
Het Kerstkind 3 

Nog amper 7 dagen resten ons en dan vieren wij Kerstmis,  
de geboorte van Jezus. De derde Adventweek is inmiddels ook een feit. 
Dit jaar wordt tijdens de Adventperiode ondermeer stil gestaan bij de 

onschuld, de eenvoud en de liefde van Jezus. Deze waarden heeft Jezus zijn hele leven 
verkondigd en zelf ook gehanteerd en nageleefd. Jezus die altijd simpel heeft geleefd, is als 
Koning geboren en als Koning gestorven.  
Immers, de sterrenkundigen, die op zoek zijn gegaan naar het kindje Jezus, gaven dat aan dat er 

een Koning is geboren .... 

“Waar kunnen wij de de nieuwe koning van de Joden vinden?”  Mattheüs 2 vers 2.  

Bij zijn dood heeft Pontius Pilatus, de Romeinse gouverneur, ervoor gezorgd dat er een 

opschrift op het kruis van Jezus kwam: 

Aan het kruis hing een bordje. “Koning van de Joden” stond erop. Marcus 15, vers 26. 

Jezus heeft zijn hele leven lang, vanaf het begin to het einde, liefde voor de medemens getoond en zijn 

eenvoud en onschuld behouden. Ook al was Hij Koning. Een schitterend voorbeeld hiervan heeft Hij 

tijdens het laatste avondmaal laten zien, toen hij als leider, Koning en Redder, de voeten van al zijn 

discipelen heeft gewassen. 

Wij citeren uit Johannes 13 verzen 1, 4 en 5 

Voordat het Paasfeest begon, wist Jezus dat de tijd was aangebroken dat Hij deze wereld zou verlaten 

om naar Zijn Vader te gaan. Juist toen liet Hij tot het einde toe zien hoe groot Zijn liefde was voor hen 

die in deze wereld bij Hem hoorden. 

Hij stond van tafel op, legde Zijn mantel af en deed een linnen doek om Zijn middel. Daarna goot Hij 

water in een kom en begon de voeten van Zijn discipelen te wassen. Hij droogde ze af met de doek die 

Hij om Zijn middel had. 

Voeten wassen was vroeger slavenwerk. Jezus, de Zoon van God, Koning, de allerhoogste, 

neemt de positie in van een dienstknecht. Jezus knielt neer en wast de voeten van Zijn 

discipelen. Het wezen van Jezus’ hart is: ”Ik ben gekomen om jou te dienen”. Jezus deed dit om 

zijn leerlingen een les te geven in nederigheid. Deze les geldt nu nog voor ons. Wij moeten ook 

dit voorbeeld volgen. Ook al bekleden wij een belangrijke functie in deze gemeenschap van 

advocaat, accountant, arts, bankdirecteur of bestuurder. Wij moeten de eenvoud van Jezus 

behouden. En gelieve dit aan onze kinderen over te brengen, omdat de meeste van hen met de 

nodige luxe opgroeien in een maatschappij, waarbij wij ons meer kunnen veroorloven, dan dat 

wij kregen toen wij zelf kind waren.  

Wij sluiten af met een mooi gebed over eenvoud:  
 

Wij willen zoveel hebben, God, 

en als we het hebben, willen we weer iets anders: 



leer ons genoeg te hebben 

van dat willen naar groter, mooier, nieuwer, sneller; 

leer ons genoeg te hebben van egoïsme, hoogheidswaanzin, ruzie en arrogantie 

en van steeds meer; 

leer ons genieten van de dingen die we voor niets krijgen: 

de kleuren en geuren van de bloemen 

het licht van de zon 

het lied van de vogels in de lucht 

de sterren aan de hemel 

maak ons tevreden met vriendschap, liefde en  

aandacht van de mensen om ons heen 

laat ons genieten van de eenvoudige dingen van het leven. 
 

Amen 
 

Met een hart vol liefde wensen wij u Gezegende Kerstdagen en een Nieuwjaar vol 

eenvoud, onschuld en barmhartigheid voor de medemens toe. 
 

 

 


