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Kerst is voor velen een tijd om reikhalzend naar uit te kijken. Een opname tijdens 
kerst kan dan ook een hoop plannen in de war gooien. Tegelijk zijn er ook mensen 
die minder met kerst hebben of die vanwege andere redenen geen kerst vieren. 
Voor iedereen kan een opname tijdens de kerstdagen extra confronterend zijn. 
Een opname is nooit fijn, of je jezelf er nu op hebt kunnen voorbereiden of dat je 
op stel en sprong ineens in deze nieuwe werkelijkheid terecht bent gekomen. Dat 
je tijdens je opname last kunt hebben van gevoelens van eenzaamheid, verdriet, 
machteloosheid, boosheid, frustratie, is eigenlijk heel normaal. Deze gevoelens in 
de kersttijd te moeten ervaren, weg van huis, kan het extra moeilijk maken voor je. 
Een vrolijke, zalige of gezegende kerst voelt dan ver weg.  

Met het thema van dit jaar: ‘Hoor jij wat ik hoor?’ richten we ons op jullie die een 
noodzakelijke opname moeten doormaken in deze tijd. We hebben hier teksten, 
gedachten en luistertips gebundeld waarmee we het belang van je gehoord voe-
len en je gezien weten willen benadrukken. Onze nieuwe bestuurder Albert-Jan 
Mante, muziektherapeut Leonie van Son, eerste medewerker catering Jack Ver-
meulen en manager revalidatie Peter Reijnaars hebben ook een bijdrage geleverd 
aan deze kersteditie van Rustpunt.

Voor nu een zo’n prettig mogelijk kerst toegewenst! 

Mary Zopfi-de Bruijn, Soumaya El Kadiri, Freijkje van Gennip, Harold Stallaert en 
Suzanne van de Koedijk
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Hoor jij wat ik hoor
Hoor jij wat ik hoor? Als iemand jou dat vraagt word je vanzelf even stil en maak je 
ruimte voor die ander. Als je wilt horen wat de ander hoort gaan je eigen woorden, 
de eigen gedachtes, je eigen zorgen even aan de kant. Als je zelf stil bent gewor-
den, als je je je zintuigen openstelt, begin je waar te nemen.

Wat hoor jij in deze kerstnacht? Het kind in de kribbe? De os en de ezel?  
De herder met zijn schapen verderop?

Ga je terug naar eerdere kerstnachten van vroeger? Kerstnachten lang geleden, 
oude liedjes, het oude verhaal, kerkklokken, engelengezang, de goedgevulde  
borden die op tafel worden gezet.

Hoor jij wat ik hoor?

De pijn van mensen die zich alleen voelen, juist in deze nacht, omdat ze dierbaren 
missen, omdat ze niet thuis kunnen zijn, omdat ze overvallen worden met vragen 
naar het hoe en waarom van wat hen overkomt. Nog altijd de pijn van mensen die 
hun huis moesten verlaten, hier nog geen stal vonden, slechts een bedje in een 
grote sporthal.

Hoor jij wat ik hoor?

In deze dagen worden we uitgenodigd om verbinding te maken met het kleine 
kindje in de kribbe. Met de belangrijke levenslessen die dat kleine kind ons brengt 
raken we opnieuw verbonden met onszelf en met de ander.

Freijkje van Gennip (geestelijk verzorger)



Hoor je wat ik hoor…
Voor mij is het kerstverhaal, ondanks dat het oud is, een verhaal van alle 
tijden. Het gaat over mensen die door wat hen is overkomen op zichzelf zijn 
aangewezen. Maria, die onverwacht het bericht krijgt dat ze een zoon op de 
wereld zal zetten. Wat zou jij doen als je het bericht krijgt dat jouw toekomst 
er opeens heel anders uit gaat zien. 

Jozef, die maar moet geloven dat zijn vriendin echt geen ander heeft. Hij 
vreest voor zijn reputatie, voelt zich onzeker, maar kiest toch uiteindelijk voor 
de liefde. 

De herders, mensen die eigenlijk nergens bij horen, door niemand gezien 
worden en zeker niet worden gewaardeerd. Zij worden opeens uitgenodigd 
om als eerste op bezoek te gaan bij een koningskind. 

En ten slotte de koningen, de wijzen. Mensen die dromen van een nieuwe 
wereld. Een wereld waarin het anders kan. 

Al de spelers van het kerstverhaal worden gezien, worden gehoord en krijgen 
de boodschap dat ze de moeite waard zijn, dat ze mogen geloven in zichzelf 
en ieder op hun eigen manier iets kunnen betekenen voor een ander. Want 
ook al heb je soms het gevoel dat je alleen bent, je staat er niet alleen voor. 
Dat is wat er gebeurt bij de geboorte van dat kleine kind in die stal in Beth-
lehem.

Dit mooie, oude verhaal inspireert mij iedere keer opnieuw weer om te blij-
ven geloven in mijzelf en de mensen die ik mag ontmoeten, te blijven hopen 
op een wereld als een plek waar ieder mens zichzelf mag zijn, te blijven ver-
trouwen op de liefde en de vriendschap die alle duisternis overwint. 

Mary Zopfi- de Bruijn (geestelijk verzorger)

Ze zeggen…

Ze zeggen dat het maar een verhaal is; 

Het verhaal van een Kind.

Je kunt er naar luisteren

Nu de dagen kort zijn en het licht steeds

Langer aarzelt om terug te keren.

Ze zeggen dat het maar een verhaal is,

En misschien is dat wel zo 

Maar het staat wel haaks op veel van onze

Verhalen, vertelsels, luid geponeerde

Stelligheden, ontwijkende vaagheden,

Halve en hele waarheden.

Het spreekt van licht – vrede – eenvoud;

Het is een verhaal – toch wel- om naar te luisteren, 

Om stil van te worden

Om kracht uit te putten en verder te gaan. 
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Teken van leven 

Donker zijn soms mensendagen

Als de onmacht hoop weerspreekt.

Nergens sporen van een teken

Dat de ban van wanhoop breekt.

In de diepte het verlangen

Om die stem weer te verstaan,

Aangeraakt, gewenkt te worden

En opnieuw op weg te gaan.

Uitgezworven, vastgelopen,

Vaag dat heimwee naar het licht.

Speurend naar het kleinste teken

Van een droom, een vergezicht…

Uit het dode hout geboren

Al aanwezig in de nacht

Groeit de twijg de angst te boven,

Groene bron van levenskracht.

Margreet Spoelstra In: 

Open Deur Kerst 2021



Horen
In ons spraakgebruik is de betekenis van het werkwoord ‘horen’ vooral:  
het feitelijk waarnemen met het gehoor, zonder er noodzakelijk nader  
aandacht aan te besteden.

Daarmee doen we dit werkwoord tekort.

Het thema van dit kerstboekje, ‘Do you hear, what I hear?’, maakt ons  
bewust om aandacht te schenken aan het horen. 

En met die aandacht doen wij recht aan de vele synoniemen die er zijn voor 
‘horen’, zoals begrijpen, bemerken, bevatten, opmerken, opvangen, vatten, 
vernemen, verstaan, waarnemen. 

In al deze betekenissen is horen en gehoord worden voor ons als mens van 
belang; dan horen we er echt bij. Horen maakt dat we gezien worden en  
dat we er voor anderen zijn. Polarisatie ontstaat vaak omdat we elkaar niet 
horen, niet begrijpen, of zelfs niet willen begrijpen.

In het Nederlands is aandacht ‘gratis’. Dat wil zeggen, in het Nederlands 
schenken wij aandacht. In het Engels staat er een prijs op aandacht: to pay 
attention. Kerst is een feest van geven, en daarmee een prachtig moment 
om ook aandacht te schenken. En zo te ontvangen, want aandacht ver-
bindt. En als we verbonden zijn, zijn we samen en samen komen we verder.

Daarmee kom ik bij mijn uitnodiging voor 2022: dat we ons blijven inspan-
nen om elkaar te horen en te verstaan, om elkaar aandacht te schenken, 
te verbinden en samen verder te komen. En dat we bij twijfel vragen of we 
hetzelfde hebben gehoord, hetzelfde hebben begrepen. 

Ik wens iedereen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2022!

Albert-Jan Mante (bestuurder)
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Nog even

Nog even, dan is het weer Kerstfeest, 

Oud en nieuw

We leven in de kortste dagen van 

Het jaar

Dagen waar we naar uitzien

Omdat we weten en ervaren;

Het is goed om bij elkaar te zijn

Elkaars warmte te voelen

Een stukje geborgenheid

Wat zou het fijn zijn als over 

Heel de wereld het zó gevoeld werd

Er worden zoveel vredesboodschappen

Uitgesproken

Zoveel goeds aan wensen de wereld 

Ingestuurd

En toch… laten we het maar doen…

In het klein:

Elkaar het beste wensen!



Do you hear what I hear
In deze dagen van december klinken, zeker bij Sky Radio, al lange tijd de  

nodige kerstliederen. Sinterklaas is nog niet terug op de boot naar Spanje of  
straten, winkels, huizen worden opgetuigd in de warme decembersfeer. Een sfeer 

van gemoedelijkheid, warmte, geborgenheid, vrede. Heel goed wetend dat het 
niet overal peis en vree is, maar de boodschap van dees dagen klinkt voor mij ook 
in het lied ‘Do you hear wat I hear’, hoor jij wat ik hoor. In mijn woorden vertaald:  

Versta jij de boodschap van kerst? 

Elk mens maakt fouten in het leven, maar kun je zeggen dat je ondanks die fouten 
je best doet? Je best doet om van deze wereld een iets mooiere wereld te maken. 

Met jouw inzet, en dat hoeft niet groots te zijn, maar met jouw inzet, door jouw 
zijn, kun je ervoor degene die je lief zijn zijn. Je kunt ze laten horen, laten voelen: 

ik hou van jou, kan ik iets voor jou doen? 

 

Elkaar vergeven voor de imperfectie welke eenieder kent om zo,  
het liefst samen, ruimte te vinden voor innerlijke vrede en open verbinding.  

Dat wens ik u en de uwen graag toe, zalig, gezegend, vrolijk, vredig kerstfeest.

Harold Stallaert (geestelijk verzorger)
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Stille nacht..
Als ik aan Kerst denk, denk ik aan vroeger.. 

Op school werd vier weken voor Kerst iedere dag de adventskaars aangestoken. 
Het licht in de klas werd gedimd en de kinderen mochten om de beurt de advents-
kaars aansteken. Er werd door de juf uit de Bijbel voorgelezen en met de klas uit het 
psalmenboekje gezongen. Voordat de kerstvakantie begon werd een Kerstdiner ge-
organiseerd en in de plaatselijke kerk werd een kerststukje opgevoerd. Ik zat op een 
Protestants-christelijke school en kreeg op die manier als kind uit een moslimgezin 
de Christelijke traditie en de betekenis van Kerst mee. Het Kerstlied “Stille nacht, 
heilige nacht“ werd in de aanloop naar Kerst vaak in de klas gezongen. In dit lied 
zit de betekenis van de geboorte van Jezus vanuit de christelijke traditie, daar waar 
Kerst in haar essentie over gaat: over ‘Davids zoon, lang verwacht’. 

Ook in de islamitische traditie kent men het verhaal van de geboorte van Jezus. Het 
verhaal komt voor in Koranhoofdstuk 19 Maryam (Maria): (Allah zei:) “O Zacharias! 
Waarlijk, Wij geven jou het goede nieuws van een zoon, zijn naam zal Yahya zijn. 
Wij gaven niemand eerder deze naam.”(K19:7). De geboorte van Jezus, evenals zijn 
positie, heeft in de islam een andere betekenis dan in de christelijke traditie. In de 
Koran draagt hij de naam Isa en is hij een profeet, boodschapper van God. Net als 
in de christelijke traditie wordt de geboorte van Jezus in de Koran omschreven als 
een wonder van God en een genade voor de mensheid. 

Kerst in de huidige tijdsgeest wordt steeds meer in een modern jasje gestoken. De 
Kerstfilms vliegen je om de oren en de ene na de andere muziek hit wordt uitge-
bracht en grijs gedraaid: All I Want For Christmas. Het gaat voor de moderne mens 
niet meer om de kerstgedachte ‘Davids zoon, lang verwacht’, maar om warmte, ge-
zelligheid en samenzijn in de huiskamers, restaurants of elders, kerstshoppen en 
de lichtjes in de stad die warmte en sfeer brengen. Ik moet denken aan de lichtjes 
in het centrum van Rotterdam die warmte geven aan de stad en de Kerstboom 
die naast het stadhuis staat opgetuigd, net zoals in vele huiskamers. Licht in de 
donkere dagen van december. Ook moet ik denken aan de vele mensen in deze 
mooie stad die dakloos zijn, geen eten hebben, in schulden en armoede leven, zich 
eenzaam voelen, in het ziekenhuis liggen. Voor die mensen en alle andere mensen 
hoop en wens ik dat iemand hen ziet, hen de aandacht geeft die voor hen het leven 
op dat moment een stukje verlicht en hoop geeft. Aandacht maakt alles mooier 
(Ikea).

Soumaya El Kadiri (geestelijk verzorger)

Hoor je wat ik hoor

De nacht wind zei tegen het kleine lammetje
zie je wat ik zie?

hoog in de hemel, klein lammetje
zie je wat ik zie?

een ster, een ster, dansend in de nacht
met een staart zo groot als een vlieger
met een staart zo groot als een vlieger

het kleine lammetje zei tegen de herders jongen
hoor je wat ik hoor?

rinkelend door de hemel, herders jongen
hoor je wat ik hoor?

een lied, een lied hoog boven de bomen
met een stem zo groot als de zee
met een stem zo groot als de zee

de herders jongen zei tegen de machtige koning
Weet je wat ik weet?

in je warme paleis, machtige koning
weet je wat ik weet?

Een kind, een kind rilt in de kou
Laten we hem zilver en goud brengen
Laten we hem zilver en goud brengen

de koning zei tegen de mensen overal
luister naar wat ik zeg

bid voor vrede, mensen, overal
luister naar wat ik zeg

een kind, een kind slapend in de nacht
hij zal ons goedheid en licht brengen
hij zal ons goedheid en licht brengen
hij zal ons goedheid en licht brengen
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Ik geloof
Dat ik geen groter geschenk

Kan ontvangen 

Dan door de ander

Te worden gezien

Te worden gehoord

Te worden begrepen

En aangeraakt

Het grootste geschenk 

Dat ik kan geven

De ander te zien,

Te horen, te begrijpen,

En aan te raken

Wanneer dat gebeurt

Voel ik dat er contact is gelegd

- Virginia Satir

Luistertips: Roger Clover and Guests – Love is all

  Er was eens… Herman van Veen 

  Carrie Underwood – Do you hear what I hear
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Het verhaal van de kerstcantate 

– Nico ter Linden

Bent u met kerstmis hier, als ik vragen mag?’ vroeg de abbé.

Het was de dorpspastoor een eer en een genoegen dat de beroemde musi-
cus in zijn dorp een huis had gekocht om er tot rust te komen van het jach-
tige leven in de concertzalen van Parijs. ‘Blijft u met kerstmis hier?’

Ja, de beroemde musicus was van plan de kerstdagen in het dorp door te 
brengen. ‘Mag ik u dan uitnodigen voor onze kerstcantate? Ja, dat klinkt 
natuurlijk heel duur, kerstcantate, wij zijn natuurlijk maar amateurs, ons 
koor is niet meer dan een gewoon boerenkoortje, dat begrijpt u wel. En het 
orgel is al even gammel als de organist. Zelf ben ik ook geen echte dirigent, 
maar goed, we doen ons best, en ik stel er prijs op uw vakkundig oordeel te 
mogen vernemen.’

Het werd kerstmis, de grote musicus kwam, de abbé was nog zenuwach-
tiger dan anders, de organist en het koor deden hun uiterste best en ie-
dereen was het erover eens dat de cantate dit jaar nog schoner klonk dan 
vorig jaar. Na afloop nodigde de abbé zijn hoge gast uit op de pastorie, hij 
had zijn mooiste fles wijn uit de kelder gehaald. ‘En?’ vroeg hij gespannen, 
nadat hij de glazen had ingeschonken.

‘Heel goed,’ zei de man uit Parijs. ‘Werkelijk heel goed. Ik bedoel de wijn.’

‘En de cantate?’

‘Niet goed,’ zei de man uit Parijs. ‘U doet uw werk zonder twijfel met toewij-
ding, maar als ik eerlijk ben: de toon is niet zuiver, de stemmen zitten niet 
goed onder elkaar, de tekst is onverstaanbaar, de inzetten zijn aarzelend, 
het forte is te hard, het pianissimo te zacht, de tempi zijn niet constant. Het 
spijt mij dat ik u dit zeggen moet, maar u vroeg mij ernaar.’ Bedroefd sloeg 
de abbé zijn ogen neer en tuurde in zijn glas. ‘Het is goed dat u het mij 
eerlijk zegt, monsieur. Ik ben ook geen vakman, ik ben maar een gewone 
dorpspastoor. Ik kan noten lezen en een beetje de maat slaan, maar dat 
is dan ook alles. Ik ben wel blij dat u zei dat wij ons werk met toewijding 
doen. Dat hoorde u er dus wel in?’



‘Jazeker,’ zei de musicus uit Parijs, ‘met toewijding. Alleen vals. Maar laat ik 
ophouden met mijn kritiek, liever doe ik u een voorstel. Ik heb zojuist van 
mijn dokter gehoord dat ik het het komende jaar kalm aan moet doen, zo-
dat ik voor langere tijd in deze contreien zal vertoeven. Kan ik u misschien 
van dienst zijn door volgend jaar kerstmis de directie van uw koor over te 
nemen?’

En zo geschiedde. De grote musicus ving reeds in september met de repe-
tities aan, de slechtste stemmen gooide hij eruit, een kennis uit Parijs lapte 
het orgel op en bracht de organist van het dorp de eerste beginselen van 
behoorlijk orgelspelen bij, en de verwachtingen waren dan ook hoogge-
spannen toen het weer kerstmis werd.

De abbé zat wat onwennig in de kerk, tussen zijn parochianen in, vijftien 
jaar lang had hij voor zijn geliefd koor achter die lessenaar gestaan, nu 
stond de grote musicus daar.

Met een gebaar dat de routinier verried hief de dirigent uit Parijs zijn slanke 
handen, het koor zette als één man in, en zuiverder dan ooit klonk de mu-
ziek door de gewelven. Zo had de kerstcantate nog nooit geklonken. Toch 
was er iets, maar de abbé wist niet wat.

‘En?’ vroeg de musicus. Net als een jaar geleden waren zij voor een goed 
glas wijn neergestreken op de pastorie. ‘En?’

‘Heel mooi, monsieur, heel mooi. Ik weet niet hoe u te danken. Woonde u 
maar altijd in ons dorp, dan kon u jaarlijks de kerstcantate dirigeren!’

Die nacht kon de abbé de slaap niet vatten en de abbé wist niet waarom. 
Hij zei nogmaals zijn avondgebed, maar het hielp niet.
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Hij lag maar in het donker voor zich uit te staren, totdat plotseling aan zijn 
voeteneind een zacht schijnsel zichtbaar werd. De abbé schrok, daar stond 
een engel. 

De abbé vreesde met grote vreze. Maar de engel zei: ‘Vrees niet, monsieur 
l’abbé, ik ben uit de hemel neergedaald om te zien hoe het met u is. Al vijf-
tien jaar lang luisteren wij hierboven naar uw kerstcantate, maar nu laat 
de Eeuwige u vragen waarom de muziek dit jaar is uitgebleven, wij hebben 
niets gehoord.’

Jaren geleden heb ik dit verhaal eens in een cantatedienst verteld waarin 
het Westerkerkkoor onder leiding van Jan Pasveer het Weihnachtsorato-
rium zong. Ik zei er voor de zekerheid wel bij dat iedere gelijkenis met een 
bestaand koor en een bestaande dirigent een volstrekt toevallige was en 
een door de verteller niet gewilde.

Een dezer dagen kreeg ik bezoek van een jonge vrouw. ‘Weet u nog dat u 
een keer in een cantatedienst een verhaal over een kerstcantate hebt  
verteld? Daar moet ik u nog altijd voor bedanken.’

‘Dat vond u mooi?’

‘Ja. Mensen die achter mij zaten vonden het maar niks, die hadden zeker 
een echte preek verwacht, maar voor mij was het evangelie. Ik weet nog 
waar ik zat en wat ik aanhad, die dag. God is aanwezig in de eenvoud, dat 
hoorde ik in dat verhaal. Ik zit in de verpleging en alles moet beter en mooi-
er en sneller en professioneler. Maar of het een verbetering is? Als je het 
hart eruit haalt, haal je God eruit. Ik ben maar een gewoon mens, een een-
voudig mens, ik hoef me niets te verbeelden. Maar God werkt door gewone 
mensen. Ik lees dat verhaal ieder jaar als ik in mijn eentje kerstmis vier en 
ieder jaar ben ik er weer door ontroerd.’



Laat maar horen!
Je hoeft het niet 

perse uit te bazuinen, 
het hoeft niet van 

de daken geschreeuwd, 
als je het maar door vertelt.

Vertel van 
vrede op aarde

Van de liefde 
die bruggen bouwt.

Van de vijanden 
die vrienden worden.

Van de toegestoken hand.
Vertel van het Kind 

dat is geboren
Van de hemel die 

soms even de aarde raakt 
van de positieve kracht 
die mensen inspireert 

en  dromen waarmaakt.
Laat maar horen 

die woorden van hoop.

Jack Vermeulen (eerste medewerker catering)



Hoor jij wat ik zie ?
Het lijkt een flits, 2021… en plots is het bijna  weer Kerst.

Kersttijd, het moment waarop we meer dan anders stilstaan bij de waardevolle 
dingen in het leven,  gezin , familie, gezondheid. En ook terugkijken op het afgelo-
pen jaar. En juist deze laatste waarde is in 2021 zo veel uitvergroot. Gezondheid en 
gezondheidszorg zijn de gesprekonderwerpen van het jaar. Vanzelfsprekendheden 
lijken er niet meer te zijn en onze inspanningen worden meer dan ooit op de proef 
gesteld. Onze veerkracht, doorzettingsvermogen, collegialiteit en passie voor het 
werk zijn de drijfveren waarop we blijven presteren. Dit kan alleen met een sterke 
innerlijke stem en intrinsieke motivatie… een stem die niemand écht kan horen, 
maar als er goed geluisterd wordt … zal je hem zeker gaan voelen. 

Net zoals het kunnen zien zowel fysiek als spiritueel mogelijk is. De woorden : “ik 
zie jou”, betekenen veel meer dan alleen het zien van een fysieke verschijning. Het 
vermogen om iemand spiritueel te zien is een belangrijk onderdeel van elke posi-
tieve relatie en geeft een groot gevoel van verbondenheid.

Voor alle collega’s met een sterke innerlijke stem en intrinsieke  
motivatie om het werk dag in dag uit weer te klaren: ik zie jullie !

Trots op alle gedreven en gepassioneerde 
mensen die elke dag tot het uiterste gaan.

Peter Reijnaars (manager revalidatie)
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Stille Nacht, Heilige Nacht.
Davids Zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal

werd geboren in Bethlehems stal.

Hij, der schepselen Heer

Hij, der schepselen Heer.

Hulp’loos kind, heilig kind,

dat zo trouw zondaars mint.

Ook voor mij hebt G’Uw rijkdom ontzegt,

werd G’in stro en in doeken gelegd.

Leer m’U danken daarvoor

Leer m’U danken daarvoor.

Stille Nacht, Heilige Nacht,

Heil en vree wordt gebracht,

aan een wereld, verloren in schuld.

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen! Gode zij eer

Amen! Gode zij eer.

Soms is wat jij verstaat, niet wat de ander heeft bedoeld. 

Omdat je oor wel heeft geluisterd, maar je hart iets anders voelt.
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De geboorte van Jezus – Lucas 2 (1 – 20)

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk 
zich moesten laten inschrijven. Deze volkstelling vond plaats tijdens het bewind 
van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder 
naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten 
inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij 
van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de Stad van David die Betlehem 
heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van de 
bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde 
Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats 
was in het gastenverblijf.

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de 
wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden 
ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De 
engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat 
grote vreugde betekent voor heel het volk: vandaag is in de stad van David jullie 
redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie 
zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak 
ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees 
met de woorden:

‘Eer aan God in de hoogste hemel

en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen el-
kaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is 
en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen 
Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertel-
den ze wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd 
over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in 
haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loof-
den en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun 
was gezegd.

Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou worden, kreeg Hij de 
naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn  
moeder was ontvangen.

Uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 



Kerstlicht
Vergeet het licht niet.

Woorden van een lief mens.

Een vrouw met een open hart.

Vergeet het licht niet.

Het lijkt ons soms te vergeten,

Alles aardedonker en grauw,

Geen licht op de ogen,

Geen licht in de ogen.

Overal zoeken naar licht,

Wanhopen aan het licht,

Nergens licht te ontdekken,

Het duister niet licht genoeg. 

Iemand ziet het donker.

De stem klinkt van verre,

Licht hoorbaar,

Haast ontstemd. 

Zoveel kunstlicht in deze dagen,

Zoveel schijn die bedriegt.

Onverwacht toch echt licht.

Licht sinds mensenheugenis.

Lichtend Kind, licht vergeten,

Telkens weer doorverteld, 

Door lieve goede stemmen, 

Verdergedragen door lichtdragers.

Vergeet het licht niet.

Het daagt telkens weer op,

In mensen, in woorden,

Die ’t duister verdrijven.
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Hoor ik wat jij hoort? Vast niet… 
en als ik het al hoor zal er waarschijnlijk een andere associatie bij me opkomen, 
puur omdat we anders zijn. 

Zo ook met kerst. Een bonte verzameling van herinneringen opgeroepen door het 
brede scala aan muziek die ik in de aanloop en dagen zelf afspeel. De cd (jawel!) 
met Brabantse kerstverhalen komt van de stapel als ik de boom optuig. Net zoals 
het Weinachtsoratorium en ergens ‘the Elephant song’ van Kamahl.

‘De herdertjes lagen bij nachte’ was het slotsignaal van een lange koude katholie-
ke nachtmis en uit volle borst meegezongen een vleugje vrolijkheid. De wiege- en 
midwinterliedjes van Loreena Mc Kennit draaide ik later om diezelfde sfeer terug 
te vinden. 

Kerst is voor mij samenkomen en rituelen. Met familie, met vriendenclubjes, met 
mensen van een gemeenschap en daar, een beetje naar binnen gekeerd, warme 
momenten mee hebben. ‘De kerstezel’ van Kinderen voor Kinderen, of een 3-talig 
gezongen ‘To make you feel my love’  (Engels, Nederlands en Brabants) in een 
alternatieve nachtmis horen daar allemaal bij… 

Hoor jij wat ik hoorde? Vast niet, maar misschien ontdekken we er wel wat nieuwe 
pareltjes door. Een fijne midwintertijd.

Leonie van Son (muziektherapeut PAAZ)



In beide ziekenhuizen 
staat een kerstboom in de aankomsthal bij de hoofdingang. 

Met de vraag ‘Hoor jij wat ik hoor?’ gaan we op weg naar kerst.
We willen samen met u stilstaan bij wat u hoort, 

ziet, denkt en wenst.
Daarom is er tot het nieuwe jaar de mogelijkheid om 

een wens of gedachte op te schrijven en in de 
boom te hangen. Alle patiënten, naasten, 

personeel of ander bezoek is 
uitgenodigd om hieraan 

deel te nemen.



Via de social media 
van Bravis

 is ook een kerstgroet 
te bekijken



Leest u liever op uw Tablet of telefoon? 

Dit boekje is digitaal ook te vinden 

op de website van Bravis.

RUST PUNT

Voor meer tekst en inspiratie, kijk ook eens op www.bravisrustpunt.nl of bezoek 
eens één van de stiltecentra, aanwezig op beide locaties.
Heeft u behoefte aan gesprek of een luisterend oor? U kunt een gesprek met de 
geestelijk verzorger aanvragen bij de verpleging. Wij zijn er voor iedereen.


