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Meer dan rijkdom, meer dan macht 
meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid die deze wereld kent 
is het waard te weten wie U bent. 

 
Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,       
meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
 
In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. 

 

 

Boom en/of Kind  
 

De boom 
Op het moment dat u dit leest, worden door de 
meeste mensen volop voorbereidingen getrof-
fen voor de aanstaande kerstdagen. Een voor 
velen niet te missen onderdeel daarvan is de 
kerstboom. Overal zijn ze weer te koop in vele 
maten. De kerstboom is een spar: een naald-
boom. Kenmerkend is dat de naalden zeer lang 
groen blijven, ook als de boom geen voeding 
meer krijgt. Dat is fijn, want dan kunnen we er 
lang van genieten. De boom prijkt doorgaans 
op een mooie plek in de huiskamer waar ieder-
een ervan kan genieten. En natuurlijk wordt hij 
rijkelijk versierd volgens de laatste trends.  
Maar, zoals al gezegd, de boom is afgehouwen 
van zijn wortels en zal daardoor langzaam 
maar zeker doodgaan. Hoe lang blijft hij staan? 
Drie, vier, hooguit vijf weken? Dan gaat lang-
zaam het mooie er wel af. De versieringen han-
gen aan steeds kaler wordende takken en uit-
eindelijk is het geen doen meer en wordt de  
boom weggedaan. Hopelijk ver na de kerst. 

 
Die boom tekent als het ware uw en mijn leven. 
We zijn door God gemaakt om eeuwig te leven. 
Maar door de ongehoorzaamheid van de eer-
ste mensen aan God, heeft de mens zich van 
God losgemaakt. Los geslagen van God, de 
Wortel van ons leven. Nee, we sterven niet 
meteen. Wellicht bent u jong, sterk en gezond. 
Uw leven is versierd met geld en goed, leuke 
dingen doen en genieten. En u wilt met al uw 
welvaart natuurlijk graag gezien worden; ‘Kijk 
mij eens’. Toch zal dat niet altijd zo blijven. Kijk 
maar om u heen. Waar zijn de beroemdheden 
van dertig of veertig jaar geleden. Als ze nog 
leven, zijn het fragiele oude mensen geworden, 
misschien nog wel door allerlei rijkdom omge-
ven, maar de schoonheid van het leven is weg. 
Eenmaal zal uw levensboom worden wegge-
daan, op het moment dat u sterft. 
 
 
 

 

 

Kerst 
 



 
Het Kind 
We zijn toch niet vergeten dat kerst meer in-
houd dan alleen een boom, cadeaus, gezellig-
heid en lekker eten en drinken? We moeten 
weten dat het ten diepste gaat om de geboorte 
van een Kind. God stuurde zelfs een engel uit 
de hemel om dit aan de mensen te laten weten. 
We lezen in Lukas 2 dat deze engel zegt: ‘He-
den is u geboren de Zaligmaker welke is Chris-
tus, de Heere.’ In deze ene zin ligt een zee van 
diepe liefde van God voor de mensheid. Jezus, 
Gods Zoon, die altijd één met God de Vader in 
de hemel was, verlaat nu die hemelse heerlijk-
heid om een sterfelijk mens te worden. 
Waarom? Zijn Naam is Jezus (=Zaligmaker). 
Dat is Iemand die verlost van het grootste 
kwaad (= de zonde en de dood) en brengt tot 
het grootste goed (= eeuwig leven en vrede 
met God). Jezus werd mens om onze dood te 
kunnen sterven en door dood en graf heen de 
verbinding met God weer te herstellen.  
Jezus is de Wortel waardoor wij nieuw leven 
ontvangen.  

 
 
Nee, geen verlenging van onze  ten dode op-
geschreven levensboom, door zonde en verval 
aangetast, maar een geheel nieuwe Levens-
boom. Leven verbonden met God, door Jezus, 
nu als God en tegelijk mens in grote eer en 
heerlijkheid in de hemel. Zoek uw leven niet 
langer in de dode takken van uw ontwortelde 
levensboom. Maar buig in schuldbesef, dank-
baarheid, geloof en aanbidding voor Jezus en 
ontvang het eeuwige Leven. Als uw boom dan 
straks vergaat, hoeft u niet te wanhopen, maar 
mag u met uw ziel het leven in de hemel bin-
nengaan. En aan het einde van de tijd, zal ook 
ons lichaam worden opgewekt uit de dood en 
onsterfelijk met onze ziel worden herenigd als 
een nieuwe boom, vol van de Levenssappen 
van God.  
Als u straks gezellig bij de kerstboom zit, kijk 
dan nog eens goed naar die boom en vergeet 
het Kindje Jezus, de Wortel van het Leven, 
niet.

 

   Zoekt u leven in uw dood of in Jezus’ dood uw Leven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een kerstboom of een Kindje? 

Voor de jeugd 
 
‘Joepie, de kerstboom is er weer!’ roept Hans als hij uit school thuis komt en de kerstboom ziet. 

‘Mama, mag ik hem versieren?’ ‘Nee, Hans, vandaag niet meer. We moeten zo gaan eten en na 
het eten is er niet genoeg tijd voor. Morgen is het zaterdag, dan gaan we de kerstboom samen met 
papa optuigen.’ Als papa thuiskomt, trekt Hans hem gelijk naar de kerstboom. ‘Kijk papa, de kerst-
boom is er. Morgen gaan we hem optuigen, hè?’ ‘Ja, Hans, morgen gaan we hem mooi maken.’ 
Onder het eten kan Hans niet anders dan over de kerstboom praten en hoe mooi die straks zal 
worden. Na het eten mag hij nog even spelen en dan is het tijd om te gaan slapen. 

  
De volgende dag is Hans al vroeg op. Vandaag gaan ze de kerstboom 
optuigen. Maar ja, eerst moeten papa en mama nog wakker worden en 
dan moeten ze eerst nog ochtendeten. Maar eindelijk is het dan zover. 
Samen met papa en mama wordt de kerstboom volgehangen met glin-
sterende slingers en glimmende ballen en twinkelende lichtjes. En na-
tuurlijk de prachtige piek er bovenop. Het is veel werk maar wel heel 
erg leuk. De boom wordt steeds mooier. En dan is het klaar. O, wat is 
het mooi geworden. Hans danst er van plezier een rondje omheen, zo 
mooi vindt hij het.  
 

Wat is het toch gezellig deze tijd voor kerst. ’s Avonds mag hij wat langer opblijven en krijgt hij wat 
lekkers. Hij zit dan heerlijk naar die mooie kerstboom te kijken en te genieten van een lekkere koek 
of een stuk chocola. En vooral als het buiten koud is en het hard waait of regent, lijkt het binnen 
nog warmer en gezelliger.  
Op school gaat het ook over kerstfeest, maar niet over de kerstboom. Hans hoort verhalen over 
Jozef en Maria die heel arm zijn en ver moeten reizen naar Bethlehem. Daar in een stal krijgt Ma-
ria een Kindje. En over herders die middenin de nacht door een engel uit de hemel bericht krijgen 
dat Jezus geboren is, en dat ze Hem kunnen vinden in de stal. En over wijze mannen uit een ver 
land, die door een bijzondere ster naar Bethlehem komen om een koningskind te aanbidden. 
En ze leren ook liedjes over kerst, zoals: ‘In Bethlehems stal, lag Christus de Heer’, in doeken ge-
huld, als Kindje terneer.’ 
Mooie verhalen vindt Hans het wel, maar een donkere, koude stal.. . Hans zit toch liever warm bij 
de gezellige kerstboom. 
 
Eerste kerstdag gaat Hans, zoals gewoonlijk, met papa en mama naar de kerk.  
Maar Hans is een beetje verdrietig. Dat komt omdat hij weet dat na deze kerstdagen  
de kerstboom straks weer weg moet en dat daarmee ook de gezellige kersttijd  
weer voorbij is. In de kerk is het erg druk. Heel veel mensen zijn op deze dag  
naar de kerk gekomen. Er wordt eerst een lied gezongen. O, wat klinkt dat  
mooi met zoveel mensen. Na het Bijbellezen en gebed is het tijd voor  
de preek van de dominee. Hans probeert goed te luisteren,  
maar zijn gedachten dwalen telkens weer af naar de cadeaus  
die hij heeft gehad, naar de kerstboom en naar de tijd straks,  
zonder de kerstboom. Dan hoort hij ineens de dominee zeggen:  
‘Het Kindje Jezus in de stal werd arm om u en jullie rijk te maken.  
Nee, geen goud of zilver, maar vrede met God, door de vergeving van  
uw zonden. Dat Kindje in de kribbe geeft u eeuwig leven nu en straks  
bij Hem in de hemel. De hemel, een plaats mooier en heerlijker dan dat  
wij op aarde ooit kunnen bedenken. Ja beter dan duizend kerstbomen  
bij elkaar.’ Bij die laatste zin kijkt de dominee recht naar Hans. Het lijkt wel 
of de dominee weet wat hij denkt. Maar één ding staat vast: hij moet meer  
weten van dat Kindje. Hij zal er thuis of op school naar vragen. 
Want hij weet het nu zeker: Dáár gaat het om met kerst!
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Kerst 
 

zangavond met ‘Volharding’ 
 

maandag, 16 december, 19:30 uur 
 

Goudswaard, Dorpskerk  
 
m.m.v. : Jan Peter Teeuw, orgel / dirigent   

 Grace Ladies Choir                                                                         
muziekvereniging 'Volharding' o.l.v. Henk de Vos;    
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