
Er was geen plaats in de herberg 

Iedereen kent dit zinnetje, het hoort steevast thuis in het kerstverhaal: er was geen plaats in de 

herberg voor de hoogzwangere Maria toen die een plekje zocht om Jezus ter wereld te brengen.  

Misschien lijken het wel vijgen na Pasen om het begin april nog over Kerstmis te hebben, maar de 

gelijkenis tussen Kerstmis en Pasen is dezer dagen wel heel erg groot. Neem nu het weer 

bijvoorbeeld: de sneeuw en de vrieskou op Paasmaandag en de dagen erna, deden in ieder geval 

meer denken aan Kerst dan aan  Pasen. Maar dat is zeker niet de enige gelijkenis. 

Al maanden waart het kerstgevoel “dat er geen plaats is in de herberg” onzichtbaar rond op onze 

parochies. Ook met Pasen was er voor heel wat gelovigen geen plaats in de herberg, geen plaats in 

de kerken om mee te vieren…  

Wie toch een plaatsje had kunnen veroveren, is er wellicht als de kippen bij geweest om te 

reserveren, of had gewoon geluk dat er last minute nog mensen zich hadden uitgeschreven. 

Ikzelf behoorde tot de tweede categorie. En alhoewel het in eerste instantie aanvoelde alsof ik het 

grote lot had gewonnen, zat ik met Pasen met een dubbel gevoel in de kerk. 

Enerzijds ontroerde het mij diep dat ik zoveel energie, enthousiasme en schoonheid voelde stralen 

uit alles wat er te zien en te horen was: mooie bloemstukken en kaarsen, de inzet en overgave van de 

gitarist met hemelse muziek als resultaat, de misboekjes, de preek, … zelfs de ingepakte paaseitjes … 

hoeveel mensen waren in de weer geweest om slechts voor 15 aanwezigen Pasen ook dit jaar Zalig te 

maken. Met een diepe dankbaarheid kijk ik er op terug. 

Anderzijds overviel me ook een gevoel van boosheid en onmacht: er waren daarbuiten nog zovele 

mensen die ook  hunkerden naar de Zaligheid van Pasen, naar het samen bidden en zingen. Waarom 

mogen deze waardevolle momenten maar toegankelijk zijn voor een handjevol gegadigden? Ik 

voelde heel erg de pijn en de onmacht van onze pastoor, die mensen aan de deur van de kerk had 

moeten terugsturen, die net op Pasen had moeten zeggen: voor jou is er geen plaats in de herberg. 

Hoe diep gekwetst moeten deze mensen op hun stappen zijn teruggekeerd …  
 

En toch, lieve mensen, betekent dit zinnetje nu met Pasen iets heel anders dan toen met Kerstmis: 

Maria en Jozef waren destijds niet welkom, dat had niks met Corona te maken, het was een eigen 

bewuste keuze van de herbergier om hen niet binnen te laten, om ook zijn hart te sluiten voor de 

noden van anderen. Hier en nu met Pasen gaat dit zinnetje enkel over het praktische: er is hier en nu 

in dit kerkgebouw voor jou geen stoel, maar ik sluit je in mijn hart, ik neem je mee in mijn gebed, 

maar kijk intussen ook zelf even rond, lees de kranten, volg de media, je kan op zoek naar andere 

manieren van bidden en verbondenheid, zovele uitzendingen op TV, zovele livestreams, zovele 

artikels en brieven over religie en geloven, zovele acties worden op poten gezet om gelovigen niet in 

de kou te laten, zoveel techniek om verbonden te blijven … 

Het verdomde virus waart hier rond, al lang en misschien nog lang, het verbiedt ons om fysiek nog 

samen te komen, het ontneemt ons zoveel ontspanning, zoveel uitlaatkleppen, zoveel 

(familie)bijeenkomsten, zoveel middelen om uiting te geven aan onze hunker naar verbondenheid. 

En dat weegt zo zwaar…. Maar laat het virus niet winnen, laat het niet onze onderliggende kracht en 

intenties om verbonden te zijn, afpakken.  Het virus ontneemt ons de middelen, het ontneemt ons 

“een stoel in een kerkgebouw op een bepaald moment”. Maar niet ons geloof, niet de zorg en de 

warme aandacht van zovele medemensen, niet de troostende en de helende woorden die nu via 

andere kanalen tot bij ons komen, niet de samenhorigheid van gelijkgestemden, niet de kaarsjes die 

anderen in stilte voor ons branden, niet de verbondenheid met God en/in mensen…  



Het virus mag ons dan ‘die stoel’ ontnemen, het prikkelt tegelijk ook onze christelijke creativiteit om 

dezer dagen te zoeken naar andere manieren om verbonden te blijven, andere manieren om Gods 

liefde uit te dragen, andere manieren om zorgzaam nabij te zijn. 

Het prikkelt ons om in ons gelovig zijn niet alleen te steunen op de aloude tradities en gewoontes 

maar ook om zelf actie te durven ondernemen, om zelf anders te kijken en misschien een ander 

antwoord te geven op de noden van onze medemens.  

Er mag misschien dan wel geen plaats zijn in de herberg, we kunnen in ieder geval wel mee helpen 

timmeren aan een stal en een kribbe waar iedereen zich welkom voelt … 

 

Griet 

 


