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HET GETUIGENIS
VAN HET KERSTFEEST
I!

Enkele joren geleden schreef ik een von mijn eersre srukjes over Kerst-

mis in her gemeenreblod von de chrisrengemeenre in Aachen (D). Doorbij deed ik hoofdzokelijk uir de doeken wor de bronnen woren voor ons
huidige kersrfeesr.

Hoe kwom men oon 25 december voor Kersrmis en oon 6
jonuori voor her feesr von Drie Koningen? Woor kwom de
kersrboom vondoon? Woor kwomen de kersrbollen vondoon en wie hod de os en ezel verzonnen die in de srol
oonwezig woren?

Tegenwoordig ben ilr minder geneigd om deze ochrergrond
von her kersrfeesr opnieuw re beschrijven. Er zijn genoeg
websires en orrilrelen doorover re vinden en een vlugge
lrijk mer Google geefr ol de nodige informorie. De vroog
die me regenwoordig meer bezig houdr en woor ik wel
eens zo nu en don bij srilsro is: welk geruigenis geven wij
chrisrenen nog oon her Kersrfeesr? Hoe belongrijk is voor
ons her Kersrfeesr?

Her is odemberovend ols we ons reoliseren dor er reeds
londen zijn - ik zeg nier dor her hoofdzolselijk Nederlond

is, onders weer u mereen woorop il< doel - woor men erover nodenlrr om de
rweede pinlrsrerdog
De vroog die me
in re ruilen voor een
regenwoordig bezighoudr
ondere religieus feesr.
en woor ik wel eens bij srilsro
Nu mog u gerusr zijn
is: welk geruigenis geven
en er von uirgoon dor
wij chrisrenen nog oon her
men ons rrodirionele
Kersrfeesr?
lrersrfeesr nog nier
zo snel zol inwisselen
voor een onder feesr. Aon dor feesr is immers re veel economisch moorschoppelijlr voordeel verbonden. Moor we
moeren ons wel degelijk ofvrogen of we her erg zouden

vinden ols ons rrodirionele kersrfeesr eroon goor. Srel je voor
dor her vervongen zou worden door een onder religieus
feesr - loor ik moor ols voorbeeld eens her Joelfeesr noemen. Hoe zou jij doorop reogeren? Zou je zeggen: ‘Her
mookr nier uir; feesr is feesr!', of zou je roch op de een of
ondere monier iers hebben von; ‘jommer dor dir nu weer
moer gebeuren.'
lls denk dor de meesren von ons her wel erg zouden vinden. 25 december sroor gelukkig nog in onze moorschoppij
bekend ols de rrodirionele geboorredog von Jezus Chrisrus.
ledere Belg denlrr bij 25 december oon de geboorre von
her kersrlrind. Her zir er roch nog diep ingebokken. En ik ben
donkboor doorvoor.

I

Srel je voor dor zelfs dir prille geruigenis, dor Chrisrus
mens werd en op deze oorde kwom, voor eens en olrijd
verdween uir onze kolender. We zouden ons nogeslochr
don moeren uirleggen wor dor vreemde woord ‘Kersrfeesr' wos, ner zools we onze kinderen nu ol longzoom
beginnen uir re leggen wor her gekke woord ‘Belgische

frank’ berekenr (een oude munreenheid). Misschien zou
men denken dor her iers re moken hod mer ‘i<ersen' of

zou de één of ondere bij 25 december nog kunnen
denken don de verrrekdorum von Frodo de Hobbir uir
her Auenlond (Lord of rhe Rings). Moor her Kersrfeesr
ols mijlpool en feesr rer ere von her ‘verrrel<' von onze

Heilond Jezus Chrisrus zou longzoom verkillen.
\/oor mij mogen ze irersrfeesr dus nog nier ofschoffen.
Nu besef ik dor we veel uir her heidendom oﬂromsrige gebruilren hebben overgenomen in ons hedendoogse kersrfeesr. Dor is een pro voor de (chrisrelﬂke-)oonhongers von

de weg-mer-her-heidense-kersrfeesr-rheorie. Toch mogen
we door m.i. ook nier re zwoor oon rillen. Wie begrijpr

immers nog iers von die symbolielr. Als we olies moesren
noloren wor verfrooid is mer heidense gebruiken, zouden
we zelfs geen speculoosjes meer mogen eren, wonr ook zii

bezirren heidense ofbeeldingen. Her zou doorom uir den
gekke zijn om re beweren dor men door her vieren von
kersrfeesr en her eren von speculoosjes ofgodendiensr verrichr of zelfs occulr beiosr wordr - zools sommigen onsjommer genoeg willen wijsmoken. Ondonks ol deze heidense
ochrergronden mogen we donkboor zijn voor de heerlijlre
Belgische speculoosjes en her Kersrfeesr. We mogen er
doorom noor uirzien om rond Kersr mer onze buurmon
een gemolrirelijlr gesprelr re hebben over de geboorre en
her doel von de Heer Jezus. De lrern von her lsersrfeesr is
immers nog sreeds een enorm geruigenis von dor feir.
Nee, ik zou her nier willen missen en geen ondere dog
ervoor willen inruilen. Kersr heefr roch ols chrisren mijn
horr. Her is een speciole dog woorop ik uirzie noor de
lromsr en wederkomsr von Chrisrus. lk wens u doorom
goede en ﬁjne lrersrdogen mer uw vrienden, bekenden
en fomilieleden.
Vrolijlr kersrfeesr!
Raymond R. Hausoul
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