
Verhaal voor de kinderen 

 
 
De dieren vieren Kerst! 
Ze zijn allemaal bij elkaar gekomen in de hut 
van Muis. Die heeft hij speciaal voor dit 
Kerstfeest gebouwd. Dagen was hij bezig. Zijn 
hut ziet er een beetje uit zoals… zoals de stal! 
En er is plek voor iedereen. 
 
Elk van de dieren heeft iets meegebracht. 
“Hier komt de kruidenthee!” roept Mier. Ze zet 
de theepot met de kommetjes op de tafel. 
“Hier komt de salade!” roept Merel. Hij zet de 
salade op de tafel. 
“Hier komen de meelwormen!” roept Mees. Hij 

zet de meelwormen op de tafel. 
“Hier komt de kaas!” roept Mol. Hij zet de kaas 
op de tafel. 
“Hier zijn de spelletjes!” roept Muis. Want na 
het eten gaan ze spelletjes doen. 
 
De één na de ander zet op tafel wat hij heeft 

meegebracht. De dieren watertanden. Wat zal 
het een fijne en gezellige avond worden. 
Maar dan slaat Muis zijn poot voor zijn snuit. “O 
jongens,” zegt hij, “weet je wat we vergeten 
zijn? De lichtjes…” 
Alle dieren zijn op slag stil. Dat is een ramp. 
Zonder lichtjes kunnen ze niets zien. Want tja, 
in zo’n hut hangt geen lampje dat je even aan 
kunt doen. 
“Hebben we alles zó goed voor elkaar,” roept 
Mol, “en dan gaat het nóg fout!” 
“Hoe konden we zo stom zijn!” zucht Merel. 
“Nu kunnen we ook geen spelletjes doen,” 
klaagt Muis, “want we zien niets.” 
 

Ineens staat Uil in hun midden. Pfoe, wat is dat 
schrikken! Uil is zo snel en geruisloos. 
“Ik vlieg wel even naar de Jumbo,” zegt Uil. 
“Die is tot zes uur open. Als ik snel ben, kan ik 
nog wel wat kaarsjes kopen.” 
Alle dieren halen opgelucht adem. Wat een 
goed idee van Uil. Het is een pokke-end 

vliegen, maar Uil is snel, die redt het vast… 
 
De dieren wachten. Hun magen beginnen te 
knorren. Uil keert maar niet terug. En het is 
allang donker. De dieren zien geen poot meer 
voor ogen. 
“Laten we maar vast wat eten,” zegt Muis. 

Bedrukt scheppen de dieren hun bordjes vol. 
Wat als Uil te laat bij de Jumbo is en die al 
gesloten is… 
 
Dan zegt Mees: “Zal ik jullie het kerstverhaal 
vertellen? We kunnen geen spelletjes doen – 
maar we kunnen wel praten. En luisteren.” 
De dieren vinden het een goed idee. Ze 

schuiven wat dichter naar elkaar toe. En Mees 
vertelt het kerstverhaal. Over het mezenkind 
dat geboren werd in een hut zoals die van Muis 

en dat dierenkoning werd genoemd, omdat hij 

vrede zou brengen onder de dieren. Mees is een 
goede verteller. Allemaal luisteren ze geboeid.  
“Ik weet ook een mooi verhaal,” zegt Merel als 
Mees uitverteld is. En hij vertelt van drie wijze 
merels die uit het oosten kwamen om het 
mezenkind geschenken te brengen. 
 
Na het verhaal van Merel zijn ze een tijdje stil. 
Dan zegt Muis: “Dit is wel een heel bijzondere 
kerstavond.” 
“Ja, wat mooi hè,” zegt Mier, “en we hebben 
niet eens lichtjes.” 
Zo zitten ze nog een tijd bij elkaar. En genieten. 
 
Niemand heeft gemerkt dat Uil allang terug is. 

Dat hij hoog in de boom op een tak zit en alles 
heeft gezien en gehoord. En… dat hij een grote 
zak met lichtjes bij zich heeft. 
Uil kijkt naar de andere dieren. Maar hij gaat 
niet naar ze toe om de lichtjes te brengen. Hij 
denkt bij zichzelf: “Wat kunnen lichtjes hier nu 
nog aan toevoegen…?” 

 
 
 
Overweging bij Johannes 1,1-14 
 
Pasen en Pinksteren vallen op één dag, volgens 
het evangelie van Johannes. Jezus verschijnt 
aan zijn leerlingen en in één moeite door blaast 
hij de heilige Geest over hen. Johannes is een 
buitenbeentje onder de evangelisten. Hij vertelt 
het allemaal net wat anders dan de andere drie. 
Maar nu is het Kerst. En er viel me nog iets op 
bij die afwijkende evangelist. Johannes laat ook 
de schepping en de geboorte van Jezus op één 
dag vallen. In één moeite vertelt hij door: van 

het begin dat begint met het Woord, dat God 
zelf is – en van het Woord dat mens wordt. 
 
En het gaat zelfs nog verder. Johannes zegt 
hetzelfde als Genesis: het scheppen van God is 
niet eenmalig in het verleden gebeurd. Dat 
gebeurt voortdurend. “Sinds het begin schept 

God de hemel en de aarde,” vertelt ons 
Genesis. En Johannes volgt deze lijn: “Sinds het 
begin is er het Woord.” En “alles geschiedt 
daardoor en buiten dat om geschiedt niet één 
ding dat is geschied.” Zes keer zegt Johannes: 
er geschiedt, er ontstaat – net als de zes 
scheppingsdagen in Genesis. 

 
Nou denk je misschien: aardig om te weten, 
maar wat moet ik daarmee? Wat betekent dit? 
En misschien zelfs: we zijn hier voor een mooie 
kerstgedachte. Niet voor een college over het 
Johannesevangelie! 
Toch heeft dit alles met Kerst te maken. Door 
zo zijn woorden te kiezen, zegt Johannes: 

vandaag wordt Jezus geboren. En vandaag 
wordt de wereld geschapen. Niet gemaakt, 
want de wereld bestaat al miljarden jaren. 



Geschapen – dat is iets anders. Vandaag, zegt 

Johannes, word ook jij geboren. Door het 
Woord. 
 
Maar ik word niet geschapen, zeg je misschien. 
Ik ben er al. En ik maak mijzelf. Ik kies wat ik 
doe. Ik heb ervoor gekozen om hier vanmorgen 
te zijn. Ik kies welke studie ik doe, wat voor 
werk ik doe. Ik kies wat ik wil eten met Kerst. 
Ook wat onze gezondheid betreft is er veel te 
kiezen. Ik denk aan Rie Bloklander, die we 
vanmorgen gedenken. Ze koos er zes jaar 
geleden voor om chemotherapie aan te gaan 
tegen de lymfeklierkanker. En ze koos er 
tweeëneenhalve week geleden voor om niet 
opnieuw die weg in te gaan, de weg van 

medicijnen die het leven kunnen verlengen. 
Nog niet eerder in de geschiedenis hebben we 
zelf zoveel kunnen bepalen. We zijn steeds 
minder speelbal van het lot. We groeien nog 
steeds in het dragen van verantwoordelijkheid 
voor ons leven, voor de wereld. Dat is niet altijd 
eenvoudig. Soms zijn er zoveel 

keuzemogelijkheden dat ze ons boven het 
hoofd groeien. Ook in onze 
verantwoordelijkheid voor de wereld is het 
zoeken naar een goede balans.  
 
Ja, zou Johannes kunnen zeggen, dat is één 
manier om naar de werkelijkheid te kijken. 
Kijken naar wat je zélf kies, zelf stuurt, zelf 
maakt. Maar ik zie ook een andere manier. En 
dat is: kijken naar wat geschapen wordt. 
Werkelijk de geboorte van Jezus vieren, dat is: 
zien wat ontstaat. Wat zomaar gegeven wordt 
en waar je niets voor hebt hoeven doen. 
 
Kijken met scheppingsogen, zou je het kunnen 

noemen. Met ogen die zien wat er ‘zomaar’ is. 
Wat voor niets gegeven wordt. Wat misschien 
ook helemaal niet nuttig is. Het past niet in ons 
functionalistische denken, waarin alles een 
functie moet hebben, een doel of een opbrengst 
of een effect. 
Kijken met scheppingsogen, dat is Gods Woord 

zien. Gods Woord herken je doordat er iets 
geschapen wordt. Niet gemaakt, maar 
geschapen. Niet met een doel, maar om ervan 
te genieten. Niet om nuttig te zijn, maar 
misschien wel juist om nutteloos te zijn. Niet 
om macht of invloed te hebben, maar om 
weerloos te zijn. 

 
Wie naar een kerkdienst gaat, kijkt met die 
scheppingsogen. Want een kerkdienst is 
volkomen nutteloos. Geeft geen economisch 
gewin, bezorgt je geen betere conditie en je 
hebt er niets aan voor je curriculum vitae. Een 
kerkdienst is apart gezette tijd. Tijd waarin je 
er onproductief bij zit en wat mijmert, luistert, 

zingt en misschien geniet. En in dat nutteloze 
gebeuren kan je iets gegeven worden. Kan iets 
geschapen worden. Iets wat je zomaar krijgt. 

Zoals een aangedaan gevoel, wanneer je kijkt 

naar al die poppen die door kinderen en 
volwassenen zijn gemaakt in de afgelopen 
weken – mensen die op weg zijn naar zomaar 
een dak boven wat hoofden. En hoe ze dat 
schamel dak vinden in de stal bij Jozef en 
Maria. 
 
Wat God schept en aan je geeft, kun je niet van 
tevoren in je agenda opschrijven. Je weet niet 
of en wanneer het gebeurt. Hoe hij jou schept, 
hoe hij jou geboren laat worden, is al een even 
grote verrassing. Het gebeurt meestal wanneer 
je het niet verwacht. Maar áls het gebeurt, weet 
je het, je kunt er niet omheen. “Dáárdoor is er 
leven, en dat leven is het licht der mensen,” 

schrijft Johannes. 
 
Ik kan me zo’n moment herinneren. Het was 
tijdens de acties voor een van de diaconale 
projecten. Ik zou meegaan naar Moldavië, dus 
moest ook ik aan het werk. Er was dat jaar een 
kerstmarkt in Hoevelaken en we stonden er met 

een kraam. Tijd had ik er natuurlijk niet voor, 
zo vlak voor Kerst met al die kerstdiensten in 
aantocht – daar ging een hele zaterdag! Het 
vroor zeven graden en het was bitter afzien. Ik 
verlangde hartstochtelijk naar mijn warme 
studeerkamer waar ik mijn verkleumde voeten 
tegen de verwarming kon zetten. 
Totdat er iemand kwam met een paar 
thermoskannen hete thee. En enkele mensen 
solidair bij ons in de kou bleven staan. En er 
iemand langs liep die ik al tijden niet had 
gesproken. En we even konden opwarmen bij 
het Kruidvat. 
God schiep een werkelijkheid die ik niet had 
verwacht. Die was niet nuttig, ik kwam niets 

verder met de kerstpreken. Maar er gebeurde 
iets. Er ontstond iets. Er werd me iets gegeven. 
Het is een dag die me bijgebleven is. Een dag 
die ik met geen mogelijkheid van tevoren zo 
had kunnen bedenken. 
 
Met scheppingsogen zie je wat er zomaar 

gegeven wordt. 
Zie je hoe Gods Woord voortdurend nieuwe 
dingen schept. En hoe die dingen het licht zijn 
dat de duisternis doorbreekt. Als in het verhaal 
over de dieren. 
Met scheppingsogen zie je wat weerloos is. Wat 
nutteloos is. Wat er zomaar is om van te 

genieten. 
Met scheppingsogen zie je wat er in ons 
geboren wil worden en door ons heen de wereld 
wil vernieuwen. Zie je het uitgezaaide licht dat 
in ons kan ontkiemen. 


