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Hallo allemaal... 
Gelukkig kerstfeest. 
Ik vind dit haast wel 
de leukste tijd van 
het jaar. Met kaars-
jes aan,  allemaal 
rond de kerstboom 
zitten en  alle gezelli-

ge dingen die er gebeuren. Maar het is 
goed om in deze tijd ook echt even stil 
te staan bij de echte reden van dit 
mooie feest. Jezus kwam op de aarde 
om ons weer dicht bij God te brengen, 
zodat wij voor altijd kerstmis kunnen 
blijven vieren. Er zijn helaas nog heel 
veel eenzame mensen die de ware bete-
kenis van kerstmis nog niet kennen. 
Laten we vooral voor hen een lichtje 
zijn deze kerst. 

Annelies 
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Dit is een waar verhaal over een arm, verdrietig weesjongetje dat 
geen eigen vader had. Maar dat veranderde allemaal toen hij op 
zekere dag de grootste Vader van allemaal vond. 
 
Jamie liep heen en weer op de koude winterse straat met een pak 
kranten onder zijn arm. Er vielen al een paar sneeuwvlokjes. Hij 
was nu tien jaar en moest voor zichzelf zorgen. Drie jaar lang al 
had hij kranten verkocht om in zijn eigen onderhoud te voorzien. 
Eerst had hij nog bij mevrouw Barlow gewoond; een lieve oude 
dame die hem in huis genomen had toen zijn ouders overleden 
waren. 
Hij miste haar warme huisje. Ze stookte altijd een lekker vuur op 
zo'n koude winterse dag en als hij thuiskwam uit de kou maakte 
ze een lekkere warme kop chocola voor hem. De lieve oude dame 
deed haar uiterste best om goed voor hem te zorgen. O, wat had 
hij het daar naar zijn zin gehad. 
Maar dat was allemaal verleden tijd, want ook mevrouw Barlow 
was gestorven. Vlak voordat ze stierf was er nog een zendelinge 
bij hen op bezoek gekomen. Net voor Kerstmis. Ze had wat extra 
voedsel en warme kleren meegebracht. Jamie was die aardige 
mevrouw nooit vergeten. Ze wist dat Jamie geen vader meer had, 
daarom had ze hem een hele mooie kaart gegeven. Ze zei dat 
God zijn Vader wilde zijn en dat Hij voor hem wilde zorgen. Ze zei 
dat het kerstplaatje speciaal voor hem was. Hij had nog nooit zo'n 
mooie kaart gezien! De zendelinge had de woorden die erop ston-
den steeds weer opnieuw voorgelezen totdat hij ze uit zijn  
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hoofd kende: "Aan diegenen die Hem opnamen heeft Hij het ver-
mogen gegeven om kinderen te worden van God: aan hen die gelo-
ven in Zijn naam." Ze vertelde hem dat ze een zondagsschooltje 
had waar een heleboel jongens kwamen die in net zo'n situatie za-
ten als hij. De mevrouw beloofde hem dat ze hem zou helpen als hij 
hulp nodig had. Hij moest haar dan op komen  zoeken. Niet lang 
daarna was mevrouw Barlow gestorven en was Jamie helemaal al-
leen. Hij moest het huis uit en werd naar een andere plaats ge-
bracht. Zijn lieve vriendin zag hij dus niet meer. 
Zo gebeurde het dat hij krantenjongen werd. Hij was ondergebracht 
in een klein tochtig kamertje, samen met nog wat andere jongens. 
Elke avond als hij klaar was met zijn werk en hij naar bed kon gaan, 
haalde hij de kostbare kaart die hij van de mevrouw gekregen had 
tevoorschijn  en dan zei hij de mooie woorden op de kaart heel 
langzaam op. Op de een of andere manier gaf hem dat kracht en 
troost, ofschoon hij niet precies begreep waar het over ging. 
Jamie kreeg nooit genoeg van het kijken naar het mooie plaatje van 
Jezus en het opzeggen van die woorden ook al had hij het al min-
stens duizend keer gedaan. 
"Ik wou dat ik wist hoe ik bij God moest komen en hoe ik Zijn zoon 
kan worden," zei hij tegen de andere jongens. "Ik heb nooit een va-
der gehad en ik word zo eenzaam als ik andere kinderen zie rondrij-
den met hun vaders in hun auto's. Ik vind het niet erg om kranten 
te verkopen, maar het zou zo fijn zijn als ik een echte vader had die 
voor me zou zorgen. Er staat op de kaart dat je Gods zoon kunt zijn 
als je in Zijn naam gelooft. Maar dat is alles wat ik weet. Ik heb die 
mevrouw die me de kaart gaf nooit weer gezien. Ik wou dat ik haar 
kon vinden zodat ze me wat meer kon vertellen. Ze zei dat God 
haar vader was en dat Hij ook mijn vader wilde zijn. Ze zei dat ze 
op een school werkte maar ik heb het nooit kunnen vinden." Jamie 
veegde een traan van zijn gezicht. 
Fred, de oudste jongen daar, zei geïrriteerd: "O Jamie, hou op met 
je gehuil. Ik geloof niet eens dat er een God is. Ik geloof dat Hij 
vermoord is. Ze zeggen dat Hij uit Zijn huis in de hemel gekomen is 
om ons te helpen, Hij was erg goed en probeerde de mensen te hel-
pen, maar toen heeft iemand hem vermoord en dat was dat." 
Dit hielp niet erg om Jamie op te vrolijken. Toen deed het kleinste 
jongetje zijn mond open. "Ik heb gehoord dat God niet vermoord 
werd, maar Zijn zoon Jezus en dat God misschien nog leeft maar 
dat Hij heel ver weg boven in de hemel woont. Dus misschien komt 
Hij hier niet zo vaak meer." 
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Maar Jamie keek naar zijn kaart. "Er staat hier: 'geloof 
in Zijn naam'. Ik wou dat ik het begreep zodat ik zou 
weten hoe ik geloven moet. Ik zou graag Zijn zoon wil-
len worden." 
Toen keerde de arme Jamie verdrietig zijn gezicht naar 
de muur en huilde hij zichzelf in slaap. 's Morgens lag de 
kostbare kaart nog steeds naast hem. Hij deed hem 
voorzichtig weer in de envelop en stopte hem in de bin-
nenzak van zijn jasje. Hij haastte zich de kamer uit en 
ging naar buiten om wat ontbijt te halen. 
Toen Jamie die avond op en neer liep om warm te blij-
ven; nou ja... warm... hij had niet genoeg kleren om ooit 
warm te kunnen worden, probeerde hij een liedje te flui-
ten om de moed erin te houden. De zaken gingen slecht 
en hij had die dag nog maar een paar kranten verkocht. 
Het liep tegen Kerstmis en er hingen wat kerstklokken 
en versieringen aan het raam van de lunchroom. Hij 
keek door het raam naar de serveerster die warme dran-
ken en maaltijden serveerde aan de klanten die daar wat 
kwamen eten op deze bitter koude avond. Jamie had ge-
probeerd om wat geld op te sparen om een vleespastei-
tje te kunnen kopen en vandaag was er een aardige man 
geweest die een krant kocht en hem wat extra's gaf. Dus 
had Jamie besloten dat hij vanavond de lekkernij zou 
gaan halen die hij al zo lang wilde hebben. In de etalage 
lagen de warme vleespasteitjes netjes op een rijtje, 
maar iedere keer als hij weer even ging kijken waren er 
weer minder. Alle klanten in de lunchroom vroegen om 
vleespasteitjes. "Ik hoop dat ik al mijn kranten kan ver-
kopen voordat ze allemaal verdwenen zijn," zei hij bij 
zichzelf. 
"De avondkrant!", riep hij naar een eenvoudig geklede 
vrouw die net de hoek om kwam. 
"Ja, ik wil graag een krant," antwoordde ze, maar in 
haar vriendelijke ogen kon hij lezen dat ze eigenlijk al-
leen maar een arm jongetje wilde helpen dat wat liefde 
nodig had. Jamie keek haar aan terwijl ze haar hand uit-
stak om de krant in ontvangst te nemen. Hij kon haast 
niet praten van verbazing. Hij stotterde maar wat en 
flapte er tenslotte uit: "Bent u niet de dochter van God?" 
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"Ja, ik ben een van Gods kinderen!", zei ze, een beetje verbaasd 
over deze vraag. "Waarom vraag je dat?" 
Er sprongen tranen van vreugde in Jamies ogen. Zijn hart bonsde 
van opwinding. "O, mevrouw, weet u niet meer wie ik ben? Ik was 
dat jongetje dat bij mevrouw Barlow woonde aan wie u de kaart 
gaf. Toen was het ook kerstmis! Maar dat is al lang geleden." De 
overgebleven kranten vielen op de besneeuwde stoep terwijl hij 
met zijn verkleumde vingers in zijn binnenzak graaide. 
"Hier is de kaart!", zei hij, en haalde verheugd de  verkreukelde 
kaart uit zijn zak. "Ik heb hem altijd bij me gehouden. Ik wil graag 
weten hoe ik God kan vinden en Zijn zoon kan zijn. Er staat hier 
dat Hij ons zonen maakt, en ik heb heel erg mijn best gedaan om 
goed te zijn mevrouw, zodat Hij me als Zijn zoon zou willen aanne-
men. Ik vind het wel fijn om te werken en die kranten uit te krijgen 
maar er is niemand bij wie ik hoor en ik zou zo graag bij iemand 
willen horen." De vrouw herinnerde zich weer wie Jamie was en 
haar gezicht lichtte op met dat bijzondere licht dat alleen Gods kin-
deren hebben. "Nou, van nu af aan zul je bij iemand horen." Ze 
bukte zich en hielp Jamie om zijn kranten op te rapen. "Kom maar 
mee!" Maar Jamie keek een beetje verward. "Ik wil graag met u 
mee, mevrouw, maar weet u, ik moet nog wel een 
paar kranten verkopen. Ik moet van mezelf altijd eerst al mijn 
kranten uit hebben voordat ik mag eten." De vrouw was vol be-
wondering over Jamies flinke houding en antwoordde: "Nou dat is 
goed. Ik zal over een uur terugkomen. Wat ga je eten?" 
"Nou, ik heb steeds gekeken naar die warme vleespasteitjes en ik 
had het idee dat ik er zo eentje zou kopen, als ze niet allemaal ver-
kocht zijn tegen de tijd dat ik mijn kranten verkocht heb," zei hij er 
nog bij.  
"Maak je maar geen zorgen, Jamie, een vleespasteitje zul je krij-
gen. Ik ben over hoogstens een uur terug." En ze liep haastig door. 
Nog nooit was een uur zo langzaam voorbij gekropen als toen. Ja-
mie vroeg zich af of hij niet de grootste fout van zijn leven had ge-
maakt. Hij had die dame zomaar laten weggaan zonder dat hij wist 
waar ze woonde of dat hij een antwoord op zijn vragen had gekre-
gen.Toen had hij nog maar één krant over. Toen er een vriendelijk 
uitziende man voorbij kwam riep hij: "Avondkrantje, meneer? 
Avondkrantje! Het laatste nieuws, meneer!" Toen de man de sme-
kende blik van Jamie zag stond hij stil, glimlachte en zei: 
"Natuurlijk, kleine man. Ik neem een krant. Wel wat koud van-
avond voor zo'n dunne jas, hè?" Ja, dat was het zeker, maar Jamie 
had van binnen een warm gevoel van hoop waardoor zijn  
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lichaam niet meer zo koud aanvoelde. 
Het uur was nu om en Jamie werd nu echt  bezorgd dat de dame niet 
meer terug zou komen. Er kroop een sombere gedachte bij hem naar 
binnen waardoor hij het nog kouder kreeg. "Stel je voor dat ze niet 
meer terugkomt? Dat ik nog eens drie jaar moet wachten voordat ik 
haar weer ontmoet?" Dat moest niet gebeuren. Ze moest komen. 
"Lieve God, als U er bent, als U mij horen kunt, maak dan alstublieft 
dat ze weer komt!" Jamie was nog maar net klaar met zijn stille ge-
bedje toen opeens de vrouw weer voor zijn neus stond, met een bre-
de glimlach op haar gezicht. 
"Het is voor mekaar!", zei ze. "God wil niet alleen dat jij Zijn zoon 
bent, maar Hij wil dat je met me mee naar huis gaat en dat je bij ons 
blijft wonen!" Jamie kon zijn oren nauwelijks geloven. "God wil dat ik 
Zijn zoon ben en dat ik bij u woon?" 
"Ja," zei ze op warme toon. "Ik zal je er alles over vertellen terwijl we 
onze pasteitjes opeten!" "Maar ze zijn allemaal op!", zei Jamie be-
droefd, terwijl hij naar de etalage wees. 
"Onze God heeft beloofd dat Hij in al onze noden zal voorzien," zei ze. 
"Ik weet zeker dat Hij ons kan helpen om ergens anders nog een paar 
pasteitjes te vinden!" Al gauw zaten Jamie en de liefdevolle vrouw in 
een gezellig, warm restaurant pasteitjes te eten. Ze vertelde Jamie 
allerlei prachtige dingen over God en hoeveel Hij van al Zijn dierbare 
kinderen houdt. Dat Hij Jezus gestuurd had om ons over God en Zijn 
liefde te vertellen en onze zonden weg te nemen zodat wij ook kin-
deren van God konden worden. Toen herinnerde Jamie zich dat Jezus, 
de Zoon van God, gedood was. "Maar Jezus ging toch dood?" Ja, Hij 
ging dood. Maar toen verrees Hij na drie dagen en nu leeft Hij voor 
altijd. Hij is onze vriend en Hij helpt ons om Gods kinderen te wor-
den." De vrouw bad met Jamie. Jamie vroeg Jezus om in zijn hart te 
komen en toen begreep hij wat het betekende als je Gods zoon bent! 
Die avond ging hij naar de zendingsschool die zijn thuis zou worden. 
Daar had hij voor de eerste keer sinds lange tijd weer een lekker 
warm bad en kreeg hij een schone pyjama en een warm bed om in te 
slapen. 
Jamie ging ook de andere krantenjongens ophalen om het verhaal 
over Jezus en Zijn liefde te horen. En de andere krantenjongens leer-
den ook hoe ze kinderen van God konden worden door Hem in hun 
harten te ontvangen. 
Daarna ging Jamie naar school. Hij studeerde in de Bijbel en toen hij 
19 was slaagde hij met lof op de bijbelschool. 
Zijn naam was James Carey. Hij werd zendeling en ging de armen  
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helpen in de grote stad waar hij woonde. Zowel arme mensen als 
rijke hielden veel van hem. Jamie was zo dankbaar dat God hem 
aangenomen had als Zijn zoon en hij deed zijn best om een goede, 
dankbare zoon te zijn en hij hielp andere mensen om Jezus ook te 
leren kennen. 
Voordat hij ging slapen deed hij altijd een doosje open en dan haal-
de hij er een versleten kaart uit waarop stond: "Zovelen Hem aan-
genomen hebben, hen heeft hij de macht gegeven om kinderen 
Gods te worden, namelijk die in Hem geloven."  

Het fijnste  kers eest 

Laten zij de Heer loven om Zijn 
trouw en om Zijn wonderen aan 
mensen verricht. (Psalm 107:8) 
 
De familie Anderson had alsmaar 
pech. Dat was begonnen toen Ele-
anor van haar fiets was gevallen. Ze 
had haar arm gebroken en daar 
moest natuurlijk goed voor gezorgd 
worden. Toen de doktersrekening 
betaald was werd moeder een hele 
tijd ziek. Ze was zelfs zo ziek dat ze 
naar het ziekenhuis moest. Tot over-
maat van ramp ging het bedrijf waar 
vader werkte dicht en werd hij werk-
loos nog voordat moeder weer veilig 
thuiskwam. Toen moeder weer thuis 
was had ze natuurlijk nog steeds 
verzorging nodig, dus toen bleven 
haar dochters maar om de beurt 
thuis van school. Vader ging elke 
dag op pad om werk te vinden, zo-
dat hij voor zijn vrouw en drie kin-
deren kon zorgen en zijn rekeningen 
kon betalen, maar je  
 
 

begrijpt wel dat het de fa-
milie niet mee zat. Op een 
middag was het weer de 
beurt van Dorothy, het oud-
ste meisje, om thuis te blij-
ven. O wat had  ze ver-
schrikkelijk veel medelijden 
met zichzelf. Het zou spoe-
dig kerstmis zijn en ze had-
den natuurlijk geen geld om 
feest te vieren. Wat een te-
leurstelling voor de tien jaar 
oude Eleanor en haar broer-
tje van vijf, Billy. Dorothy 
vond het vooral voor Billy 
heel erg, want hij had juist 
waterpokken gehad en was 
nog heel zwak. Maar wat 
kon ze nou voor Billy doen 
als ze geen geld hadden? 
Het hele gezin moest nu 
rondkomen van de twintig 
dollar per week die ze ont-
vingen van June, de studen-
te die een kamer  
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huurde in hun huis. Telkens als Do-
rothy aan June dacht kreeg ze zo’n 
warm gevoel. June was heel anders 
dan het meisje dat het jaar daarvoor 
bij hun in huis was geweest. Toen de 
Andersons besloten hadden om hun 
extra kamer te verhuren had de de-
canes van de vrouwenafdeling op de 
universiteit de kamer geinspecteerd 
en gezegd: “Ik adviseer u om twin-
tig tot vijfentwintig dollar per week 
te rekenen.” De Andersons hadden 
besloten dat ze twintig zouden vra-
gen. Het meisje van het jaar daar-
voor had echter maar vijftien be-
taald omdat ze in het weekend naar 
huis ging. Maar June had de kamer 
direct gehuurd toen ze hoorde dat 
de familie er graag twintig voor 
kreeg. Een paar dagen later zei ze 
tegen mevrouw Anderson: “De 
meeste meisjes van mijn groep be-
talen vijfentwintig voor een kamer 
die heel wat minder mooi is dan de-
ze. Ik ga er niet minder voor beta-
len. Ik heb de beste kamer van alle-
maal want jullie zijn allemaal zo lief 
voor mij.” De Andersons geloofden 
echt dat de Heer haar dat idee inge-
geven had omdat Hij wist hoe hard 
ze het geld nodig hadden.  Toen 
June het geld in moeders hand stop-
te beschouwde het gezin haar dan 
ook als een van hun speciale zege-
ningen. Maar ook al was Dorothy 
dankbaar voor June, het was nog 
steeds moeilijk om genoeg te eten 
te kopen. Zelfs het eenvoudigste 
eten uit de winkel was duur. Nee, ze 
zouden deze Kerst  

niks lekkers op tafel heb-
ben. Dorothy was nu aan 
het bedenken wat ze die 
avond moesten eten. Ze 
hadden alleen maar bonen, 
aardappelen en brood in 
huis en dat hadden ze de 
hele week al gegeten. De 
melk die ze hadden was 
bestemd voor moeder en 
Billy. Zou ze gebakken 
aardappelen maken met 
gekookte bonen of gekook-
te aardappelen met gebak-
ken bonen? 
Op dat moment zei Billy: 
“Zou je iets voor me willen 
zingen?” Hij had daar heel 
stilletjes in de keuken ge-
zeten met zijn teddybeer 
onder zijn arm. 
“Zingen!” Dat was het laat-
ste waar Dorothy aan 
dacht. Ze zei dus: “Ik heb 
nu niet zo’n zin om te zin-
gen, Billy.” 
Een tijdje zei Billy niets 
meer. Toen vroeg hij weer: 
“Kunnen we niet zingen 
‘Prijs de Heer’?” 
Dorothy keek naar zijn ble-
ke snuitje en had meelij 
met hem. Hij was nog niet 
sterk genoeg om buiten in 
de winterse kou te spelen 
en hij had niemand met 
wie hij in huis kon spelen. 
Dus Dorothy zei: “Ja, ik zal 
wat zingen. Maar dan moet 
jij meezingen.” 
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Billy zong zo mooi als hij kon, of-
schoon hij de woorden beter kende 
dan de melodie. Onder het zingen 
bedacht Dorothy opeens hoeveel ze 
eigenlijk wel hadden. Moeder was 
aan het herstellen, Billy was beter, 
Eleanors arm was genezen. Ze had-
den eten, kleren en een dak boven 
hun hoofd. Ze hadden een Vader in 
de hemel die voor hen zou zorgen. 
Ze waren allemaal kinderen van de 
Heer en op een dag zouden ze alle-
maal bij elkaar zijn in een heel mooi 
huis in de hemel. 
Na de kleine viering in de keuken 
kreeg Dorothy opeens andere 
ideeen over Kerstmis. In plaats van 
het hele idee van kerstmis uit haar 
hoofd te zetten, voelde ze nu dat ze 
iets bijzonders moesten organiseren 
om de verjaardag van hun Heiland 
te vieren.  
Die avond maakten Dorothy en Ele-
anor een plan. Ze zouden een boom 
uit het bos kunnen halen. Billy zou 
het leuk vinden om papieren slin-
gers te maken om de boom mee te 
versieren. Dorothy en Eleanor kon-
den papieren figuurtjes maken en 
namaakpakjes om aan de boom te 
hangen. Op elk pakje zouden ze een 
bijbelvers schrijven dat ging over 
een gave die de Heer hen gegeven 
had. Op zondag-middag keken de 
meisjes in de bijbelconcordantie 
naar alle verzen waar ‘gave’ of 
‘geven’ in voorkwam en dan zoch-
ten ze de referenties op in de bijbel. 
Ze hadden zich nog nooit gereali-
seerd dat God zoveel dingen gege-
ven had! 

De week voor kerstmis hing 
de boom al vol met prachtige 
gekleurde kettingen, en twin-
tig mooie figuurtjes en na-
maakpakjes waar bijbelver-
zen op stonden. Twee dagen 
voor kerstmis kregen de An-
dersons een grote verras-
sing. Er kwam een kerstkaart 
met de post uit een stad 
waar ze niemand kenden. 
Toen ze de envelop open-
maakten zat er een biljet van 
twintig dollar in maar er 
stond geen naam of adres op 
de kaart. Ze hadden geen 
idee van wie dat kwam, maar 
het was een echt Godsge-
schenk. Ze dachten dat ze 
misschien wel moesten 
wachten tot de eeuwigheid 
voordat ze erachter zouden 
komen van wie dat geld 
kwam. 
June genoot ook van de 
vreugde. Ze kon niet naar 
huis met kerstmis, dus had-
den ze er op aangedrongen 
dat ze het kerstfeest samen 
met hen zou vieren. Die 
twintig dollar was genoeg om 
gehakt voor het kerstdiner te 
kopen en een goedkoop ca-
deautje voor Billy. Maar van 
wie was dat geld toch? 
De volgende dag kwam er 
weer een brief met hetzelfde 
stempel erop. Hij kwam van 
een vroegere verkoper van 
een winkel in het plaatsje 
waar ze woonden. In deze  
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brief schreef hij: “Beste me-
neer Anderson; een paar jaar 
geleden heeft U bij mij een 
kostuum gekocht. Ik rekende 
U twintig dollar meer dan het 
waard was en dat extra geld 
stak ik in mijn eigen zak. 
Sind die tijd ben ik tot geloof 
gekomen en nu ik een chris-
ten ben geworden zie ik in 
hoe verkeerd dat was. Ik heb 
U het geld gisteren gestuurd 
in een kerstkaart, maar ik 
had er nog steeds geen goed 
gevoel over. Ik denk dat de 
Heer wil dat ik een bekente-
nis doe over wat ik gedaan 
heb en dat ik U vraag om me 
te vergeven.” 
Vader was dolblij met deze 
brief, want hij had de man 
ooit eens over Jezus verteld. 
Hij schreef direct terug en 
verzekerde de man dat hij 
vergeven was en dat hij blij 
was dat hij nu een kind van 
de Heer was. Iedereen was 
blij dat het mysterie was op-
gehelderd en dat nu beves-
tigd was dat het geld echt 
voor hen bestemd was. Maar 
June was het meest onder de 
indruk. Ze bleef maar zeg-
gen: “Ik heb nog nooit zoiets 
gehoord. Die man neemt zijn 
geloof echt serieus op.” Met 
kerstmis regende het de hele 
dag, maar in het huis van de 
familie Anderson heerste er 
grote vreugde. Moeder was  

weer sterk genoeg om te helpen 
met het kerstdiner. June en Doro-
thy werkten samen met haar in de 
keuken. Ze maakten een gehakt-
brood van het gehakt in de vorm 
van een kalkoen en bakten het in 
de oven. Iedereen had er enorm 
veel plezier over, vooral kleine Billy. 
Nadat ze de afwas hadden gedaan 
gingen ze met zijn allen naar de 
voorkamer waar ze kerstliedjes 
zongen bij de boom. Toen koos ie-
dereen om de beurt een spel uit dat 
ze konden spelen. Het was reuze 
gezellig! 
Toen werd het tijd om de cadeau-
tjes uit de boom te halen. Billy koos 
het eerste en Dorothy hielp hem 
met het oplezen van het vers. 
Daarna kwamen alle anderen. Alle-
maal om de beurt, totdat alle ver-
zen opgelezen waren. Wat een ge-
weldige gaven: Redding, eeuwig 
leven, wijsheid, rechtvaardigheid, 
vreugde, vrede, geloof en nog veel 
meer! Toen ze klaar waren met de 
geschenken uit de boom stond Billy 
opeens op met een boekje in zijn 
hand. Tot grote verbazing van zijn 
ouders kondigde hij aan: “Dorothy 
heeft me leren lezen toen ik ziek 
was, en nu wil ik jullie iets voorle-
zen:  
 
Wat zal ik Hem geven, ik ben maar 
zo’n kleine man! 
Als ik een herder was dan gaf ik 
hem een lam! 
Als ik een wijze man was dan zette 
ik wat voor Hem apart, 
Wat kan ik Hem geven? Ik geef 
Hem mijn hart! 
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“Wat goed, Billy! Wat een fijn ca-
deau!” riep moeder uit. 
“En Jezus heeft voor jullie ook een 
cadeau; een dikke zoen!” zei Billy. 
Terwijl Billy vader en moeder een 
zoen gaf sloop Eleanor de kamer uit. 
Toen zei Dorothy tegen haar ouders: 
“God heeft mij zoveel gegeven, nu 
wilde ik Hem graag iets geven. Ik 
vroeg me af hoe ik iets voor Hem kon 
doen en toen liet Hij me zien dat als 
ik iets voor jullie zou doen, het ook 
voor Hem zou zijn.” 
Ze overhandigde hen een envelop die 
ze had versierd met harten en bloe-
men. 
Moeder en vader openden de envelop 
samen en lazen de brief die Dorothy 
had geschreven: “Lieve mamma en 
pappa! Jullie zijn de liefste ouders 
van de hele wereld! Ik ben zo blij dat 
Jezus ons zo’n geweldig gezin gege-
ven heeft. Ik bid dat deze brief jullie 
kan laten zien hoeveel ik van Hem en 
van jullie hou. Ik wil proberen om een 
zegen te zijn en een grote hulp te zijn 
dit komende jaar en ik bid dat ik een 
dochter kan zijn waar Jezus en jullie 
trots op kunnen zijn. Gelukkig Kerst-
feest! Veel liefs, Dorothy.” 
Er stonden tranen in moeders ogen 
terwijl ze Dorothy dicht tegen zich 
aandrukte. “Je bent al een dochter 
om trots op te zijn!” zei ze, met een 
grote glimlach. 
Vader sloeg zijn armen om hen heen 
en voegde eraan toe: “En je hebt ons 
iets heel bijzonders gegeven!” Toen 
deed Billy zijn duit in het zakje. 
“Dorothy, je moet niet vergeten...!”  
“O ja!,” riep Dorothy uit, “Kom mee  

naar de gang, er is nog 
iets!” Er stond een grote 
kartonnen doos in de gang. 
Iemand had hem volge-
schilderd met kleurige figu-
ren. “Wat is dit nou?”, 
vroeg vader, “is dat een 
cadeau voor ons?” “Ja!”, 
antwoordde Billy op opge-
wonden toon. “Maak open! 
Het is voor jullie!” 
Moeder en vader deden de 
grote doos open en toen 
sprong Eleanor eruit met 
een stralende glimlach! 
“Hier ben ik! Gelukkig 
Kerstfeest! Jezus en jullie 
doen altijd zoveel voor mij, 
dus nou heb ik me voorge-
nomen om mezelf aan jullie 
te geven deze kerst.” 
Toen gaf ze moeder en va-
der wat briefjes die ze in 
haar hand hield.  
“Hier zijn een paar dingen 
die ik voor Jezus en jullie 
kan doen.” 
Billy hielp moeder met het 
hardop oplezen van de 
briefjes: “Ik zal de huiska-
mer helpen opruimen.” “Ik 
zal de schone was voor je 
opvouwen.” “Ik zal pappa’s 
schoenen poetsen.” “Ik zal 
de stoep vegen.”  Vader gaf 
Eleanor een dikke zoen. 
“Wat een mooi cadeau! We 
zijn er heel blij mee!” 
De vrolijke kerstdag werd 
besloten met gebed en  
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dankzegging en innige 
omhelzingen. Die avond 
kreeg vader een tele-
foontje van iemand van 
het bedrijf waar hij altijd 
gewerkt had. Het zou 2 
januari weer open gaan 
onder een nieuw bestuur 
en hij kon weer aan het 
werk gaan. De Andersons 
waren zo dankbaar! Die 
moeilijke tijd zou nu snel 
voorbij zijn. 
Vlak voordat Dorothy 
naar bed ging zei June 
tegen haar: “Kun je mis-
schien even naar mijn 
kamer komen?” Toen zei 
ze: “Ik wil je iets vragen. 
Hoe komt het dat jullie je 
geloof zo sterk beleven? 
Ik geloof wel dat ik het-
zelfde geloof heb als jul-
lie, maar het heeft niet 
dezelfde betekenis voor 
mij.” Dorothy vroeg: 
“June, ik weet wel dat je 
over Jezus geleerd hebt 
in de kerk, maar heb je 
Jezus ooit gevraagd om 
in je hart te komen, om 
je zonden te vergeven en  

om een deel van je leven te worden?” 
“Zo heb ik er nooit over gedacht,” zei 
June. 
“Het is heel eenvoudig,” zei Dorothy, 
“Er staat in de bijbel dat Jezus aan de 
deur van je hart staat en dat Hij bin-
nen wil komen. Kijk!” Ze pakte Junes 
bijbel van haar bureau en liet haar 
Openbaring 3:20 zien. “Je hoeft alleen 
maar te bidden en Hem binnen te vra-
gen, dan zal Hij zeker komen. Wil je 
met me bidden en Hem binnen vra-
gen?” 
“Ja, graag!” zei June. “Dat klinkt heel 
fijn!” 
De twee meisjes baden samen en June 
zei: “Dit is het mooiste kerstgeschenk 
dat ik ooit gekregen heb!” 
Ze was zo blij dat ze haar kamer weer 
uit ging om de hele familie te bedan-
ken. Moeder omhelsde June en zei: 
”Dit nieuws maakt me nog blijer dan 
het nieuws over het werk van mijn 
man.”  
Dorothy had het gevoel dat ze de Heer 
nooit genoeg kon bedanken voor alles 
wat Hij gedaan had. 
De Andersons beschouwden June als 
een deel van hun gezin na die avond. 
In de jaren die volgden zeiden  June of 
de Andersons vaak: “Die kerstmis toen 
we blut waren was een van onze ge-
lukkigste kerstmissen!” 

  Om over na te denken: 
Waarom zat Dorothy in de put? Hoe kwam ze er weer overheen? 
Welke geschenken gaven de kinderen in dit verhaal aan Jezus en hun ouders?  
Sommige geschenken zijn niet te koop. Leg uit waarom niet. 
Op wat voor manier werd June beinvloed door de blije, dankbare kerst die dit 

gezin had? 
Wat kun jij vandaag voor anderen doen om Jezus blij te maken? 
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Het laatste strootje 
 
 Laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren 
tot liefde en tot goede werken (Hebreeen 10:24) 
 
Het was weer zo’n lange wintermiddag. Het was slecht weer; nie-
mand kon buiten spelen. De vier Mc Donaldjes waren weer bezig; 
ze maakten ruzie. Dat gebeurde wel vaker. Eigenlijk gebeurde het 
bijna altijd. Ze plaagden elkaar of vochten om speelgoed en dan 
werd er van alles gezegd dat niet door de beugel kon. Op zulke mo-
menten geloofde moeder bijna dat haar kinderen niet van elkaar 
hielden. Ze wist natuurlijk wel dat dat dat niet waar was, want diep 
van binnen houden broers en zussen heel veel van elkaar. In elk 
gezin wordt tenslotte wel eens gevochten, maar de laatste tijd wa-
ren ze in dit gezin wel heel naar tegen elkaar geweest. Vooral Eric 
en Kelly, die net een jaar met elkaar scheelden. Ze schenen vastbe-
sloten te zijn om elkaar het leven deze winter zuur te maken.  
“Geef terug, dat is van mij!” 
 “Nietes, dikzak, ik had hem het eerste!”  
Moeder zuchtte terwijl ze naar de zoveelste ruzie luisterde. Nee, 
huize Mc Donald was nog niet klaar voor kerstmis, ook al was het 
nog maar over een maand. Moeder kon maar een ding bedenken. 
Jaren geleden had grootmoeder haar eens verteld over een oude 
kersttraditie die de mensen hielp om de ware betekenis van kerst-
mis te ontdekken. Misschien zou het iets zijn voor haar gezin?  
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 Ze konden het allicht proberen. Waarom niet? Dus Moeder riep 
haar vier kleine deugnieten bij elkaar en liet hen op de trap plaats 
nemen, van de kleinste tot de grootste: Mike, Randi, Kelly en Eric. 
 “Hoe zouden jullie het vinden om dit jaar iets nieuws te doen voor 
kerstmis?” vroeg ze. “Het is een soort spelletje, maar het kan alleen 
gespeeld worden als iedereen een geheim kan bewaren. Kunnen 
jullie dat?” 
“Ik wel!”, schreeuwde Eric, terwijl hij zijn arm in de lucht stak. 
 “Ik kan beter geheimen bewaren dan hij,” riep Kelly, terwijl ze op-
sprong en haar arm ook in de lucht stak. Als dit een wedstrijd was 
dan wilde Kelly Eric verslaan. 
 “Ik kan het ook!”, brulde Randi mee, hoewel hij niet precies wist 
waar het allemaal om ging, maar hij wilde natuurlijk niet achterblij-
ven. 
 “Ik ook, ik ook, ik ook,” krijste de kleine Mike, terwijl hij op en neer 
sprong. 
  “Okee, dan zal ik jullie vertellen hoe het gaat,” legde moeder uit. 
“Dit jaar gaan we het kindje Jezus verrassen op kerstavond, met 
het zachtste bedje van de hele wereld. We gaan een kribbetje voor 
hem maken waar Hij in kan slapen en dan vullen we het met stro 
om een comfortabel matrasje voor Hem te maken. Maar het gaat 
om het volgende: Elk strootje wat we in de kribbe leggen stelt een 
lieve daad voor die we voor iemand in de tijd voor kerstmis doen. 
Hoe meer lieve dingen we doen, hoe meer stro er dus voor het 
kindje Jezus zal zijn. Het geheim is dat we niemand kunnen vertel-
len wat we aan het doen zijn en ook niet voor wie we het doen.”  
De kinderen keken haar niet-begrijpend aan. “Hoe kan het kindje 
Jezus nou weten dat het Zijn bed is?” vroeg Kelly tenslotte. 
 “Dat zal Hij vanzelf weten,” zei moeder. “Hij zal het herkennen aan 
de liefde die we in de kribbe stoppen en aan de zachtheid van het 
stro.” 
 “Maar voor wie moeten we dan lieve dingen doen?” vroeg Eric. 
“Heel eenvoudig,” zei moeder, “We doen ze voor elkaar. Een keer in 
de week, tot aan kerstmis, doen we al onze namen in een pet, ook 
die van pappa en mij. Dan halen we ieder een naam uit de pet en 
doen we de hele week lieve dingen voor die persoon. Maar nu komt 
het moeilijkste gedeelte. We mogen niemand vertellen wiens naam 
we die week hebben getrokken en we zullen allemaal proberen om 
zoveel mogelijk goeie dingen voor die persoon te doen zonder dat 
iemand het merkt. En voor iedere geheime goede daad die we doen 
leggen we weer een strootje in de kribbe.”  
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 Maar als ik nou iemand heb die ik niet aardig vind?” zei Kelly met 
een zuur gezicht. Daar moest moeder even over nadenken. 
“Misschien kun je dan extra dikke strootjes gebruiken voor de goe-
de dingen die je voor die persoon doet, omdat dat moeilijker is. 
Maar bedenk eens hoeveel sneller de dikke strootjes onze kribbe 
opvullen. Dan leggen we het kindje Jezus in Zijn bedje op kerst-
avond en dan slaapt Hij die avond op een matras gemaakt van 
liefde. 
Dat vindt Hij vast heel fijn, denk je ook niet?” 
 “Wie gaat het kribbetje voor ons bouwen?” vroeg ze.  
Omdat Eric de oudste was en de enige van de kinderen die het ge-
reedschap mocht gebruiken, mocht hij de kribbe maken. Hij mar-
cheerde met grote stappen naar de kelder om het te proberen. De 
eerstvolgende uren kwamen er luide zaag- en timmergeluiden uit 
de kelder. Toen kwam er een hele tijd niets. Eindelijk klom Eric de 
trap weer op met de kribbe in zijn armen. “Hier is hij,” zei hij met 
een brede grijns. “De mooiste kribbe van de hele wereld! Helemaal 
zelf gebouwd.” 
Voor deze keer waren ze het allemaal met elkaar eens. Het kribbe-
tje was het mooiste van de hele wereld. Een van de pootjes was 
wel een paar centimeter te kort en de kribbe wiebelde daarom ver-
vaarlijk, maar hij was gebouwd met liefde... en talloze kromme 
spijkers... en het kindje zou er zeker jaren plezier van hebben. 
“Nu moeten we nog wat stro hebben,” zei moeder, waarop ze met 
zijn allen de auto in stapten om stro te gaan zoeken op de velden 
in de buurt. Het had nog niet gesneeuwd, dus hadden ze nog een 
goede kans dat ze iets zouden vinden. Het was haast niet te gelo-
ven, maar niemand vocht over de plaats op de voorbank toen ze 
op zoek gingen naar het stro. Moeders plannetje scheen zowaar te 
lukken. Ze vonden een stukje grond waar in de zomer lange gras-
halmen hadden gestaan. Nu was het gras helemaal opgedroogd tot 
gele halmen zodat het precies leek op echt stro.  
Moeder zette de auto aan de kant en de kinderen sprongen naar 
buiten om handenvol lang gras te plukken. “Nu hebben we wel ge-
noeg!” lachte moeder na een tijdje, toen ze zag dat de kartonnen 
doos in de kofferbak overliep met gras. “Denk eraan, het is maar 
een klein kribbetje.” Thuisgekomen legden ze het gras keurig net-
jes op een dienblad dat moeder op de keukentafel had gezet. De 
lege kribbe werd er voorzichtig bovenop gezet en door het stro kon 
je niet eens zien dat een poot korter was.  
“Wanneer gaan we de namen trekken?” schreeuwden de kinderen. 
“Zo gauw pappa thuiskomt om te eten,” antwoordde moeder. 
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Toen ze allemaal aan tafel zaten werden de zes namen op afzon-
derlijke papiertjes geschreven, opgevouwen en geschud in een ou-
de pet. Toen moesten ze allemaal een papiertje uit de pet halen. 
Kelly pakte er het eerst een en begon meteen te giechelen. Toen 
stak Randi zijn hand in de pet. Pappa gluurde naar zijn papiertje 
en glimlachte stilletjes acher zijn hand. Moeder pakte een naam, 
maar op haar gezicht was niets te zien. Vervolgens stak Mike zijn 
hand in de pet maar aangezien hij nog niet kon lezen, moest pap-
pa in zijn oor fluisteren wie hij had getrokken. Eric kwam het laatst 
aan de beurt. Toen hij zijn papier openvouwde kreeg zijn gezicht 
een zure uitdrukking, maar hij stopte de naam moedig in zijn zak 
en zei niets. Nu konden ze beginnen.  In de week die volgde ge-
beurden er hele bijzondere dingen. Het scheen dat huize Mc Do-
nald opeens omringd was door een leger onzichtbare elfjes. Overal 
gebeurden er goeie dingen. Toen Kelly naar haar kamer ging om 
naar bed te gaan vond ze haar blauwe nachtjapon netjes uitge-
spreid op haar bed. De dekens waren al opzij geslagen en er lag 
warempel een warme kruik bij het voeteneind. Iemand had het 
zaagsel onder de werkbank opgeruimd zonder dat iemand het ge-
vraagd had. De jamklodders verdwenen op wonderbaarlijke wijze 
van het aanrecht na de lunch toen moeder de post uit de brieven-
bus aan het halen was. En elke morgen, juist als Eric zijn tanden 
aan het poetsen was, sloop er iemand stilletjes zijn kamer binnen 
en maakte zijn bed op. Het was niet helemaal volmaakt, maar het 
was opgemaakt.   
Pappa vroeg zich op een ochtend af waar zijn schoenen gebleven 
waren. Niemand scheen het te weten, maar juist voordat hij naar 
zijn werk ging stonden ze weer in de kast, netjes gepoetst. Moeder 
zag nog andere veranderingen die week. De kinderen plaagden en 
vochten niet zoveel. Als er een ruzie begon hield die al snel weer 
op. Zelfs Eric en Kelly schenen beter met elkaar overweg te kun-
nen. Alle kinderen hadden geheimzinnige lachjes op hun gezicht en 
giechelden af en toe in zichzelf.  
Toen het weer zondag werd popelde iedereen om weer nieuwe na-
men te trekken, en deze keer werd er nog meer gelachen en vro-
lijk gedaan. Alleen Eric scheen niet zo blij te zijn. Opnieuw opende 
hij zijn papier, keek wat er op stond, en stopte het in  
zijn zak zonder iets te zeggen. 
Moeder zag het wel, maar ze zei niets. De tweede week dat het 
spel aan de gang was gebeurde er weer van alles. De vuilnis was 
op de stoep gezet zonder dat het iemand gevraagd was. Iemand  
had Kelly’s prullenmand, die normaal gesproken altijd boordevol  
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zat, netjes geleegd en zo ging het maar door. 
En het bedje voor Jezus?  
De stapel stro werd hoger en zachter. Er waren nog maar twee we-
ken voordat het kerstmis zou zijn en de kinderen vroegen zich af of 
hun zelfgemaakte bedje wel zacht genoeg zou zijn voor het kindje 
Jezus. 
“Wie moet het kindje Jezus eigenlijk voorstellen?” vroeg Randi de 
derde zondagavond toen ze allemaal een nieuwe naam hadden ge-
trokken.  
“Misschien kunnen we een van de poppen nemen,” zei moeder. “Jij 
en Mike kunnen ervoor zorgen dat we de juiste kiezen.” 
De twee jongste kinderen renden direct weg om hun favoriete pop-
pen en knuffels te halen, maar de anderen wilden ook meehelpen 
om kindje Jezus uit te kiezen. De kleine Mike haalde zijn lappenpop 
Bozo de Clown uit zijn kamer en legde hem trots op tafel, maar liep 
snikkend weer weg toen iedereen begon te lachen. Erics veel ge-
knuffelde teddybeer Knuffel kwam er bij. Barbie en Ken en Kermit 
de Kikker, knuffelhondjes en knuffellammeren en ook een aapje dat 
oma en opa vorig jaar hadden gestuurd. Maar er was er geen een 
die aan de eisen voldeed.  
Er was nog een oude babypop over. Die was helemaal kaalgeknuf-
feld en niet in erg goede staat, maar toch had die pop wel wat. Mis-
schien kon die voor het kindje Jezus door gaan.   
 “Ze ziet er wel erg gek uit,” zei Randi. Dat was ook zo. Kelly had 
een keer schoonheidssalonnetje gespeeld en had toen haar eigen 
blonde lokken afgeknipt, waarna ook de babypop een beurt had ge-
kregen. Kelly’s haar groeide na een tijdje weer aan, maar dat van de 
pop werd natuurlijk nooit meer hetzelfde. Nu zag de pop er een 
beetje slonzig uit met al die kleine plukjes blond haar die uit haar 
hoofd staken. Maar haar ogen waren nog altijd helderblauw en ze 
glimlachte nog steeds, ook al was haar gezicht hier en daar be-
smeurd doordat er vele kleine mollige vingertjes aan gezeten had-
den. 
“Ik denk dat ze uitstekend dienst zal doen,” zei moeder. “ Het kindje 
Jezus had waarschijnlijk ook niet veel haar toen Hij pas geboren was 
en ik weet zeker dat Hij het goed vindt om uitgebeeld te worden 
door een pop die zo vaak geknuffeld is.” 
Het besluit was gemaakt en de kinderen gingen direct nieuwe kleer-
tjes maken voor het kindje; een leren vestje gemaakt van restjes en 
wat katoenen luiers. Het mooiste was nog wel dat het kindje Jezus 
precies in het kribje paste, maar aangezien het nog geen tijd was 
om Hem daar te slapen te leggen, werd Hij voorzichtig  
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op een plank in de gangkast gelegd waar Hij moest wachten tot het 
kerstmis was. 
In de tussentijd werd de stapel stro steeds hoger. Iedere dag zat weer 
vol verrassingen. De geheimzinnige elfjes werden steeds actiever. 
Huize Mc Donald was nu echt gevuld met kerstvreugde. Alleen Eric 
was maar stilletjes. 
De laatste zondagavond dat er namen getrokken moesten worden, 
was de avond  
voor kerstavond. Terwijl het gezin aan tafel zat te wachten toen de 
namen weer in de pet werden gestopt zei moeder: “Jullie hebben het 
allemaal voortreffelijk gedaan. Er zitten misschien wel duizend 
strootjes in de kribbe. Jullie zullen allemaal wel heel trots zijn op het 
bedje dat jullie hebben gemaakt. Maar denk erom, er is nog een hele 
dag over. We hebben allemaal nog wat tijd om het bedje nog zachter 
te maken voordat het kerstavond is. Doe je best.”    
De pet werd voor de laatste keer doorgegeven. De kleine Mike haalde 
er een naam uit en pappa fluisterde hem toe wie het was, zoals hij 
iedere week gedaan had. Randi vouwde zijn papiertje open, gluurde 
ernaar en verkneukelde zich. Kelly pakte een naam uit de pet en gie-
chelde blij toen ze de naam zag. Mamma en pappa kwamen ook aan 
de beurt en gaven toen de pet door aan Eric. Maar toen Eric het prul-
letje open vouwde en het las, vertrok zijn gezicht van ellende en het 
leek even alsof hij zou gaan huilen. Zonder een woord te zeggen ren-
de hij de kamer uit.  
Iedereen sprong direct op van tafel, maar moeder hield hen tegen. 
“Nee! Blijf zitten,” zei ze, “Laat mij eerst met hem praten.” 
Juist toen ze boven was gekomen, zwaaide Erics deur open. Hij pro-
beerde met de ene hand zijn jas aan te trekken terwijl hij in zijn an-
dere hand een koffertje droeg. 
“Ik moet weg,” zei hij stilletjes, door zijn tranen heen. “Als ik niet 
wegga, bederf ik iedereens kerstmis!” 
 “Waarom dan? En waar wil je heen?” vroeg moeder.  
“Ik kan wel een paar dagen in mijn sneeuwfort slapen. Ik kom direct 
na kerstmis terug, dat beloof ik je.”     
Moeder begon iets te stamelen over vriesweer en sneeuw, de nood-
zaak van wanten en laarzen, maar pappa, die nu vlak achter haar 
stond, legde zijn hand op haar arm en schudde zijn hoofd. De voor-
deur ging dicht en samen keken ze vanuit het raam toe hoe de eenza-
me gestalte met zielig afhangende schoudertjes zonder muts door de 
straat sjokte en op een sneeuwhoop vlak bij de hoek ging zitten. Het 
was heel donker buiten, verschrikkelijk koud en het was net begonnen 
te sneeuwen.  
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“Maar dat kan toch niet Vader. Die jongen vriest zo nog dood!” zei 
moeder onthutst. 
“Laat hem daar even een paar minuten zitten,” zei pappa kalm. “Dan 
kun je met hem praten.” 
Het in elkaar gekrompen figuurtje was al wit aan het worden van de 
sneeuw toen moeder tien minuten later de straat over stak en naast 
hem ging zitten op de sneeuwhoop.  
 “Wat is er, Eric? Het is de laatste weken zo goed gegaan met je, 
maar ik heb wel gezien dat iets je dwars gezeten heeft sinds we be-
gonnen zijn met de kribbe. Kun je me erover vertellen, lieverd?”  
 “O mam, zie je het dan niet?” snikte hij, “ik heb zo mijn best gedaan, 
maar ik kan niet 
meer, en nu zal ik kerstmis bederven voor allemaal.” Toen hij dat ge-
zegd had barstte hij in tranen uit en gooide hij zichzelf in moeders ar-
men. 
 “Ik begrijp het niet,” zei moeder, terwijl ze de tranen van zijn gezicht 
veegde. “Wat kun je dan niet? Hoe kun je kerstmis nou voor ons be-
derven?” 
“Mam,” zei het jongetje door zijn tranen heen, “Je begrijpt het ge-
woon niet. Ik heb Kelly’s naam getrokken alle vier weken! En ik hou 
niet van Kelly!   
 Ik kan geen een goede daad meer voor haar doen. Ik ga dood! Ik 
heb het echt geprobeerd mam, echt waar. Ik ben elke avond haar ka-
mer binnen geslopen om haar bed klaar te maken. Ik legde zelfs die 
rare nachtjapon voor haar klaar. Haar prullenbak heb  ik geleegd en ik 
heb haar zelfs een keer met mijn race-autootje laten spelen, maar ze 
gooide het meteen weer tegen de muur aan zoals ze altijd doet!”  
“Ik heb echt geprobeerd om lief voor haar te zijn mam, ook toen ze 
me ‘sufferd’ noemde omdat de poot van de kribbe te kort was. Ik heb 
haar niet eens geslagen. En toen dacht ik dat het voorbij was als we 
weer namen gingen trekken. Maar vanavond, toen ik haar naam weer 
kreeg, wist ik dat ik het niet meer kon. Ik kan echt niet meer! En 
morgen is het kerstavond. Ik zal het voor iedereen bederven, net nu 
we het kindje Jezus in de kribbe gaan leggen. Begrijp je nou niet 
waarom ik weg moest?” 
Daar zaten ze toen een paar minuten heel rustig te zitten. Moeder had 
haar arm om de schouders van het jongetje. Enkel een snikje en een 
hikje verbraken zo nu en dan de stilte op de sneeuwhoop. 
            Eindelijk begon moeder zachtjes te praten. “Eric, ik ben heel 
trots op je. Al het goede wat je hebt gedaan moet dubbel tellen want 
het was bijzonder moeilijk voor je om zo lang lief te zijn voor Kelly. 
Maar je hebt het toch gedaan, strootje voor strootje. Je gaf liefde toen 
het heel moeilijk was om liefde te geven. Daar gaat het misschien wel  



om met kerstmis. Als het makkelijk is om te geven, dan geven we 
misschien helemaal niet zo heel veel. De strootjes die jij hebt neerge-
legd waren waarschijnlijk de belangrijkste en je kunt daar wel trots op 
zijn.” 
 “Hoe zou je het vinden om ook een paar makkelijke strootjes te ver-
dienen, net zoals iedereen?” “Ik heb de naam die ik vanavond getrok-
ken heb nog steeds in mijn zak en ik heb nog niet gekeken wie het is. 
Zullen we ruilen, omdat het toch de laatste dag is? Dat wordt dan ons 
geheimpje. Dat is niet hetzelfde als smokkelen.” Moeder glimlachte. 
Ze droogden samen de tranen, klopten de sneeuw van zich af en lie-
pen terug naar huis. 
De volgende dag was het gezin druk bezig om het huis klaar te maken 
voor het grote kerstgebeuren. Er werd gekookt en het huis werd net-
jes opgeruimd. Er werden op het laatste moment nog wat cadeautjes 
ingepakt en ze moesten zich inhouden om niet te barsten van opwin-
ding. Maar zelfs onder al het drukke gedoe stapelden er zich nog een 
hoop strootjes op in de kribbe, en tegen de avond kon er geen 
strootje meer bij. Op gezette tijden, als een van hen langs de kribbe 
liep, stonden ze stil om even naar die geweldige stapel te kijken, om 
dan even te glimlachen. De kribbe werd nu bijna in gebruik genomen. 
Maar was hij wel zacht genoeg? Een strootje kon nog heel wat uitma-
ken.  
Om die reden, toen het bijna bedtijd was, sloop moeder nog even op 
haar tenen naar Kelly’s kamer om het blauwe nachthemdje klaar te 
leggen en het bed open te slaan. Maar ze bleef verbaasd in de deur-
opening staan. Iemand was haar al voor geweest. Het nachthemd lag 
keurig uitgespreid over het bed en er lag een race-autootje op het 
hoofdkussen. 
Het laatste strootje was toch nog van Eric. 
 
            --Paula McDonald  
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De gouden pantoffels 
 
Nog maar vier dagen en dan was het kerstmis. Ik was nog niet in de 
kerststemming, ondanks alle kerstdrukte. Binnen in de winkel was 
het verschrikkelijk. Alle gangen werden versperd door winkelwagen-
tjes en door zenuwachtige mensen die op het laatste moment nog 
iets moesten kopen. “Waarom moest ik nou juist vandaag hier 
zijn?”, vroeg ik me af. Mijn voeten deden al net zoveel pijn als mijn 
hoofd. Er stonden namen op mijn lijst van mensen die beweerden 
dat ze echt geen cadeautje nodig hadden, maar ik wist zeker dat ze 
gepikeerd zouden zijn als ik inderdaad niets voor hen zou kopen. Ik 
vond het helemaal niet leuk om cadeautjes te kopen voor mensen 
die alles al hadden en het kostte nog een hoop geld ook. Haastig 
vulde ik mijn winkelwagentje en liep ik in de richting van de lange 
rijen bij de kassa’s. Ik ging achter de kortste rij staan, maar het zag 
er naar uit dat zelfs die rij nog wel 20 minuten zou duren.   Er ston-
den twee kleine kinderen voor me in de rij; een jongen van een jaar 
of vijf en een meisje nog iets jonger. De jongen had een rafelige jas 
aan. Zijn enorme versleten tennisschoenen, minstens twee maten te 
groot, staken vooruit onder zijn veel te korte spijkerbroek. Hij hield 
een aantal verkreukte bankbiljetten in zijn groezelige handjes ge-
klemd. De kleren van het meisje leken precies op die van haar 
broertje. Haar haar was een verwarde massa krullen en er zaten nog 
wat restjes van het avondeten op haar gezichtje. Ze had een paar 
glanzende, goudkleurige pantoffels in haar hand. Met haar kleine 
stemmetje zong ze met de kerstliedjes mee die uit de luidsprekers 
van het warenhuis schalden. Ze zong een beetje vals, maar het 
klonk wel blij. Toen we eindelijk bij de kassa aangekomen waren 
zette het meisje de pantoffels voorzichtig op de band. Ze behandel-
de ze alsof ze een schat waren. De cassiere drukte op de knop voor 
de bon. “Dat is dan 6,09 Euro.”  
Het jongetje legde zijn gekreukte biljetten op de toonbank terwijl hij 
verder in zijn zakken zocht. In totaal kwam er 3,12  tevoorschijn. 
“We moeten ze maar weer terugzetten,” kondigde hij dapper aan. 
“We komen wel weer terug. Morgen misschien. We moeten nog wat 
zien te verdienen.” Toen hij dat zei begon het meisje zachtjes te 
huilen. “Maar Jezus zou deze schoenen zo mooi gevonden hebben,” 
snikte ze.“We gaan wel naar huis, dan doen we nog een paar kar-
weitjes. Je moet niet huilen. We komen wel weer terug,” stelde de 
jongen haar gerust. “Het lukt heus wel!” Snel overhandigde ik de 
cassiere 3,00 Euro. Die kinderen hadden zo lang in de rij gestaan. 
En het was tenslotte kerstmis.  
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Opeens voelde ik een paar armen om me heen en hoorde ik een 
zacht stemmetje zeggen: ”Dank u wel mevrouw.”  
“Wat bedoelde je precies toen je zei: ‘Jezus zou deze schoenen zo 
mooi gevonden hebben’?,” vroeg ik. Het jongetje antwoordde: “Onze 
mammie is heel erg ziek. Ze gaat naar de hemel. Pappa zei dat ze 
misschien nog wel voor kerstmis naar Jezus toe gaat.” 
 “Ja,” vulde het meisje gretig aan. “De juffrouw van de zondags-
school zei dat de straten in de hemel van blinkend goud zijn, net als 
deze schoenen. Als Mammie deze schoenen draagt zal ze er daar 
prachtig uitzien. Ze passen er precies bij.”  
Mijn ogen vulden zich met tranen terwijl ik naar haar betraande ge-
zichtje keek. “Ja,” antwoordde ik, “Dat zal ze zeker.” 
In stilte bedankte ik God dat Hij deze kinderen gebruikte om mij te 
herinneren aan de ware geest van het geven.                                                                                  
--Helga Schmidt  



Mijn liefde voor jou.  
Een boodschap van Jezus. 

Jullie zijn Mijn kleine vo-
geltjes en Ik wil zo graag 
dat jullie je gelukkig en 

veilig voelen. Toen Ik met 
kerstmis op aarde kwam 
had Ik slechts een kribbe, 
maar Ik wil graag dat jul-
lie altijd een veilig nestje 
hebben. Ik zorg er voor 

dat jullie ouders altijd ge-
noeg hebben om voor je 
te zorgen, maar het be-

langrijkste dat Ik je graag 
wil geven zijn Mijn Woor-
den. Die maken je sterk  

Je bent nooit alleen, want 
Ik waak over je. Mijn en-

gelen staan altijd op 
wacht en als je nu Mijn 

gezicht zou kunnen zien, 
zou je een grote, stralen-
de glimlach zien, omdat 
Ik zo veel van je hou.  

 
Gelukkig Kerstfeest. 

Aan  
mijn kleine  
vogeltjes 


