
‘ Wij van de aarde…’                                             
December thema : ‘God zoekt mensen,                   
                             - broos en kwetsbaar -   

                                 om gedragen te worden.’                                                                   

               

                                Maria	

																				’	t	gegevene	accepteren 	

																								zien	als	een	geschenk 	

																													vol	vreugde			

																														ontvangen	

																																				leven,		

																												vertrouwend	

																																	op	G’D	
 

(De tekst is door J. Lettinga gemaakt in Den Bosch, meditatie o.l.v. B. Corveleyn, 27-1-2018.)  

 

 

       Het gegevene zien als een geschenk…       

                          Kleine bessen aan een struik onder een spar,  

                                            kleur in donkere dagen,  

                                  een teken van hoop op ommekeer.                                             

                   

                                



Themaverhaal: De kerststal in Greccio                                                   
In de winter van 1223, twee weken voor het kerstfeest, besprak 
Franciscus zijn verlangen om kerstmis in Greccio te vieren met een 
zekere Johannes, een man van uiterlijke en innerlijke adel. Franciscus 
wilde zo getrouw mogelijk de armoedige omstandigheden van Jezus’ 
geboorte uit beelden.  

Vlug ging Johannes aan de 
slag om het kersttafereel op 
te bouwen. In de grot die 
Franciscus hiervoor gekozen 
had waren geen Jozef en 
Maria te zien, enkel een 
kribbe met stro waarop het 
kerstkind lag. De os en de 
ezel ontbraken niet in deze 
nieuwe stal van Bethlehem. 
Op kerstavond zijn toen, van 
heine en verre gekomen, de 
broeders, de mannen en de 
vrouwen uit de omringende 
dorpen.  

Die nacht waren de 
bergpaden als glinsterende 
beken. Het was daar een en 
al licht van kaarsen en 

fakkels en het blije gezang klonk alom. Franciscus zelf zong krachtig 
het kerstevangelie. En daarna preekte hij zo diep en doorleefd dat alle 
mensen daar erg door geraakt werden. Dit gebeurde drie jaar voor zijn 
dood. ( Bon: naar 1 Cel 84-87,99-102 en LegMaj 10,7)   

Thema toelichting: Waarom een kersstal in Greccio 1223?                       
De biografische bronnen geven als reden voor Franciscus 
vernieuwende kerstviering in Greccio, zijn wens de eerbied voor dit 

gebeuren weer tot leven brengen. Maar was dit wel werkelijke de reden 
voor Franciscus om juist in 1223 de kribbe letterlijk tot leven te 
brengen?                                                                                        

Waarschijnlijk lag de directe 
aanleiding in de uitvaardiging 
van de bull ’Solet anuere’ door 
paus Honorius III op 23 
november 1223. Daarin stond 
de definitieve redactie van de 
regel van Franciscus en zijn 
broeders. Hierin was een groot 
aantal wijzigingen aangebracht 
t.o.v.  de eerdere, voorlopige 
versie uit 1221. O.a. waren alle 
instructies van Franciscus, naar 
hoe de broeders zich moesten 
gedragen onder de Saracenen  
( de Islam) uit de definitieve  
regel verdwenen.  

Franciscus was in 1219 in Egypte geweest en had daar  sultan Malek 
al – Kamil ontmoet. Het is waarschijnlijk dat de twee mannen veel 
sympathie en wederzijds respect voor elkaar hadden. Dat er van zijn 
adviezen in de definitieve regel  niets was over gebleven moet voor 
Franciscus  een grote teleurstelling zijn geweest. Daarbij komt dat er in 
1223 weer sprake was van het oproepen tot een nieuwe kruistocht. Hij 
zal ook geweten hebben, al was het maar om gezondheidsredenen, 
dat hij geen rol meer zou kunnen spelen in die kruistocht.  

En dus zal hij gezocht hebben naar een vredelievend alternatief  om 
het heilige Land te heroveren. Het aanstaande kerstfeest was een 
uitgelezen moment om daar vorm aan te geven.                                         
( Bronnen-De tekst: Naar Franciscaans Maandblad nr. 10 2019/                                                                          
De afbeelding http://bloeiendeklaproos.nl/francis/kerst.htm)  



Een mandala: Een ster van wintergroenten. 

Het gegeven accepteren en zien als een geschenk…,                        
een ster van boerenkool, winterwortel, ui, witlof en spruitjes.                                           
Volop vitaminen en mineralen in de winter, groenten van dichtbij of 
uit eigen tuin. Wie een lekker recept heeft met één van deze 
groentes, laat het ons weten, dan delen we het met elkaar. 

 

 

Duurzaam koken                                                                                         
Lokale ingrediënten van dit seizoen t.a.v. groente – en fruit o.a.:                                                                                      
aardappel, aardpeer, appel, peer, bleekselderij, bloemkool,(boeren -) 
kool, koolraap, knolselderij, ( gekweekte) paddenstoelen, paksoi, 
pastinaak, pompoen, prei, rabarber, sinaasappel, spinazie, spruitjes, ui, 
sjalot, winterpostelein  winterwortelen en witlof. 

Recept: Bladerdeeg- sterren/kerstbomen/…                                                                                      
* (Roomboter) bladerdeeg     * 150 gr. jonge verse geitenkaas                                              
*  honing                                    * ( takje verse tijm).                                            
* een voorbeeld ster ( kerstboom of…) op papier , uitgeknipt                                                                           
-Snij de vorm uit het bladerdeeg                                                                                                                                           
-Een hoopje geitenkaas in het midden, even  stevig aandrukken                                  
- ruime theelepel honing  - (wat tijm erop.) + 10 à14 min. op 180 C                                                                                   
Geef ieder persoon twee kerstbladerdeegvormen als voorafje. 


