
Het Kerstkind 

De Adventperiode van het jaar 2017 heeft zich inmiddels 

aangekondigd. De Adventperiode is de aanloopperiode naar 

Kerst. De naam Advent komt van het Latijnse woord “Adventus”, dat komst 

betekent. In de Adventsperiode bereiden wij ons voor op het Kerstfeest: dit is 

het feest waarbij de geboorte van Jezus wordt herdacht. 

Het is een supergezellige en drukke periode. In deze tijd nemen wij een aantal vakantiedagen 

op, kopen nieuwe kleren voor de feestdagen, bestellen allerlei lekkernijen, danwel koken of 

bakken een en ander in de keuken. Daarnaast wordt het huis schoongemaakt, mogelijk ook 

geverfd en de tuin wordt eindelijk eens opgeruimd.  

Ook de straten van ons eiland zijn inmiddels opgeluisterd met kerstmannen, sierverlichting in 

kerstsfeer en prachtige decoraties. Kerstmuziek, jingles, aguinaldogroepen en tambugroepen 

op verschillende locaties, brengen ons helemaal in de Kerstsfeer. 

De eerste uitnodigingen voor recepties komen binnen en ook worden er afspraken gemaakt 

voor kerstdiners met familieleden en/of vrienden. 

Maar de vraag is of wij voldoende stilstaan bij de betekenis van deze periode. Bespreken wij de 

betekenis van het Kerstfeest en het doel hiervan met onze kinderen? Zeker omdat zij opgroeien 

in een wereld vol luxe en weelde! 

De manier waarop wij tegenwoordig Kerstmis vieren, staat in schril contrast met de realiteit van 

meer dan 2.000 jaar terug, toen het allemaal begon. 

Jezus, onze koning, is geboren, in een simpele stal, omringd door dieren. Juist deze eenvoud wil 

de school dit jaar benadrukken bij de voorbereidingen op de geboorte van het Kerstkind. Het is 

een soort “back to basics”. Het is goed om even terug te gaan naar de basis. In alle eenvoud 

heeft Maria hem ter wereld gebracht.  

“Toen zij in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. Zij bracht haar eerste kind ter wereld, 

een jongen. Zij wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak, want in de herberg van 

het dorp hadden Jozef en Maria geen onderdak kunnen vinden.” Lukas 2, verzen 6 en 7. 

Het stilstaan bij simpele dingen is op zijn plaats, aangezien wij heden ten dage een relatief “rijk” 

leven hebben. In deze “rijkdom” groeien onze kinderen op. Dat is op zich niet erg, want het zijn 

andere tijden. Een en ander is moderner en beter geworden. Maar binnen deze context is het 

goed om onze kinderen steeds te blijven wijzen op de werkelijke betekenis van de geboorte van 

Jezus en hun de basale zaken zoals eenvoud, liefde en onschuld, die door deze geboorte 

worden benadrukt, te leren waarderen en koesteren.  

 

Tot slot een kort maar mooi gebed waarop wij ons kunnen bezinnen: 



Jezus, geboren in een stal, 

Wijs ons de weg van de eenvoud. 

Help ons om tevreden te zijn met wat wij hebben, 

Te vragen wat wij echt nodig hebben, 

en met anderen te delen wat wij hebben. 

Amen. 

 

 
 

Wij wensen u een fijne, warme start van de voorbereidingen op de kerstperiode, met 
veel eenvoud en liefde, toe! 
 


