
Geboorte 

Wellicht denk je nog wel eens terug aan de geboorte van je kindje(s). Je keek uit naar hun komst. 
Je had veel verwachtingen, maar ook heel wat vragen.  
Zoals jij uitkeek naar de geboorte van je kindje(s), zo denken christenen rond Kerstmis met 
vreugde terug aan het moment dat Jezus meer dan 2000 jaar geleden werd geboren.  
Zoals jij misschien af en toe stilstaat bij alles wat er sinds de geboorte van je kindje(s) is veranderd 
en gebeurd, zo mijmeren christenen in de periode voor Kerstmis over wat er allemaal gebeurde 
in de geschiedenis van het geloof.  
En zoals jij bij de geboorte van je kindje(s) wellicht ook heel wat dromen koesterde, zo formuleren 
christenen in de kerstperiode ook hun hoop en hun verwachting. Gelovigen kijken uit naar een 
tijd van vrede en geluk.  
 
Wat hoop jij voor je kindje(s)? Wat hoop jij voor het kindje Jezus?  
Wat hoop jij voor je gezin? Wat hoop jij voor de gemeenschap van christenen?  

 

 

 
Alleen maar jou… 
 
Hij bladerde het fotoalbum door en bewonderde zichzelf. 
“Wilden jullie mij echt?”, vroeg hij verbaasd.  
Mama glimlachte, papa straalde. 
Hij hing zowat met zijn neus op één van zijn babyfoto´s.  
“Wilden jullie dít kindje?”, vroeg hij opnieuw.  
“Of …wilden jullie gewoon een kindje, eender welk?” 
Papa lachte.  
“Eerst wilden we een kindje”, zei mama.  
“Maar toen jij geboren werd, 
toen … wilden we alleen maar jou”.  
 

Zoals wij aftelden naar de geboorte van Eve, zo 

tellen wij nu elke advent af naar de geboorte van 

Jezus. We hebben een soort adventskalender en 

elke dag schuiven we een vakje op richting 25 

december. Eve weet nog niet zo goed wat Kerstmis 

is, maar ze vindt de kalender reuzefijn en wijst er 

reeds naar bij het ontbijt.  

Jezus, wij kijken uit naar uw komst. 
Kom in ons leven. 
Dat uw liefde en vrede ook mag wonen  
in ons hart en ons gezin. 

Het was eigenlijk het idee van Stan. Hij had gehoord dat zijn 

pasgeboren nichtje een geboortelijst had. “Heeft Jezus dat 
ook?”, vroeg hij. Vervolgens dachten we samen na over 

geschenkjes die Jezus wellicht heel leuk zou vinden. Stan 
dacht aan een dekentje voor in de kribbe en een 

nachtlampje. Ik zei dat Jezus wellicht ook graag een ‘knuffel’ 
kreeg van vele lieve mensen, … .  


