
 

 

KERSTMIS 2022 
Paus Franciscus heeft in  2019 de Apostolische brief Admirabile 
signum over de betekenis en de waarde van de kerststal 
ondertekend, waarin hij vraagt dat de praktijk van het opzetten van 
de kerststal met Kerstmis "nooit mag verzwakken" en dat "waar 
hij in onbruik is geraakt, hij mag worden herontdekt en nieuw 
leven ingeblazen". 
  

De paus ondertekende deze apostolische brief in ons Franciscaanse 
heiligdom van Greccio, Italië, waar Franciscus van Assisi in 1223 de 
traditie van de kerststal met Kerstmis begon. 
In de Apostolische brief legt de Paus uit dat "de kribbe deel uitmaakt 
van het zachte en veeleisende proces van geloofsoverdracht. Vanaf 
de kindertijd en vervolgens in elke levensfase leert het ons Jezus te 
aanschouwen, Gods liefde voor ons te voelen, te voelen en te geloven 
dat God met ons is en dat wij met Hem zijn, alle kinderen en broeders 
en zusters dankzij dat Kindje, Zoon van God en van de Maagd Maria. 
En te voelen dat hier het geluk ligt". 
  

Hij wijst erop dat "de uitbeelding van de gebeurtenis van de geboorte 
van Jezus gelijk staat aan het met eenvoud en vreugde verkondigen 
van het mysterie van de menswording van de Zoon van God. De 
kribbe is in feite als een levend Evangelie, voortkomend uit de 
bladzijden van de Heilige Schrift". 
  

"De beschouwing van het kersttafereel nodigt ons uit om geestelijk op 
reis te gaan, aangetrokken door de nederigheid van Hem die mens 
werd om ieder mens te ontmoeten. En we ontdekken dat Hij ons 
zozeer liefheeft dat Hij zich met ons verenigt, zodat ook wij met Hem 
verenigd worden". 
  

Bovendien onderstreept hij dat hij met deze brief "de mooie traditie 
van onze families die in de dagen voor Kerstmis de kerststal 
voorbereiden, wil aanmoedigen, evenals de gewoonte om deze op te 
hangen op werkplekken, scholen, ziekenhuizen, gevangenissen, 
pleinen...". 
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Hij vraagt ook: "Waarom wekt de kribbe zoveel verbazing en 
ontroert ze ons? Allereerst omdat het de tederheid van God laat 
zien". 
       

 In antwoord daarop wijst hij erop dat "voor de kribbe de geest 
spontaan teruggaat naar toen men een kind was en ongeduldig 
wachtte op de tijd om te beginnen met bouwen. Deze herinneringen 
maken ons opnieuw bewust van het grote geschenk dat ons is 
gegeven door het geloof door te geven; en tegelijkertijd doen zij ons 
de plicht en de vreugde voelen om dezelfde ervaring door te geven 
aan onze kinderen en kleinkinderen". 
  

"Het is niet belangrijk hoe de kerststal 
wordt opgemaakt, hij kan altijd 
hetzelfde zijn of elk jaar worden 
aangepast; wat telt is dat hij tot ons 
leven spreekt. Op elke plaats en op 
elke manier spreekt de kribbe van Gods 
liefde, de God die een kind werd om 
ons te vertellen hoe dicht hij bij ieder 
mens staat, ongeacht zijn toestand". 
  

De oorsprong van de kribbe. 
  

Anderzijds vertelt paus Franciscus verder over de oorsprong van de 
christelijke traditie van de kerststal en de relatie met Franciscus 
van Assisi en het Italiaanse stadje Greccio. 
"Daar hield Franciscus halt, waarschijnlijk komende van Rome, waar 
hij op 29 november 1223 van paus Honorius III de bevestiging van 
zijn regel had ontvangen. Na zijn reis naar het Heilige Land deden die 
grotten hem op een bijzondere manier denken aan het landschap van 
Bethlehem". 
  

"Het is mogelijk dat de Poverello in Rome onder de indruk was van 
de mozaïeken in de basiliek van Santa Maria Maggiore waarop de 
geboorte van Jezus is afgebeeld, vlak naast de plaats waar volgens 
een oude traditie de tafels van de kribbe werden bewaard". 
  

De paus legt uit dat "de Franciscaanse bronnen in detail vertellen wat 
er in Greccio is gebeurd. Twee weken voor Kerstmis belde Franciscus 
een plaatselijke man, Jan genaamd, en vroeg hem te helpen een 
wens te vervullen: "Ik wil de herinnering vieren aan het Kind dat in 
Bethlehem is geboren en ik wil op een of andere manier met mijn 



ogen overdenken wat hij heeft geleden als zuigeling, hoe hij in de 
kribbe werd gelegd en hoe hij op hooi werd gelegd tussen de os en 
de ezel". 
  

"Zodra hij het hoorde, ging die goede en trouwe man snel en maakte 
op de aangewezen plaats klaar wat de heilige hem had aangewezen. 
Op 25 december kwamen vele broeders uit verschillende plaatsen in 
Greccio aan, evenals mannen en vrouwen van de boerderijen uit de 
regio, die bloemen en fakkels meebrachten om die heilige nacht te 
verlichten. 
  

Toen Franciscus aankwam, "vond hij de kribbe met het hooi, de 
os en de ezel. De mensen die aankwamen toonden een 
onbeschrijfelijke vreugde voor het kersttafereel, zoals ze nog 
nooit hadden meegemaakt". 
(Bron: AciPrensa) 

  
Een heerlijke Kerstmis en een jaar 2023 met vrede in het hart! 

Paul Renders, minderbroeder-franciscaan, aalmoezenier 
Binnenvaart. 

  
  

 


