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Kind ons geboren, 
zoon ons gegeven, 

God onbedwingbaar, 
Vader voor eeuwig, Koning van de vrede. 

Huub Oosterhuis 
 

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/491-kind-ons-
geboren-zoon-ons-gegeven-4_5_9

 
FAMILIE: méér dan een soap over het wel en wee van de familie Van den Bossche 
en hun entourage. 
 
Tijdens een werkopdracht, einde november. 
 
In de voorbije weken was ik, Rik Depré, voor een begeleidingsopdracht vanuit het vicariaat onderwijs 
van het bisdom Brugge, een aantal keer in de vrije basisschool ‘de Vlam’ in Vlamertinge. Ik mocht er 
kennismaken met een hedendaags kunstwerk in Franse witsteen, genoemd ‘Heilige Familie’.  
 
Het was niemand minder dan de school zelf (!) die de opdrachtgever was voor dit hedendaags kunstwerk. 
Een leraar uit de eigen school (Karel Deweerdt - tweede leerjaar), steenkapper in zijn vrije tijd, is de 
ontwerper en kapper van het beeld. Door de coronagolven werd de plaatsing van het beeld in gevel 
van het schoolgebouw en de inzeging tot op heden twee keer uitgesteld. Maar in deze kersttijd kan je 
het bewonderen -in contrast met de traditionele kerststal- in de kerk van Vlamertinge.  
 

 
 
Merkwaardige constellatie. 
 
De drie figuren van het beeld van de heilige familie vormen een drie-eenheid. Het beeld straalt een 
warm gevoel uit, want het kind voelt zich veilig in de armen van de ouders. Geen traditioneel beeld van 
een ‘Kerstopstelling’ met drie op zichzelf staande figuren van een moeder (Maria) en een vader (Jozef) 
met tussen hen in (liggend) het kind (Jezus).  
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Hedendaagse invulling. 
 
Van dit beeld zegt de ontwerper: “De drie figuren kunnen natuurlijk aanzien worden als Jozef, Maria 
en Jezus, maar ze kunnen evengoed geïnterpreteerd worden als twee vaders of moeders met hun kind. 
Het is daarmee ook een eigentijdse invulling van ‘een familie’.”    
 
Vormen kunnen verschillen, maar de inhoud blijft … 
 
“Vandaag hebben woorden als ‘gezin’ en ‘familie’ voor ons niet meer de onwrikbare stevigheid van een 
traditionele vorm: nieuwe relatiemodellen en familieverbanden ontstaan, familiegeschiedenissen zijn ook 
ingewikkelder geworden. Hoe verscheiden van vorm families vandaag ook mogen zijn, hoe verschillend 
ook in hun samenstelling, welke ingewikkelde geschiedenissen ze ook mogen doorlopen, ze zijn 
belangrijke plekken van menselijke nabijheid, oorden van vreugde en vertrouwen, leerscholen waarin de 
directe menselijke relaties geleerd worden die het grotere samenleven mogelijk maken, ruimte waar we 
onze medemensen leren waarderen, en waar we leren liefhebben.” (Jacques Haers) 

 
Blik in twee richtingen.  
 
Als we bovengenoemd kunstwerk nog even opnieuw beschouwen, dan kunnen we  vanuit twee richtingen 
kijken: van boven naar onderen, of van onderen naar boven. Vanuit het perspectief van de ouders naar 
het kind toe (de familie maakt het kind), of vanuit het blikveld van het kind naar de ouders toe (het kind 
maakt de familie). In dit verband gaf bisschop Johan Bonny een aantal jaren terug de volgende 
beschouwing: 
 

‘De familie maakt het kind’ kan je evengoed omdraaien tot ‘het kind maakt de familie’. Dat is 
wat op Kerstmis gebeurt. Uit Gods volk, uit Gods familie wordt Jezus geboren. Zonder Jozef en 
Maria was Jezus er niet geweest. Zonder zijn ouders kon Hij niet kunnen uitgroeien tot een 
gelukkig kind en een volwassen man. Jawel, ‘de familie maakt het kind’. Maar het omgekeerde 
is evenzeer waar: ‘het kind maakt de familie’. Jezus maakt van Jozef en Maria nieuwe mensen, 
een nieuwe moeder en een nieuwe vader.  

 
Jezus maakt van de herders nieuwe herders: gelukkig omdat zij als eersten de Messias hebben 
gezien. Hij maakt van de drie wijzen nieuwe wijzen: gelukkig omdat zij de volle waarheid hebben 
ontdekt, het volle licht hebben gezien. De engelen, de herders, de wijzen: ze waren misschien 
wel naar Jezus op zoek, maar niet naar elkaar. Ze hadden elkaar nog nergens ontmoet. Daar 
in Bethlehem rond de kribbe komen ze elkaar voor het eerst tegen. Ze begroeten het kind en 
worden er familie van elkaar. Rond Jezus ontstaat een nieuwe familie, met nieuwe relaties en 
nieuwe verbanden. Nog zonder woorden en gebaren is Jezus al aan het werk. Van zijn 
bezoekers maakt Hij een nieuwe familie. Ook van ons maakt Hij een nieuwe familie, Gods familie.                                                                                                         
Mgr. Johan Bonny 

 
Ons gezin & Gods familie. 
 
Het feest van de heilige familie maakt een band tussen ‘het eigen gezin’ en ‘Gods (nieuwe) familie’. Ik 
wens je alvast van harte toe dat jij je in beide écht thuis mag voelen. 

Rik Depré 
 


