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Toen we afscheid namen van 2020, hadden de meeste mensen wellicht 
feestdagen achter de rug die donkerder en eenzamer waren geweest dan 

normaal. Alle extraatjes waar we aan gewend waren en vooral de vreugde 
die we bij de viering van de geboorte van Jezus altijd voelden werden 
overschaduwd door de harde realiteit van het afgelopen jaar en er heerste veel 
onzekerheid aangaande de toekomst.
   En veel beter is het nog niet geworden.Wat een jaar is dit geweest! Op het 
moment dat ik dit schrijf is er nog niets bekend over het verdere verloop van 
de COVID ellende en de varianten waarvan sprake is. Gelukkig zijn er ook 
bemoedigende tekenen te zien aan de horizon, maar het einde van de strijd 
is nog niet in zicht. We voelen mee met de gezinnen en vrienden van alle 
mensen die het afgelopen jaar gestorven zijn. Veel mensen hebben niet eens 
fatsoenlijk afscheid kunnen nemen van hun geliefden of hen normaal kunnen 
begraven. Het werd weer duidelijk hoe ongelijk alles verdeeld is in de wereld, 
want de sterfgevallen kwamen het meeste voor in landen, steden en buurten 
die er het minst op voorbereid waren. Ook het herstel van de economie, hoe 
welkom dat ook mag zijn, verloopt niet op alle plaatsen op dezelfde manier.
   En zo werd het andermaal een uitzonderlijk zwaar jaar voor een heleboel 
mensen, en nu aan het einde van dit jaar stel je misschien de eeuwenoude 
vraag: Als God almachtig is en echt van ons houdt, zoals er in de Bijbel staat, 
waarom doet Hij dan niets om de pijn en het lijden waar zoveel mensen mee 
te kampen hebben, te verlichten?
   Maar dat heeft Hij al gedaan. Hij heeft Jezus al gestuurd. God voelt onze 
pijn. Hij begrijpt onze strijd en leeft mee met ons verlies. Hij wil ons zo 
graag aan Zijn boezem drukken om ons verlichting te geven, te genezen, te 
troosten en ons gerust te stellen. Hij wilde ons zo graag helpen dat Hij Zijn 
Zoon in menselijke gedaante gestuurd heeft om onder ons te leven op aarde, 
dezelfde problemen mee te maken, Zijn hart aan ons te openbaren en ons in  
persoonlijk contact te brengen met Zijn liefde en kracht. Hij kwam tot ons als 
een hulpeloos, onschuldig kindje in een kribbe; niet om al onze problemen 
weg te nemen, maar ons beter uit te rusten om ze te dragen en er betere 
mensen door te worden. En daarom hebben we deze Kerst alle reden om te 
blijven hopen.

-Troi Fountain

O kerstster, laat uw licht op ons schijnen en leid ons allemaal 
naar de ware betekenis van kerstmis! Leid ons naar de Heiland, 
de Vredevorst, opdat ook wij vrede in ons hart mogen krijgen en 

mensen van goede wil worden.  
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DE MAN DIE 
KERSTMIS 
UITVOND

levens. Dickens deed er zes weken 
over om het boek te schrijven en 
het werd onmiddellijk en voor altijd 
een hit. Ruth Glancy, professor in 
de Engelse literatuur, zei dat de 
grootste invloed van ‘A Christmas 
Carol’ was, dat het de lezer aanzette 
tot het helpen van mensen in nood. 
Mede dankzij dit verhaal werd 
het geven van kerstdiners voor 
de armen een traditie. In 1867 
was een Amerikaanse zakenman 
zo aangedaan door het bijwonen 
van een lezing dat hij zijn fabriek 
op eerste kerstdag sloot en alle 
werknemers een kalkoen stuurde. 
In het begin van de 20e eeuw 
stuurde de koningin van Noorwegen 
cadeautjes naar gehandicapte 
kinderen in London, ondertekend 
met: “Veel liefs van Tiny Tim.”
   De schrijver G.K. Chesterton 
schreef: “De schoonheid en de zegen 
van het verhaal liggen in de grote 
haardstede van waar geluk dat door 
Scrooge en alles rondom hem gloeit.
Of de kerstvisioenen van Scrooge je 
nu tot bekering brengen of niet, ze 
brengen ons zeker tot inkeer.”
   Onlangs las ik over een 

levensveranderend kerstverhaal 
dat veel gelijkenis vertoont met ‘A 
Christmas Carol.’ Het gaat over een 
bankier, George Mason genaamd, 
die zichzelf op kerstavond per 
ongeluk in zijn eigen bankkluis 
opsluit. Als hij er na twee dagen 
eindelijk uit komt, realiseert hij zich 
dat niemand hem gemist heeft.
Het mooie is, dat hij over zijn leven 
had zitten nadenken en besloten 
had om er positieve veranderingen 
in aan te brengen. In zijn kluis ligt 
een met de hand geschreven kaartje 
waar op staat: “van mensen houden, 
ergens onmisbaar zijn, dat is de zin 
van het leven. Dat is het geheim van 
het geluk.”  We hoeven natuurlijk 
geen bezoek te krijgen van geesten 
of opgesloten te worden in een 
bankkluis om de ware betekenis 
van kerstmis te begrijpen. God 
had de wereld zo lief dat Hij Jezus, 
Zijn eniggeboren Zoon naar de 
aarde stuurde om ons van de dood 
te redden en ons eeuwig leven te 
geven. Laten we de liefde die we 
hebben ontvangen in deze kersttijd 
met anderen delen.

4 5

Met mijn vrouw heb ik eens een 
Duitse toneeluitvoering van ‘A 

Christmas Carol’ gezien. Het verhaal, 
geschreven door Charles Dickens, is 
je vast wel bekend. Die geschiedenis 
over die krenterige bankier die 
verandert in een vriendelijke, gulle 
man doordat hij bezoek had gekregen 
van drie geesten die hem meenamen 
op een reis door zijn verleden, heden 
en toekomst. Ik stond er versteld 
van hoezeer het publiek en wijzelf 
onder de indruk waren van de 

toneeluitvoering.
   Het idee voor het verhaal kwam 
voort uit het verlangen dat Dickens 
had om de mensen bewust te maken 
van de vreselijke omstandigheden 
van de arbeiders in Engeland in die 
tijd. Zelf was hij ook opgegroeid in 
een arm gezin en had als kind 12 
uur per dag in een fabriek gewerkt. 
Hij kon zich dus heel goed inleven 
in het lot van de arbeidersklasse en 
hoopte dat dit verhaal kon bijdragen 
aan betere omstandigheden in hun 

Dit is de boodschap van kerstmis:  
we zijn nooit alleen 

Door Curtis Peter van Gorder
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Door Peter Amsterdam

WEERKLANKEN
VAN HET
KERST- 

GEBEUREN

werden beschouwd, alhoewel er 
geen huwelijksplechtigheid had 
plaatsgevonden en het huwelijk nog 
niet volbracht was. Twee keer wordt 
door Lukas verteld dat Maria nog 
maagd was.
De engel Gabriël gaf deze 
verbluffende boodschap aan Maria:
“Wees niet bang, Maria,” zei de 
engel, “want God heeft besloten 
u heel bijzonder te zegenen. U 
zult zwanger worden en een zoon 
krijgen, die u de naam Jezus moet 
geven. Hij zal een groot man zijn en 
Zoon van de Allerhoogste worden 
genoemd. God, de Here, zal Hem 
de troon van zijn voorvader David 
geven. Hij zal voor altijd over het 
volk Israël regeren en aan zijn 
regering zal geen einde komen.”2

Zes maanden daarvoor was dezelfde 
engel verschenen aan de man van 
Maria ‘s nicht Elizabeth; Zacharias, 
die in de tempel in Jeruzalem was 
toen de engel hem vertelde dat 
Elizabeth een kind zou krijgen. 
Gabriël had tegen Zacharias gezegd: 
 “Wees niet bang, Zacharias. Ik ben 
gekomen om u te vertellen dat God 
uw gebed heeft verhoord. Uw vrouw 
Elisabeth zal een zoon krijgen en u 
moet hem Johannes noemen. Hij zal 
u en vele andere mensen heel erg blij 
maken. Uw zoon zal een groot man 

zijn in de ogen van de Here, …al 
voor zijn geboorte zal hij vol zijn van 
de Heilige Geest. Hij zal vele Joden 
ervan overtuigen dat zij moeten 
terugkeren tot de Here, hun God. 
Hij zal een bijzondere man zijn, een 
boodschapper met dezelfde geest 
en kracht als de profeet Elia. Hij zal 
ouders en kinderen verzoenen en 
de ongehoorzamen weer op het pad 
van de rechtvaardigheid brengen. Zo 
vormt hij een volk dat gereedstaat 
voor God.” 3

Beide aankondigingen werden 
gedaan door een hemelse 
boodschapper, in beide gevallen 
werd gezegd dat er zonen geboren 
zouden worden in situaties waar 
Gods tussenkomst nodig was, 
aangezien Maria nog maagd was en 
Elizabeth oud en onvruchtbaar was.
Maria werd gezegd dat ze haar zoon 
Jezus moest noemen en Zacharias 
werd opgedragen zijn zoon Johannes 
te noemen.4 Zacharias had moeite 
met de verschijning van de engel en 
was bang, Maria ook. Er werd hen 

Door Peter Amsterdam

In de kersttijd worden we herinnerd 
aan de oorsprong van al deze 
gebeurtenissen. Als we over de 
herders lezen, over de wijzen uit het 
Oosten, de kribbe en de ster, worden 
we verbonden met de verschillende 
aspecten aan de geboorte van onze 
Heiland. Als we naar de context van 
het gebeuren kijken, kunnen we zien 
dat er een aantal gebeurtenissen in 
het Oude Testament staan opgetekend 
die hun weerklank vinden in de 
verhalen over de geboorte zoals die 

beschreven staan in de evangeliën. 
Te weten dat er een verband bestaat 
helpt ons om beter te begrijpen 
waarom God deze dingen heeft 
bewerkstelligd, en meer te waarderen 
dat Hij eigenlijk alles heeft gedaan 
om ons eeuwig leven te geven. Een 
onderdeel van het verhaal is de 
boodschap die Maria werd gegeven; 
dat zij uitverkoren was om de 
moeder van Gods Zoon te worden.1 
Maria was verloofd met Jozef, wat 
inhield dat zij wettelijk als getrouwd 

                                                     Het belangrijkste  
                                                 onderdeel van kerstmis is  
                                              natuurlijk het verhaal over  
                                          de geboorte van Jezus. Veel   
                                  mensen geven daar met kerstmis    
                       dan ook uiting aan door middel van 
kerstuitvoeringen, het voorlezen van het kerstverhaal in 
de Bijbel, of het zingen van prachtige liederen over deze 
heilige gebeurtenis.
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allebei gezegd dat ze niet 
bang moesten zijn.
De aankondigingen omtrent 
de geboorten van Johannes de 
Doper en Jezus verliepen volgens 
hetzelfde soort patroon waar we 
over kunnen lezen in het Oude 
Testament bij de geboorte van 
Ismaël, Izaäk en Samson. Er komt 
een boodschapper van God (of 
God zelf), men wordt bang, is 
verbaasd of valt languit voor de 
boodschapper of engel neer; het 
is een boodschap van God, de 
mensen stribbelen tegen of vragen 
om een teken, en een teken wordt 
gegeven.
   Dit kunnen we ook zien in het 
verhaal van Hagar, de moeder van 
Ismaël, toen ze door een engel 
gevonden werd in de woestijn. 
De Engel vroeg haar: ‘Hagar, 
dienares van Sarai, waar komt u 
vandaan en waar gaat u heen?’ 
Hagar antwoordde: ‘Ik ben op 
de vlucht voor mijn meesteres.’ 
De Engel zei: ‘Ga terug naar uw 
meesteres en gehoorzaam haar, 
want uw nakomelingen zullen 
een groot volk worden. U bent in 
verwachting en u zult een zoon 
krijgen. Noem hem Ismaël (God 
luistert), want de HERE heeft uw 

klachten gehoord. Uw zoon zal een 
wildebras worden, een vrijbuiter! Hij 
zal zich veel vijanden maken en zijn 
hele familie trotseren.’ 
   Een soortgelijk patroon zien we 
in het verslag van Abraham en zijn 
vrouw Sarai, die onvruchtbaar was. 
God verscheen aan Abraham die 
toen negenennegentig jaar oud was 
en kondigde aan dat Hij Abraham 
binnen het jaar een zoon zou geven. 
Abraham kreeg de opdracht zijn 
zoon Izaäk te noemen en God zei 
dat Hij zijn verbond zou maken met 
Izaäk en zijn nakomelingen.6

Nog een noemenswaardig facet 
aan het verhaal is het wonder dat 
deze vrouwen zwanger werden. 
Sara en Elizabeth waren allebei 

onvruchtbaar en op leeftijd. 
Geen van deze vrouwen zou een 
kind hebben gekregen zonder de 
wonderbaarlijke tussenkomst van 
God. Beide echtparen maakten een 
wonderbaarlijke geboorte mee, 
precies zoals God het had gezegd.
Bij Maria ging het anders. Zij was 
nog maagd. Ofschoon we Gods 
wonderbaarlijke tussenkomst zagen 
bij deze eerdere geboorten, bestond 
er geen voorbeeld uit het Oude 
Testament van een vrouw die nog 
nooit met een man geslapen had en 
toch zwanger was geworden. Sara 
en Elizabeth overwonnen hun hoge 
leeftijd en onvruchtbaarheid door 
een wonder van God, maar voor de 
zwangerschap van Maria was weer 
een volledig nieuwe manifestatie van 
de scheppingskracht van God nodig.
Maria vroeg aan de engel hoe dit zou 
gebeuren en de engel antwoordde: 
“De Heilige Geest zal over u komen. 
U zult zwanger worden door de 
kracht van God. Daarom zal uw 
Kind heilig zijn en de Zoon van God 
worden genoemd.”7 Hier ruimde 
God niet alleen een fysiek obstakel 

uit de weg, zoals onvruchtbaarheid 
of ouderdom; dit zou een volledig 
nieuw, eenmalig wonder van Gods 
schepping worden.
   Weer zo’n voorbeeld van een 
weerklank uit het Oude Testament 
in het kerstverhaal is de verwijzing 
in de boodschap van de engel naar 
een profetie die Nathan duizend 
jaar daarvoor gaf aangaande het 
nageslacht van koning David. Deze 
profetie was fundamenteel voor de 
verwachting van de Messias die Israël 
koesterde. Een deel van de profetie 
luidde aldus: “Ik zal uw naam nog 
groter maken, zodat u een van de 
bekendste mannen ter wereld wordt!
 Hij is degene die een tempel voor 
Mij zal bouwen. Het zal een huis 
zijn waaraan Ik mijn naam verbind. 
En zijn koninkrijk zal Ik tot in 
eeuwigheid laten voortduren.  Ik zal 
zijn vader zijn en hij zal mijn zoon 
zijn. 
Uw familie zal voor eeuwig dit 
koninkrijk regeren. Uw troon zal niet 
wankelen.” 8

De hoop en de verwachting van het 
Joodse volk ten tijde van de geboorte 
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van Jezus was, dat een Messias, een 
normaal menselijk wezen, door God 
gezalfd zou worden en in Israël zou 
opstaan als koning en leider. Niemand 
verwachtte dat de Messias de Zoon 
van God zou zijn.
   De engel Gabriël echter, gebruikte 
dezelfde soort woorden die Nathan 
in zijn profetie gebruikte, dat Maria ’s 
zoon groot zou zijn, dat God hem de 
troon van zijn voorvader David voor 
altijd zou geven, dat er geen einde 
zou komen aan zijn regering en het 
belangrijkste nog: dat hij de Zoon 
van de Allerhoogste genoemd zou 
worden.9

   In deze voorbeelden van 
gelijkenissen tussen het verhaal van 
de geboorte van Jezus en andere 
gebeurtenissen waar in het Oude 
Testament over wordt gesproken, zien 
we raakvlakken die verwijzen naar 
het geweldige wonder van Gods liefde 
voor ons en het werk dat Hij verricht 

heeft door de hele geschiedenis 
heen om redding aan de mensheid 
te brengen. Jezus, Gods Zoon kwam 
op deze aarde als liefdesgeschenk 
van God Zelf. Zijn liefde, dood en 
verrijzenis hebben het mogelijk 
gemaakt dat onze zonden vergeven 
worden en dat we een verbintenis 
met God kunnen aangaan op een 
persoonlijker en intiemere manier dan 
ooit tevoren. Door middel van Gods 
geschenk aan de mensheid kunnen we 
de vreugde en het geluk vinden dat we 
Gods kinderen kunnen zijn, bij Hem 
voor eeuwig kunnen wonen; dat is het 
geweldigste en langdurigste geschenk 
dat er bestaat.

1. Zie Lukas 1:26–27.
2. Lukas 1:31–33 
3. Lukas 1:14–17 
4. Zie Lukas 1:12–13.
5. Zie Genesis 16.
6. Zie Genesis 17.
7. Lukas 1:34–35 
8. 2 Samuel 7:9, 13–14,16 
9. Zie Lukas 1:32–33

Kun jij je een moment in je 
kindertijd herinneren waarop 
je iets zo graag wilde, maar dat 
het leek alsof dat bijzondere 
nooit zou komen? En toen het 
uiteindelijk toch kwam was het 
niet wat je verwacht had, maar 
was het zelfs iets veel beters. Dat 
heeft onze hemelse Vader met 
Kerstmis gedaan.
Sinds het allereerste begin 
hadden de mensen verlangd 
naar iets heel bijzonders, 
waardoor hun leven waarlijk 
gelukkig en volledig zou 
worden. Wie zou er gedacht 
hebben dat dit alles zou komen 
in de vorm van een heel klein 
kindje dat in een ver land 
geboren zou worden? Maar dat 
is precies wat er gebeurd is.
God keek naar ieder menselijk 
hart dat Hij geschapen had en 
ieder hart dat nog komen zou 
en toen wist Hij precies wat we 
nodig hadden. Dus nam Hij een 
gedeelte van Zijn eigen hart en 
vormde het tot de volmaakte 
oplossing. Toen stuurde Hij de 
oplossing de wereld in. En Hij 
noemde die oplossing Jezus.

De oplossing
Door Keith Phillips
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Op de terugreis van een 
bezoek aan mijn kinderen 

en kleinkinderen, zat ik bij gate 
56 te wachten totdat ik in het 
vliegtuig kon stappen. De stilte 
werd ruw onderbroken door 
een stem die uit de luidspreker 
galmde: “Mededeling over het 
instappen: wil iedereen die met 
kleine kinderen reist, alle militairen 
in uniform, gehandicapten en 
rolstoelgebruikers instappen.”
Ik had al talloze malen gevlogen, 
maar deze keer zag ik iets dat ik 
nooit eerder had gezien. Een van 
de militairen had een gipsbeen en 
liep met behulp van krukken, een 

ander werd rond geduwd in een 
rolstoel, terwijl weer een ander 
geen zichtbare gebreken vertoonde. 
Ze waren ongetwijfeld op weg naar 
hun familie om kerstmis te vieren. 
Toen begonnen mijn gedachten 
af te dwalen naar soldaten die aan 
PTSS leden.
   Mijn moederhart ging 
medelevend naar hen uit. Het 
was vlak voor kerstmis en ik werd 
herinnerd aan een paar regels uit 
een lied van John Lennon dat jaren 
daarvoor was geschreven. “And so 
this is Christmas and what have 
you done? Another year over and a 
new one just begun.”

(“Nu is het kerstmis en wat hebben 
jullie gedaan? Weer een jaar voorbij 
en een nieuw jaar net begonnen.”)

Wat hij vooral bedoelde was dat we 
vrede moesten sluiten en moesten 
ophouden met vechten. En voor het 
nieuwe jaar: “Let’s hope it’s a good 
one, without any fear.”
(“Laten we hopen op een goed jaar, 
zonder enige angst.”)
   Het oud-Germaanse, Frankische 
woord werra dat oorlog betekent, 
waar zowel het Engelse woord “war”, 
als het Franse woord “guerre” en 
het Romeinse woord “guerra” van 
afstammen, heeft ook de betekenis 
in zich van onrust, verwarren, in de 
war zijn. Denk aan wanorde, woelen, 
strijdgewoel. (Bron: Onze Taal)
   In het eerste epistel van Paulus 
aan de Corinthiërs zegt hij: “God 
wil geen wanorde, maar vrede en 
harmonie...”1

En Johannes zegt: 
 “Als iemand zegt dat hij van God 
houdt, maar een hekel aan zijn 

broeder of zuster heeft, is hij een 
leugenaar. Als hij niet van de ander 
houdt die hij kan zien, hoe kan hij 
dan van God houden die hij nooit 
heeft gezien?”2

Rond 760 voor Christus profeteerde 
Jesaja dat er tijdens de komende 
regering van Christus op aarde, 
geen oorlog meer zal zijn. “Hij 
zal rechtspreken tussen de volken 
en machtige, ver weg gelegen 
naties terechtwijzen. Oorlogstuig 
zal worden omgebouwd tot 
landbouwwerktuigen. Geen 
enkel volk zal nog een ander volk 
aanvallen, want alle oorlogen zullen 
verleden tijd zijn, en niemand zal 
meer worden opgeleid tot soldaat.”3   

We hebben een toekomst in het 
vooruitzicht waar alles beter gaat, 
waar liefde, vreugde en vrede voor 
altijd zullen heersen. In die tijd 
zullen we vrij zijn van oorlog en 
zullen we de ware vrede hebben die 
God en Zijn koninkrijk voor altijd 
zullen brengen.

MORGEN ZAL HET 
BETER ZIJN

Door Ruth Davidson

Kerstmis is geen tijdstip of een seizoen, maar een geestesgesteldheid. 
Vrede koesteren en goede wil, gul zijn met vergeving, dat is de ware geest 

van kerstmis. Als we aan die dingen denken zal er in ons een Heiland 
geboren worden en zal er een ster boven ons staan die zijn stralen van 

hoop op de wereld laat schijnen.  
-Calvin Coolidge

1. Corinthiërs 14:33
2  Johannes 4:20
3. Jesaja 2:4
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DE WEG

Door Li Lian

Luke, een jonge student uit een 
grote industriële stad aan de 

West-Afrikaanse kust, staarde 
moedeloos door zijn gebarsten 
zolderraampje. Het was al meer 
dan twee jaar geleden sinds hij zijn 
bejaarde ouders voor het laatst gezien 
had. Ze woonden ver weg in een 
andere stad, en hij had gehoopt dat 
hij er dit jaar met kerstmis heen kon 
gaan. Maar hij werd weerhouden 
door het probleem dat hij altijd al 
had: hij had er het geld niet voor. 
Door de economische crisis kon 
hij alleen maar parttime baantjes 
vinden waar hij nauwelijks van kon 
rondkomen, laat staan dat hij het geld 
kon opbrengen voor de busreizen die 
in de kersttijd alleen maar duurder 
werden. 
Hij wendde zich van het raam 
af en broedde verder over de 
mogelijkheden. 
Later op de avond vroeg hij een 

goede vriend of die hem misschien 
kon helpen met het geld voor de bus. 
Helaas zat zijn vriend financieel ook 
krap en had niets extra’s waar hij 
hem mee kon helpen. “Maar,” zei hij, 
“als je denkt dat God graag wil dat 
je je ouders bezoekt, dan zal Hij het 
toch zeker ook mogelijk maken? Er 
staat in de Bijbel dat met God niets 
onmogelijk is.1 We hebben allebei 
heel weinig op het ogenblik, maar 
God heeft nooit te weinig. Ik weet dat 
Hij je bij je ouders kan brengen en 
je kunt Hem zelfs op de proef stellen 
door morgen op pad te gaan.”
   “Maar ik heb geen auto,” 
antwoordde Luke.
   “Je kunt toch met de benenwagen 
gaan,” antwoordde zijn vriend.
   “Lopend? Zo ver kan ik toch niet 
lopen!”
   “Dat weet ik natuurlijk en God 
weet het ook wel. Maar je hebt op 
dit moment twee opties: je kunt 

morgen thuis blijven en dan zal er 
waarschijnlijk niets gebeuren, of je 
kunt op pad gaan en bidden dat er 
iets bijzonders zal gebeuren. Als je 
begint met een paar stappen, zal God 
een weg voor je uit leggen.”
   En zo kwam het dat Luke de 
volgende dag op reis ging naar 
zijn geboortestad. Hij had een 
grote stapel traktaatjes bij zich 
in zijn rugzak en het eerste uur 
gaf hij ze uit aan iedereen die hij 
tegenkwam; voorbijgangers uit de 
tegenovergestelde richting, mensen 
die inkopen aan het doen waren, 
straatventers en bedelaars langs de 
kant van de weg. Toen hij bij het 
drukke busstation aankwam gaf 
hij traktaatjes aan zenuwachtige 
passagiers die in de rij stonden bij de 
overvolle bussen. De bussen zaten 
zo vol dat hij al zag dat, zelfs als hij 
het geld voor de bus had, niet in staat 
zou zijn een zitplaats te bemachtigen. 
Het ontmoedigende gevoel dat hij 
de dag daarvoor had gehad, stak de 
kop weer op, maar hij duwde het 
weg en liep verder. Hij kwam bij een 
druk kruispunt en terwijl hij wachtte 
totdat hij kon oversteken werd hij 
ruw uit zijn overpeinzingen gehaald 
door het geluid van een auto achter 
hem. Hij draaide zich om en zag 
een zilvergrijze terreinwagen aan de 
stoeprand stoppen.
   “Goeiemorgen,” zei de bestuurder 

door zijn zijraampje. “Ik heb je al 
eerder bij de bus gezien terwijl ik 
benzine aan het tanken was. Ik zag 
aan de rugzak die je bij je hebt, dat je 
op reis bent, maar je stapte niet in de 
bus. Toen ik je hier zag staan dacht 
ik, ik stop maar even. Waar ga je naar 
toe?” Luke vertelde hem waar hij 
heen ging en voegde er aarzelend aan 
toe dat hij niet genoeg geld had voor 
de busreis.
“Daar woont mijn familie ook!” riep 
de bestuurder enthousiast. “Ik ga er 
toevallig net heen om kerstmis te 
vieren. Als je wilt, mag je met me 
meerijden.” 
   En zo kwam het dat een 
dolgelukkige Luke vervoer vond. 
Terwijl hij de auto in klom moest hij 
denken aan een lied dat hij eens had 
gehoord:
I know the Lord will make a way 
If I trust and never doubt
He will surely work things out.
I know the Lord will make a way.

(Ik weet dat de Heer er iets op zal 
vinden Als ik vertrouw en niet twijfel
Zal Hij iets voor me doen.Ik weet dat 
de Heer er iets op zal vinden.)

Ik hoorde dit verhaal in de kerk en 
het gaf me moed en vertrouwen. De 
Heer zal ook mijn pad vrijmaken, als 
ik op geloof de weg van Zijn wil insla.

1.Lukas 1:37

1514
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blijven als we wilden. 
We baden vurig om een oplossing.
Dat gebed werd binnen een paar 
minuten beantwoord. Er stopten 
wat auto’s, en er kwam een groep 
van 30 mensen binnen die aan de 
grote tafel in het midden van het 
restaurant gingen zitten. Het bleek 
dat zij en hun gezinnen de eigenaars 
van de truckersplaats waren en zij 
nodigden ons uit om deel te nemen 
aan hun kerstfeest. Het bleek een 
heerlijk kerstdiner te zijn. Voordat 
we het in de gaten hadden was het al 
middernacht en iedereen omhelsde 
elkaar en wenste elkaar een gelukkig 
kerstfeest bij de klanken van 
kerstliedjes die afgespeeld werden 
door de luidsprekers.
We voelden ons zo geliefd. Hongerig 
en koud waren we aangekomen bij 

die eenzame, lege truckersstop in 
dat afgelegen gebied. Maar God was 
ons niet vergeten. Hij stuurde Zijn 
kerstengelen; eerst de ober, toen de 
eigenaars met hun gezinnen, om ons 
op te vrolijken en samen met hen 
een geweldige kerst te hebben.
Twintig minuten na middernacht 
stopten er twee buschauffeurs bij 
het restaurant om koffie te drinken. 
Ze gingen terug naar Buenos Aires 
met een lege touringcar en boden 
aan om ons gratis mee te nemen. 
We sliepen heerlijk in de bus en 
kwamen aan bij een prachtige roze 
zonsopgang over de Rio de La Plata.
Het was allemaal niet zo gegaan als 
we hadden verwacht, maar het was 
een kerstfeest dat we niet snel zullen 
vergeten.

Jaren geleden werkten mijn man 
en ik als zendelingen in het 

noorden van Brazilië, toen ons 
werd gevraagd om naar Buenos 
Aires te verhuizen en mee te helpen 
bij het opstarten van een nieuw 
werk dat bestond uit hulpverlening 
aan jonge mensen.
We hadden toen drie kinderen 
en ik was in verwachting van het 
vierde kind. Mijn man is Argentijn 
en koesterde de hoop dat we op 
tijd konden zijn om kerstmis bij 
zijn bejaarde vader te vieren, dus 
begonnen we een paar dagen voor 
kerstmis aan de reis van 7000 km. 
Alles verliep prima totdat we aan 
de grens kwamen.
Er waren problemen met de 
autopapieren waardoor de auto 
Argentinië niet in mocht, dus 
besloten we om hem in Brazilië 

achter te laten totdat we de tijd 
hadden om alles in orde te maken. 
Een vriendelijke autobestuurder 
bood ons een lift aan tot aan 
een truckersrestaurant, waar we 
een bus konden nemen voor het 
laatste deel van de reis. De eerste 
bus zat echter vol en toen we in 
het restaurant informeerden naar 
de dienstregeling van de bussen, 
kregen we te horen dat er tot de 
volgende dag geen bus meer zou 
komen.
De moed zonk ons in de schoenen. 
We voelden ons net zoals Maria en 
Jozef zich gevoeld moeten hebben 
toen ze in Bethlehem aankwamen. 
Het is in december koud in het 
noorden van Argentinië, maar 
binnen in het restaurant was het 
warm. De ober, die daar alleen was, 
zei dat we er net zo lang konden 

Er gebeuren bijzondere dingen met kerstmis. Maar 
je kunt ze niet vinden in de winkels. Om er deel 
aan te hebben moet je de tijd nemen om rustig te 
worden, zwijgend en stil, om te mediteren over Zijn 
aanwezigheid in je hart en je gedachten.Hij is er en 
wil je omhelzen. Als we er eenmaal achter zijn wat er 
werkelijk met kerstmis aan de hand is kunnen we er 
niet over blijven zwijgen. Je kunt er wel “dank U” tegen 
zeggen. We kunnen geen deel worden van de ware 
betekenis van kerstmis zonder God te prijzen en te 
verheerlijken.  -Kardinaal Cormac Murphy-O’ Connor (1932-2017)

Door Rosane Pereira



18 1919

OVER JEZUS VERTELLEN MET 
KERSTMIS
De kersttijd is weer 

aangebroken en we 
zullen waarschijnlijk talloze 
gelegenheden krijgen om met de 
mensen te praten over het kindje 
in de kribbe, een geschenk dat nu, 
op dit moment, veel voor hen kan 
betekenen.
   Omdat kerstmis voor veel 
mensen niet veel meer betekent 
dan een wereldse, commerciële 
aangelegenheid, valt er niet veel te 
vieren voor de miljoenen mensen 
in deze wereld die worstelen met 

armoede, onrecht, chaos, angst en 
lijden. Maar er is hoop: er kan een 
verbazingwekkende transformatie 
plaatsvinden die kracht en 
vreugde brengt die er eerst niet 
waren. De ware kerstgedachte kan 
de wilskracht geven om verder te 
gaan in moeilijke tijden, ook als 
die wilskracht bijna verdwenen is.
Naarmate alles duisterder wordt 
in de wereld lijkt het geschenk 
nog waardevoller en mensen 
die op zoek zijn naar het Licht 
zullen het niet makkelijk over 

het hoofd zien. De christelijke 
boodschap van hoop, dat Gods 
kracht ons kan behouden en dat 
Zijn liefde alles kan overwinnen 
wordt steeds aantrekkelijker en 
essentiëler naarmate het gevoel van 
veiligheid, de wereldse geneugten 
en zelfs dagelijkse behoeften in veel 
gevallen schaarser worden door de 
gebeurtenissen van deze tijd.
Laat deze Kerst de boodschap van 
hoop in je hart weerklinken en 
stralen in de manier waarop je leeft. 
Laat haar voortdurend schijnen op 
je gezicht. Laten we de boodschap 
verkondigen dat Jezus onze hoop 
is! Verspreid de boodschap deze 
Kerst dat er een oplossing is voor 
hen die waarheid en betekenis 
zoeken. Verkondig dat God 
zoveel van ons hield dat Hij een 
menselijke gedaante aannam om te 
kunnen ervaren wat wij meemaken 
in ons leven, onbeschermd tegen 
de ontberingen en tegenslagen 
ervan. Hij verkoos niet de weg van 
de minste weerstand. Hij wilde het 

menselijk bestaan volledig ervaren; 
de enorme moeilijkheden, maar 
ook de fijne dingen.
Laten we de mensen het verhaal 
over de Zoon van God zonder 
opsmuk vertellen, hoe Hij op 
ontzettende problemen stuitte en 
een gruwelijke dood stierf aan het 
kruis om ons allemaal te redden. 
Laten we hen te midden van hun 
problemen de hoop geven dat Jezus 
zelf de onmenselijke behandelingen 
van anderen heeft doorstaan. 
Daarom kan Hij er nu zijn, als een 
goede vriend die goed begrijpt 
waar we doorheen gaan in ons 
leven. Hij wil aan onze zijde staan, 
en ons door alles heen overeind 
houden.
   Laten we deze Kerst door ons 
voorbeeld en ook door onze 
woorden tonen dat er hoop bestaat 
en dat overvloedig leven mogelijk 
is door Jezus.

Door Maria Fontaine
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AFGELOPEN KERSTMIS... 
Het zag er naar uit dat het 
kerstfeest in 2020 niet veel zou 
worden. In de kranten waren 
brieven te lezen van mensen 
die treurden over de voorbije 
jaren toen ze nog in staat waren 
om hun familie te bezoeken om 
het kerstfeest samen te vieren. 
De lockdown in Chili had zijn 
gevolgen en de pandemie, zoals 

in the Grinch (een film over een 
monster dat kerstmis gestolen 
had), scheen niet alleen ziekte 
en dood te hebben veroorzaakt, 
maar ook veel gestolen te hebben 
van wat kerstmis zo’n bijzonder 
feest maakt. De hechte banden, 
de kostbare momenten waarop 
we de nabijheid van geliefden 
konden ervaren, zouden moeten 

wachten totdat er betere tijden 
aanbraken, als dat al zou 
gebeuren.
   Niet veel mensen glimlachten, 
er was niet veel vrolijkheid te 
bespeuren en niemand was daar 
immuun voor. Het leek erop dat 
er niet veel gedaan kon worden 
in een pandemische kersttijd. 
Bovendien waren we net 
verhuisd en waren we nog druk 
met alles in te richten en uit te 
pakken.
Doordat de regering 
samenkomsten van meer dan vijf 
mensen verboden had, moesten 
we al onze normale activiteiten 
voor kinderen in kerken, parken 
en centra aflassen.
Maar zoals ze weleens zeggen, de 
liefde vindt er altijd wel wat op 
en er was een sprankje hoop. Er 
was bij ons in de buurt, een paar 
straten verderop, een kerstmarkt 
toegestaan, dus deden we onze 
mondkapjes voor en gingen we 
op pad om mensen te benaderen 
tijdens hun kerstinkopen en 
hen een boodschap van hoop en 
bemoediging te geven. Iedereen 

die we tegenkwamen ontving een 
kersttraktaatje. 
Alhoewel veel mensen overstuur 
waren omdat ze niet in staat 
waren hun hele familie bij elkaar 
te krijgen om te feesten was het 
hartverwarmend om te zien, hoe 
ze het beste van de gelegenheid 
maakten en een eenvoudig 
feestje hielden. Hierdoor werd de 
eenvoud van het kerstverhaal nog 
duidelijker en konden ze beter 
nadenken over de ware betekenis 
van kerstmis en het kerstkind dat 
geboren werd in een eenzame 
stal. Uiteindelijk hadden we echt 
het gevoel dat we de Grinch 
hadden verjaagd!
En nu staan we weer voor een 
nieuw kerstfeest. Misschien 
is het niet mogelijk om je 
normale kerstbezigheden uit te 
voeren vanwege de covidregels 
of je eigen individuele 
omstandigheden. Maar laat 
de hoop niet varen, God wil 
graag dat je de verjaardag van 
Zijn Zoon viert. Hij zal een 
mogelijkheid scheppen en je 
laten zien hoe je het kunt doen, 

Door Gabriel García
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HET MOOISTE GEDEELTE VAN KERSTMIS
Door Josie Clark

HET BESTE DEEL VAN 
KERSTMIS 

Terwijl ik door de straten 
van Morelia in Mexico 

draafde, zag ik dat er overal 
mensen bij de stoplichten 
stonden te bedelen. Het was 
kerstavond en ik was met 
Cathy, mijn dochter van 10, op 
pad om nog een paar dingen in 
te slaan.
“Moet je haar nou eens zien!” 
riep Cathy en wees naar een 
oude vrouw die even was 

opgehouden met bedelen om 
haar koude, blote voeten wat 
warmte in te wrijven.
“Dat is iemands oma,” dacht 
ik hardop, “maar in plaats van 
thuis te zijn met haar familie 
moet ze hier met blote voeten 
op straat staan om wat geld bij 
elkaar te krijgen voor eten.” 
Toen kreeg ik een idee. “Cathy, 
laten we naar huis gaan om wat 
eten voor haar op te halen.”
Het begon al donker 

te worden, dus ze zou 
waarschijnlijk niet zo heel 
lang meer bij dat stoplicht 
blijven staan. We renden naar 
huis, zochten een paar stevige 
tassen op en doorzochten onze 
goedgevulde voorraadkast 
en vriezer. We hadden rijst, 
bonen, gedroogde chilipepers, 
een pot hete saus, maïstortilla’s, 
en een gebraden kip. We 
konden de tassen volstoppen 
met allerlei lekkernijen. We 
deden er nog een brood bij, 
een pot jam en een pakje spek. 
Ik bond de tassen dicht met 
grote strikken en daar renden 
we weer weg, op zoek naar de 
oude vrouw.
Eerst dachten we dat we er 
te lang over hadden gedaan 
en dat we haar misgelopen 
waren. Maar toen zagen we 
haar langzaam voortsjokken 
over straat met haar sjaal 
dicht om zich heen gebonden. 
Waarschijnlijk was ze op weg 
naar huis.
“Hallo!” begroette Cathy 
haar en ging in het Spaans 
verder. “We zagen u bij de 
stoplichten en we hebben wat 

eten meegebracht voor het 
kerstfeest. We hopen dat u en 
uw familie Gods liefde zullen 
voelen deze kerst.”
De oude vrouw keek ons 
verwonderd aan en er 
begonnen tranen over haar 
wangen te biggelen. Toen 
nam ze Cathy’s handen in de 
hare en kuste ze. “Dankjewel. 
Dankjewel. God zegen je. 
Je bent zo mooi. Je bent een 
kerstengel.”
Ze pakte de tassen aan en 
vervolgde haar weg. We 
hadden een feestelijke 
kerstavond, zoals gewoonlijk, 
en Cathy mocht de volgende 
ochtend haar cadeautjes 
uitpakken. Toen ik haar vroeg 
of ze een fijn kerstfeest had 
antwoordde ze: “Weet je, 
mama, toen ik die oude vrouw 
zo blij zag worden gisteravond, 
toen ze mijn handen kuste, dat 
was het mooiste cadeau dat 
ik heb gekregen. Ik geloof dat 
geven het mooiste is aan het 
kerstfeest!”

Door Josie Clark
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Kerstmis is de viering van de 
  allerbelangrijkste 

geboorte in de geschiedenis van 
de mensheid; toen de Schepper 
onze wereld binnenkwam in 
een lichaam van zowel God als 
mens in Jezus. Er verscheen een 
engel om de geboorte van Jezus 
aan te kondigen bij een paar 
herders die hun schapen aan 
het hoeden waren in de nacht.
“Wees niet bang,” zei hij, 
“want ik breng u het mooiste 
nieuws dat u ooit hebt 
gehoord. Het is groot nieuws 
voor het hele volk. Vandaag 
is in Bethlehem de Redder 
geboren: Christus, de Here.”1 
Terwijl ik daar over zat na te 
denken, werd ik herinnerd 
aan een gebeurtenis die een 
paar dagen later plaatsvond. 
Toen de ouders van Jezus Hem 
in de tempel presenteerden 
volgens de wetten van Mozes, 
ontmoetten ze een oude man 
die een persoonlijke belofte 
had ontvangen van God. De 
man heette Simeon, en God 
had hem gezegd dat hij niet zou 
sterven voordat hij de Messias 
aanschouwd had. Toen Simeon 

Heb je Gods ultieme kerst-
geschenk nog niet ontvangen? 
Dat kan nu direct als je Jezus als je 
Redder in je hart wilt ontvangen. 
Bid een gebed zoals het volgende:

     Jezus, ik wil graag Gods liefde  
         en zorg voor mij ervaren. Die  
            worden mij beloofd door  
              U, “de weg, de waarheid en  
                 het leven.”4 Ik open mijn  
                    hart en vraag U om  
                      binnen te komen. 

het kindje Jezus zag, nam hij 
Hem in zijn armen, prees God 
en zei: “Here, het wachten is 
voorbij! Nu ben ik gerust. U 
hebt uw woord gehouden. Met 
eigen ogen heb ik de Redder 
gezien die U aan de wereld 
gaat geven. Hij is een licht voor 
alle volken, de roem en eer 
voor uw volk Israël.”2 Die twee 
proclamaties maakten duidelijk 
dat Jezus was gekomen om 
redding aan “alle mensen” te 
brengen, iedereen die in Hem 
zou geloven, ongeacht zijn ras, 
godsdienst, achtergrond of 
wat dan ook. “Want God heeft 
zoveel liefde voor de wereld 
dat Hij zijn enige Zoon heeft 
gegeven, zodat ieder die in 
Hem gelooft, niet verloren gaat 
maar eeuwig leven heeft. God 
heeft zijn Zoon niet naar de 
wereld gestuurd om de wereld 
te veroordelen, maar om haar 
door Hem van de ondergang 
te redden.”3 “Ieder die in 
Hem gelooft.” Redding is het 
kerstgeschenk van God voor 
jou en mij.

GODS 
KERSTGESCHENK

1. Lukas 2:10–11
2. Zie Lukas 2:26–32.
3. Johannes 3:16–17
4. Johannes 14:6

Door Peter Amsterdam
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Ik vind het idee van Advent 
prachtig, ofschoon ik moet 

toegeven dat ik er niet altijd 
zoveel aan doe. Hij valt in de 
drukste tijd van het hele jaar, 
wanneer ik me moet haasten om 
de doelstellingen en einddoelen 
voor het jaar af te ronden en 
tegelijkertijd natuurlijk ook 

voorbereidingen moet treffen 
voor kerstmis.
De Advent is bedoeld om je 
geestelijk voor te bereiden, te 
mediteren over de betekenis 
van de komst van Jezus en 
de verwachting die gelovigen 
koesteren over Zijn tweede 
komst. Het is niet iets dat je 

zomaar even afraffelt.
Simeon en Anna waren in de 
tempel toen Jozef en Maria het 
kindje Jezus daar heen brachten 
om het te laten besnijden. Er waren 
waarschijnlijk nog een heleboel 
andere jongetjes die dag die daar 
heengebracht werden. Hoe kwam 
het dat Simeon en Anna wisten dat 
Jezus zo bijzonder was?
Er staan niet veel details over 
vermeld in de Bijbel, maar er staat 
specifiek dat zij op Jezus wachtten. 
Anna ging nooit de tempel uit 
en God had Simeon beloofd dat 
hij, voordat hij stierf, de Messias 
zou zien. En toen Jezus die dag 
binnenkwam als een klein kindje, 
openbaarde de Heilige Geest hen 
dat de Messias was gekomen. 
   Niemand werd van tevoren 
iets verteld. Ik geloof dat het hun 
voorbereiding in de geest was 
waardoor ze klaar waren voor die 
openbaring.
Ik heb hier een paar manieren 
om je voor te bereiden in deze 
Adventstijd:

• Lees de profetieën in het Oude 
Testament over Jezus. De mooiste 

gedeelten van het Oude Testament 
zijn de verzen met profetie over 
Jezus. Iedere keer wanneer ik ze 
lees zie ik weer iets meer van dat 
grote, geweldige wonder dat Jezus 
is! Hier zijn er een paar om mee 
te beginnen: Jesaja 53, Psalm 22, 
Genesis 12:3, Micha 5:2, Jesaja 7:14

• Ken je de film The Chosen? Die 
film zie ik graag. Het is zo’n mooi 
verhaal dat alle aspecten belicht, en 
laat zien hoe het leven van de Joden 
was in die tijd.1

• Vanzelfsprekend mag de tijd voor 
gebed niet aan deze lijst ontbreken. 
Ik heb zelf best wel moeite om 
genoeg tijd voor gebed te nemen. 
Niet dat ik nooit bid, maar het is 
niet altijd zo makkelijk om in ons 
drukke bestaan tijd uit te trekken 
voor gebed.

Wellicht omvatten mijn ideeën 
niet de meest traditionele 
Adventsactiviteiten, maar voor mij 
persoonlijk gaat het niet zozeer 
om het volgen van tradities als 
wel het denken aan Jezus en de 
voorbereiding op Zijn wederkomst.

IDEEËN VOOR DE 
ADVENTSTIJD

Door Marie Alvaro

“Gezegend is het seizoen dat de hele wereld betrekt in een 
samenzwering van liefde.”  

-Hamilton Wright Mabie
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De eerste kerstmis was het geschenk van Mijn Vaders liefde voor de wereld, 
maar het was ook Zijn geschenk voor jou persoonlijk. Voor degenen die 

het met eigen ogen meemaakten; de ster, het engelenkoor, het kindje in de 
kribbe, was het een onverwachte, overweldigende geestelijke ervaring. Voor 
de weinige mensen die zo gezegend waren om dat kindje als hun Messias te 
herkennen, was het een droom die werkelijkheid werd. Voor hen en de vele 
miljoenen mensen na hen die op dezelfde manier in Mij hebben geloofd; als de 
Zoon van God, is het de deur naar het eeuwige leven geweest. En het is vandaag 
nog net zo. Als je kerstmis viert in de geest en de waarheid, kunnen hetzelfde 
wonder, dezelfde belofte en dezelfde onuitsprekelijke vreugde ook voor jou zijn.
   Maar dit geschenk uit Mijn Vaders hart aan het jouwe is nog niet alles wat er 
aan kerstmis te beleven is. Het is ook een uitwisseling van geschenken. Het is 
een bijzondere tijd voor je als je nadenkt over Mijn liefde en het wonder van 
het eerste kerstfeest opnieuw beleeft en de tijd neemt om Mij te aanbidden en 
te bedanken en te prijzen voor alles wat Ik voor je heb gedaan. Als je je afvraagt 
wat jij Mij dan kunt geven deze Kerst, laten we dit kerstfeest dan bijzonder 
maken door het mooiste geschenk met anderen te delen: liefde.

IK BEN ER 
VOOR  
JOU

HET UITWISSELEN
VAN KERST-
GESCHENKEN

 
Een boodschap van Jezus


