
(IM)perfect

18

O
p
v
o
e
d
in
g

Nog even en het is 
zover… We zullen onze 
kerstboom versieren. 
Het idee alleen al roept 
zo veel herinneringen 
op aan de voorbije 
jaren. 

De kinderen vinden het heerlijk 
als ik iets vertel over vroeger. 
De voorbije weken passeren 
er heel wat verhalen de 
revue. Zoals die keer, voor de 
kinderen geboren waren, dat 
de kat met vier poten tegelijk in 
de kerstboom sprong. Of toen 
de onderste twee takken van 
de boom elke dag een beetje 
ijler werden. Een peutertje 
kon aan al die glimmende 
spulletjes niet weerstaan. En 
natuurlijk vertel ik ook over de 
memorabele ruzie over wie de 
piek op de boom mocht zetten. 
Daarna werd er een stevige 
duw gegeven en we hadden 
bijna geen boom meer.  

Toen we  nog maar twee 
kinderen hadden, bedacht ik 

vooraf al hoe de boom eruit 
zou gaan zien. Ik zocht mooie 
kerstballen uit en nepsneeuw 
die we erover lieten dwarrelen. 
De kinderen mochten wel 
helpen. Maar als ze eenmaal 
uit zicht verdwenen waren, 
herschikte ik snel alles een 
beetje zodat het wat meer op 
mijn ideaalbeeld leek.  

En toen kregen we meer 
kinderen en pleegkinderen. 
Ik dacht nog wel na over 
mijn kerstboom, maar dat 
deden mijn kinderen ook. 
En ze hielden het niet alleen 
bij dénken, ze gingen ook 
knutselen. Kerstballen, 
engeltjes, kerststerren,… 
Alles moest in de boom, 
want ze hadden het toch 
speciaal daarvoor gemaakt? 
Nu ja, je kan je het al wel 
voorstellen. Met zoveel moois 
in de boom, bleef er niet veel 
plaats meer over voor mijn 
mooie kerstballen. En die 
nepsneeuw laten dwarrelen? 
Tja, dat werd nog net geen 
sneeuwballengevecht.  
Maar uiteindelijk 
is er dus een 

versierde boom. Met een 
beetje nepsneeuw. Spulletjes 
herschikken doe ik niet meer, 
er is geen beginnen aan. Hij 
is niet heel mooi, en toch ook 
weer wel, maar op een heel 
andere manier.  

De boom is alles behalve 
perfect, maar hij is helemaal 
van ons. Als ik een foto maak 
van de kinderen voor die 
boom, glimmen hun oogjes van 
trots en van plezier. Weer een 
hele mooie herinnering erbij.  

Helemaal (im)
perfect.  

Misschien ben ik ook wel zoals 
die boom. Als ik naar mezelf 
kijk, zie ik zoveel fouten. 
Zoveel dingen die ik verkeerd 
doe, niet goed genoeg naar 
mijn eigen eisen. Maar als God 
naar me kijkt, ziet Hij dat niet. 
Hij ziet wie ik werkelijk ben 
en wie ik kan worden, die Hij 
heeft gemaakt en liefheeft. 
Helemaal (im)perfect.
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Als ik een foto 
maak van de 

kinderen voor 
die boom, 

glimmen de 
oogjes van de 
kinderen van 
trots en van 

plezier.


