
4 WEGWIJZER   -   MIJN ULTIEME KERST

Het beste RECEPT voor   KERST!

Kersttafereel thuis
In gedachten bracht ik een kort bezoekje 
aan de kersttijd uit mijn vroege jeugd. Elk 
jaar werd rond half december een oude 
binnendeur ons huis binnengedragen en 
horizontaal op schragen geplaatst. Daarna 
werd de hele deur bedekt met grof mos 
met een heel intense geur. Het hele huis 
rook ernaar.  

Er werd een enorme kerststal op 
geplaatst met supergrote beelden. Het 
krantenpapier werd verwijderd en de 
beelden werden verdeeld over de deur die 
er inmiddels groen uitzag...

Je had de kribbe, Maria en Jozef, de 
herders, een kameel van 40x40 centimeter, 
de os en de ezel, uiteraard wat kleiner, 
en ook de drie koningen die in de Bijbel 
(zonder het precieze aantal te noemen) 
‘wijzen’ genoemd worden, ontbraken 
uiteraard ook niet.

Naast dit schouwspel werd dan de 
kerstboom geplaatst waar mijn moeder 
o.a. koekjes met een klein gaatje in 
het midden aan de takken vastmaakte. 
Regelmatig mochten mijn broer en ik er 
eentje afhalen…  En last but not least het 
geluid van traditionele kerstliederen op de 
achtergrond. 

Adri van den Berk
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Het beste RECEPT voor   KERST!

Nachtmis
Tijdens de nachtmis konden we vaak onze ogen 
niet openhouden van de slaap. Op 1ste kerstdag 
genoten we van een heerlijke, speciale maaltijd, 
een wandeling en het kijken naar de zwart-wit 
televisie. Op 7 januari (na ‘drie-koningen’) werd 
alles weer opgeruimd en ingepakt voor de 
volgende kerst. De kerstboom liet in huis altijd 
weer een extreem spoor van naalden na door 
de droge lucht van de kachel. 

Was dat het ultieme kerstfeest? NEEN! Dat 
kwam pas jaren later toen ik in het evangelie 
van Bijbel boek Lukas hfdstk. 2 vers 8-20 (zie 
verder)  las… Drie woorden hierin spraken mij 
bijzonder aan…

Bestaat de ideale kerst wel? 
JAZEKER! 

Maar daarover straks meer …

VERBAZING, BLIJDSCHAP EN 
VREDE…

1. VERBAZING…

Hoe lang is het geleden dat je echt 
verbaasd en verwonderd over iets was?  
In het voorgaand tekstgedeelte komen 
we mensen tegen die heel verwonderd 
waren. En waarover? Over een blijde 
evangelieboodschap die gebracht werd 
door eenvoudige herders?  En verbazing 
over een Kind, dat blijkt een Redder en 
Verlosser te zijn?

Verbazing is niet hetzelfde als geloof. Er 
staat niet, dat allen die er van hoorden 
tot geloof kwamen. Dat komt omdat de 
boodschap van Kerst geadresseerd is. Het 
is niet zomaar een boodschap die uit de 
lucht komt vallen, maar duidelijk gericht!

2. GROTE VREUGDE…  

“Wees niet bang, want ik kom jullie goed 
nieuws brengen, dat het hele volk met 
grote vreugde zal vervullen.”

Dit was eigenlijk de eerste kerstpreek. Een 
afkondiging van God Zelf!
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De herders vertegenwoordigden als het 
ware het hele volk. Zij werden geminacht 
en toch kiest God hen uit om de blijde 
boodschap te horen, en door te geven. 

- Wat werden de herders blij!
- Wat werden Maria en Jozef blij! 
- Wat werden de wijzen uit het oosten 

blij! Iemand zei eens dat ze zaten te 
dansen op hun kamelen.

- En in de loop der eeuwen werden nog 
vele, vele anderen blij, waaronder 
ikzelf!

Die blijdschap is de hoogste blijdschap die 
er bestaat. Een blijdschap van een hemelse 
allure op aarde!  

Als je vandaag om je heen kijkt, bemerk 
je dat echte blijdschap een schaars artikel 
is geworden. Terwijl veel mensen alles 
hebben wat ze maar wensen. Hoe komt 
dat? Omdat de echte blijdschap waarover 
de engel hier spreekt, niet van deze wereld 
is, maar van boven neerdaalt… 

Wat is dan de reden van die grote 
blijdschap? Dat God, zonder dat we dit 
verdienen, ons tegemoet komt! ‘Want zo 
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij 
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat ieder die in Hem gelooft, niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ 
(Bijbel boek Johannes hfdstk. 3 vers 16). 

Deze blijdschap wordt totaal bepaald door 
Jezus. M.a.w.: deze blijdschap is permanent 
voorhanden. Niet alleen met Kerst maar 
het hele jaar door… 

Een Nepalees vertelde eens aan zijn 
vrienden over Vlaanderen: ‘In dat 
land hebben ze elke dag te eten, zelfs 
snoep. En er is warm en koud stromend 
water... En ze dragen allemaal dikke 
kleren als het koud is. Ze slapen op 
dikke matrassen op verende bedden. 
Ze hebben gsm’s, computers, radio’s en 
televisie. En de wegen zijn helemaal vlak !’                                                                                                                           
In de ogen van zijn vrienden stond enkel 
ongeloof te lezen. Zou er echt zo’n land 
bestaan? ‘Wat zullen de mensen dáár 
gelukkig zijn!’ zei een van hen. Maar hij 
antwoordde: ‘Heel wat mensen daar zijn 
helemaal niet gelukkig, al hebben ze 
elke dag te eten en al die luxe.' Maar dat 
begreep niemand...

Is het niet wat overdreven, om altijd blij 
te kunnen zijn? Is dat reëel? Zijn we niet 
vaak ontmoedigd door onaangename 
gebeurtenissen (ik kan nog wel een paar 
dingen opnoemen van het afgelopen jaar). 

Maar het Het gaat hier echter over 
blijdschap die voortvloeit uit contact 
met de Heer! En dat is een blijdschap die 
veel dieper gaat dan alleen maar plezier 
hebben. Plezier, vrolijkheid en het goed 
gevoel bij een prachtig versierd huis vallen 

Vrede is dáár waar God 
de ruimte krijgt 

om een leven aan te raken. 
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Niet ver daarvandaan brachten herders de 
nacht door in het veld, ze hielden de wacht 
bij hun kudde. Opeens stond er een engel van 
de Heer bij hen en werden ze omgeven door 
het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig 
schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees 
niet bang, want ik kom jullie goed nieuws 
brengen, dat het hele volk met grote vreugde 
zal vervullen: vandaag is in de stad van David 
jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. 
Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen 
een pasgeboren kind vinden dat in een doek 
gewikkeld in een voederbak ligt.’ 

En plotseling voegde zich bij de engel een groot 
hemels leger dat God prees met de woorden: 
‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op 
aarde voor alle mensen die hij liefheeft.' 

Toen de engelen waren teruggegaan naar de 
hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten 
we naar Betlehem gaan om met eigen ogen 
te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons 
bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op 
weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind 
dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, 
vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 

Allen die het hoorden stonden verbaasd over 
wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria 
bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef 
erover nadenken. De herders gingen terug, 
terwijl ze God loofden en prezen om alles wat 
ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het 
hun was gezegd. 

allemaal weg bij de minste tegenslag. 

De blijdschap waar het hier over gaat, 
gaat zo veel dieper dan aards geluk. En 
is ook veel sterker.  

3. VREDE…
‘en vrede op aarde voor alle mensen 
die hij liefheeft.’

De vrede, die God schenkt gaat alle 
verstand te boven. Dat kan je eigenlijk 
niet vatten. Mijn verstand kan nooit 
een volkomen zekerheid bewerken in 
mijn leven, want er blijft altijd reden 
tot twijfel. Deze vrede echter geeft 
je het besef dat God alles in handen 
heeft!

Vrede is dáár waar God de ruimte 
krijgt om een leven aan te raken. Vrede 
is herstel brengen. Vrede is niet alleen 
afwezigheid van oorlog maar een 
toestand van harmonie met God en 
daardoor ook met elkaar.
Voor wie is die vrede bedoeld? Voor de 
mensen van het welbehagen. D.w.z.: 
mensen in wie God een behagen 
heeft. Dat zijn degenen die werkelijk 
geloven. 

Een gelukzalig kerstfeest 
toegewenst met veel verwondering, 
vreugde en vrede!  Dat zijn ook de 
belangrijkste ingrediënten in mijn 
recept voor een ideale kerst,  
mét of zonder kerststal…

Bijbel boek Lukas
hfdstk 2 vers 8-20


