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Stellen rde ons een echt ouderwets kerstfeest voor; de Èemperatuur
onder nu1, sneeuw, kinderen op de sleeën, de kerstnachtdienst, het
lekkere eten en de boom met echte kaarsj es. Laten we onze gevoelens
bij dit feest eens de vrije loop. Onze kinderjaren geven ons vaak
mooie herinneríngen aan kerstmis. Een gevoel van veiligheld, rust
en vrede blijkt het beste te zijn wat een mens zich kan wensen.
Bedenk dan; het is goed daE je a1lemaa1, bljna dr j.ekwart van de we-
re1d, eens wat te vieren hebt. Laten we ervoor zorgen dat dit gro-
te feest a1s feesÈ zal blijven voortbesÈaan en niet ten onder gaaÈ
in een tgewoner zondag.
0ngeÈwiifeld gaan onze gedachten in deze dagen uit naar hen die als
personeel op de kerstdagen dienen te yerken en naar hen dle in ge-
vangenschap verkeren. le ueten dat deze tijd, net a1s Oud- en Nieur
Jaar, voor gevangenen zéér emotioneel kan ziin. Een ieder heeft zUn
gevoelens van liefde en verdriet, die van buiten mee naar binnen
worden genomen.
Kerstnis, een f ami.J.ief eest, Heer eens lekker blj elkaar. Kerstmis,
nog steeds het feest van de herinnering aan de geboorte van Jezus
van Nazareth. Kerstfeest, het feest van het geven van kansen aan
elkaar met onze 1i.ef de en voorkeur voor het zwakke en knetsbare.
Kerstfeest wordt wel heÈ feest van het licht genoemd. Het licht
dat schij nt in de duisternis.

Een verhaal van Wi1lem Brandt, in de bundel 'de kaarsr
gaat over mensen in een Japans concentratiekamp.
Ze leefden daar onder erbarnelÍjke omstandlgheden van
honger en uitputting. Eén man had een heel klein stuk-
je kaars bewaard. A1s er op een dag helenaal niets meer
te eten zou zí jrL, zott hij dat stukje kaars opeten.
Toen het kerstfeest aanbrak, kwam een aanta.l kampbewo-
ners bij elkaar. 0p kerstavond. En hun gedachten ver-
menigvuldigden zich. Ze dachten aan vroeger. Aan thuis.
Aan alles wat ze eens hadden, zeker ook met de kerst-
dagen, en nu misten. Een vuurtj e brandde in hun midden.
En toen ineens, de man met de kaars, kon zich niet meer
bedwingen. Hij pakte een brandend stukje hout uít het ,/.vuur. En hU stak zijn kaars aan, Zijn laatste redding-
Ín nood. En die kaars brandde. Midden in die hartver-
scheurende uitzichtloosheid, rraarin de mensen in dat
concentratiekamp zich bevonden. En ienand zei met be-
vende stem: Het licht schij nt in de duisternis.
En zo bleek die kaars, dat kleine storpje rías, veel
Deer en dieper een laatste redding want het hield in
die diepe uitzichÈloosheid de hoop wakker on te over-
1even. Zo stond eens erSens geschreven: tEr is in de
wereld nj-et genoeg duisternis om het licht van I kaars
Le doven'. Dat Ís ook wat we met heÈ kerstfeest Seden-
ken. Dat er in het komen van Jezus in deze wereld een
licht is opBegaan onder de nensen dat a1le duisternis
definiÈief za1 doen verdwi.j nen.

Mogen uij zo, ieder van ons, het kerstfeest beleven als een feest
van de hoop. En laten wlj ook met elkaar proberen om voor hen die
aan onze zoÍg zijn toevertrouwd een beetje licht te scheppen waar
dat maar nodig is.
Voor U en Uw geliefden een gezegend en gelukkig kerstfeest Èoege-
uenst namens de Geestelij ke Yerzorging,

PASTOR R. AKKERMANS EN DOMINEE J.B.}I . EERBEEK.
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