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voorwoord

Als ook de laatste kaars in de hoge 

boom brandde ging het licht uit. Ik 

hoopte dat het de meester was die op 

de kansel stond: hij kon zo prachtig vertellen. En dan begon 

het echt, in het donker, het kerstfeest… 

Voor mij als kind van een jaar of zeven, acht, hoogtepunt 

van het jaar: dat God geboren werd als een kind. Ik beleef-

de dat intens. Zie, nee, voel me nog zitten, bijna ademloos, 

want ik hoorde God roepen in het schemerdonker en ik was 

heel dicht bij het kind. Zo ontzettend gelukkig. En wat deed 

het zeer als het verhaal was afgelopen en het licht weer hard 

werd. Alsof God zich terugtrok, en ik roerloos alleen achter-

bleef, terwijl ik niets liever dan met hem…

Het zingen daarna brak de ban een beetje. En in het ‘Ere zij 
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God’, stuurde hij z’n engelen nog even terug, en dat troostte 

me. Dan werden we stuk voor stuk naar voren geroepen, 

kregen een boek en een chocoladekerstklok of krans van 

fondant in zilverpapier verpakt met een rood lint en een 

sinaasappel. Dat hielp om weer naar huis terug te moeten 

gaan. 

Een kind kan nog zo heel diep voelen. Heeft weet van din-

gen waar het later om lacht. 

Hoe vaak heb ik het niet weggehoond. 

Leerde nog weer later dat ik niet zonder kan. 

Kerstmis. Geboortefeest. De geboorte van God als mens 

in het kind Jezus, Christus op aarde. We vieren het in de 

kerk elk jaar opnieuw. Mogen daarin onszelf leren kennen 

als kind van God.

Onvoorstelbaar feest ja, maar nooit zonder pijn en angst: 

geboren worden is een hachelijke zaak. In het kerstfeest 

ligt al de kiem van Golgotha, het licht van pasen besloten.
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Ook dat heb ik als kind zo sterk gevoeld: Gods stralend 

licht is donker van pijn. 

Maar ook buiten de kerk leeft het kind. Wel niet direct als 

‘kind van God’, maar toch zeker als archetype, een tijdloos 

beeld dat in ons leeft en werkt, beeld van wat zo eigen is aan 

een kind. Om maar iets te noemen: openheid, overgave, ver-

trouwen, vrolijkheid. De dichter Nijhoff zegt het zo mooi: 

‘Het hart van een kind is zo warm en zo los’.

Ook dat kind heeft voor mij met kerstmis te maken. 

Geboortefeest van alledag – als ons hart weer opengaat 

als dat van een kind. Maar we weten vast wel allemaal hoe 

pijnlijk dat kan zijn, en dat we daar hulp bij nodig hebben. 

Niemand die dat mooier verwoordt dan Huub Oosterhuis:

Wek mijn zachtheid weer,

Geef mij terug de ogen van een kind

Dat ik zie wat is,
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En mij toevertrouw

En het licht niet haat.

En het licht niet haat… 

Dat vraagt soms heel veel. Het Kind helpt ons daarbij (ja, 

die hoofdletter laat ik staan). 

Deze kerstverhalen hebben, op eentje na, allemaal bijbelse 

wortels, al liggen die niet altijd dicht aan het oppervlak. Ze 

hebben hun oorsprong in het donker, op een houten kerk-

stoel, in de geuren van die reusachtige spar, het licht van de 

kaarsen waarin ik God naar me toe voelde komen. 

Ik schreef ze door de jaren heen – voor kerstvieringen, ker-

kelijk of daarbuiten. Iedereen is op zoek naar het kind met 

z’n open hart, kent het heimwee naar het licht. Het licht dat 

alle talen van de wereld spreekt. 
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Ik schreef ze, maar eigenlijk schreven ze zichzelf. (Of beter: 

vertelden zichzelf; ze willen het liefst hardop klinken in een 

muisstil luisteren – daarom hebben we een aantal van hen 

ook op cd gezet).  

Dat geldt zeker voor het eerste verhaal. Scheppingsverhaal 

bij uitstek, mythe over mens en wereld. Ik was een beetje 

ondersteboven toen ik las wat ik had geschreven. Wat was 

dit? En, was het niet godslasterlijk om zo over Godzelf te 

schrijven? Toen voelde ik Iemand om me glimlachen en het 

was alsof ik een stem hoorde: “Alles wat de liefde dient is van 

godswege – laat het de mensen maar weten.” Het kostte tijd eer 

ik dat durfde. 

Dit verhaal vormt de kern en bleek vertrekpunt. Want na 

jaren lieten de toch heel diverse verhalen zich ineens in drie 

delen bundelen. 

Het eerste drietal is nog het meest traditioneel christelijk. 

Maar ook wie z’n kerkelijke wortels heeft doorgesneden, ja, 
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mensen die helemaal niets met geloof en christendom heb-

ben, lieten me weten dat ze erdoor geraakt waren.

In het tweede deel gaat het om de ontmoeting met het kind 

in het leven van alledag. Altijd volstrekt onverwachts. En 

altijd daar waar dat leven op scherp staat, in crisis verkeert. 

Of het nu een operatie is, de mogelijkheid van een scheiding, 

het leven in de schemer van de ouderdom, de dood voor ogen, 

er is pijn en eenzaamheid, het spant erom. En altijd maakt 

het kind de dingen nieuw en ongekend anders.   

De laatste twee verhalen zijn de hekkensluiters. Ze spelen 

in het gewone leven van alledag, maar grijpen tegelijkertijd 

terug naar het bijbelwoord, naar het evangelie. Het Woord 

dat handen en voeten krijgt op aarde. Soms. Even.

Verhalen over het Kind. 

Waarom dan geen kind, maar een fractal op de omslag? 

Jaren geleden werd ik wakker uit een droom. Klampte me 

vast aan de stem: “Fractals, fractals…’’ Van de droom bleven 

alleen deze twee woorden. Ik had ze nooit eerder gehoord en 
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wist evenmin wat ze betekenden. Ze hielden iets vast van 

het onuitsprekelijk geluk van daar. Met niets te vergelijken. 

Ja, toch: alsof ik weer kind was op het kerstfeest van school 

in de kerk. 

Fractals dus. Ik leerde dat wolken, grillige kustlijnen, de 

dampende bloemkool op mijn bord allemaal fractale vormen 

zijn. Prachtige patronen die zichzelf eindeloos laten verdub-

belen. Ze hebben te maken met wat in de wiskunde imagi-

naire getallen worden genoemd, getallen die eigenlijk niet 

kúnnen. Je hebt er een verticale as voor nodig, een kruis… 

Onvoorstelbaar feest dat kerstfeest, ja. Met een kruis in de 

geboorte verborgen aanwezig. 

Maar het Kind leeft, altijd en overal. Vergezelt ons, ons hele 

leven lang. 

Krista Mirjam Dijkerman
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