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Je kunt er niet omheen: overal heerst de Kerstsfeer, van oud-Kampen tot hedendaags IJsselmuiden. 

Het bepaalt je agenda en je koopgedrag. Bijna iedereen doet mee. En waarom zou men er zich ook 

tegen verzetten? Het is gezellig en er komen veel goede gevoelens boven. Je bent een kniesoor als je 

er moeilijk of zuinig over doet. Beter is het om er helemaal voor te gaan. Daar kun je ook voor kiezen. 

Als het gaat om Kerstfeest denkt men bij kiezen misschien het eerst aan zoiets als kiezen tussen kip 

of kalkoen. In de Bijbelverhalen ontdek je dat het bij Kerst ook nog om andere keuzemogelijkheden 

gaat. In het verhaal over de wijzen uit het Oosten (Matteüs 2) lezen we dat zij in Jeruzalem de weg 

vragen. Bijbelgeleerden weten hen op grond van een tekst uit het boek van de profeet Micha te 

vertellen dat ze Messias in Bethlehem kunnen vinden. De wijzen gaan daar vervolgens ook naar toe. 

Het vreemde is dat die Bijbelgeleerden dat niet doen. Zij kiezen ervoor om in Jeruzalem te blijven. De 

weg weten is één ding, die weg gaan is nog wat anders. 

Ook wij laten ons graag door profeten de weg naar het Kerstfeest wijzen. Het liefst door Jesaja. We 

laten hem onze Kerststal inrichten. Jesaja verwijt (in hoofdstuk 1) de mensen in Jeruzalem dat ze niet 

beseffen dat ze bij God hun heil moeten zoeken. Wat dat betreft zijn ze dommer dan een os, want 

die herkent zijn meester, en dommer dan een ezel, want die weet heel goed waar de voederbak 

(kribbe) te vinden is. Wij scharen ons daarom deze dagen graag in dit dierengezelschap. 

Met ontzag nemen we ook de woorden ter harte die Jesaja sprak tot koning Achaz (hoofdstuk 7) 

wanneer hij de geboorte van Immanuël, ‘God met ons’, aankondigt. We herkennen er Jezus in en 

verheugen ons in God die ook ons zo nabij komt. Juist deze profetie van Jesaja laat ons nu zien dat 

hier ook een keuze gevraagd wordt. Koning Achaz blijkt namelijk helemaal niet blij te zijn met deze 

boodschap van de profeet. Want die nodigt hem uit om daarop te reageren. En dat wil de koning 

niet. De profeet zegt hem dat hij niet bang hoeft te zijn voor de vijanden die zijn koninkrijk 

bedreigen, want hij kan vertrouwen op God. De koning durft echter zijn eigen politiek niet op te 

geven. Hij is bang om te veranderen. 

Op het Kerstfeest kunnen wij ook kiezen. Wie de boodschap van het Kerstfeest tot zich door laat 

dringen ontkomt er zelfs niet aan. Durf je de boodschap van vrede op aarde serieus te nemen? Durf 

je te veranderen? Het is misschien wel een van de mooiste dingen van het Kerstfeest: we mogen blij 

zijn dat we de kans krijgen om te kiezen. 


