
 
Kerst verhalen anders  
 

Met een beetje geluk weet de jongste generatie nog wel te vertellen dat Jezus met Kerstmis 

werd geboren en niet aan het kruis geslagen. Jozef, Maria en de herders kunnen ze meestal 

ook nog wel plaatsen. Met de engel, keizer Augustus en koning Herodes wordt het dikwijls al 

wat moeilijker... 

 

Het kerstverhaal heeft schrijvers, dichters en andere kunstenaars al eeuwen lang geboeid. 

Natuurlijk is het een rijke bron voor vertellingen en verbeeldingen. Maar hoe zou het verhaal 

eruit gezien hebben, wanneer sommige gebeurtenissen anders waren verlopen? Stel dat 

Maria’s kind een meisje of een tweeling was geweest... Of dat er volop plaats in de herberg was 

geweest, de kudde schapen juist die nacht aangevallen door een troep hongerige wolven of het 

hemelse engelenkoor een toontje lager had gezongen? En hoe zou het vervolg eruit hebben 

gezien, wanneer de Wijzen niet uit het Oosten, maar uit het Westen waren gekomen en langs 

dezelfde weg zouden zijn teruggegaan... Of andere kostbaarheden hadden meegebracht dan 

goud, wierook en mirre...  

Natuurlijk is het allemaal zo niet gelopen, dat kerstverhaal. Gelukkig niet: want iedere religie 

kent al eeuwen lang zijn eigen vertrouwde verhaal dat jaar na jaar telkens weer bij de geboorte 

van hun topprofeet wordt verteld. Verspreid in dit kerstnummer van Oehoe hebben wij de 

geboorteverhalen geplaatst van Krishna (hindoeïsme), Mohammed (islam), Boedha 

(boedhisme) en Jezus Christus (christendom). Stuk voor stuk prachtige verhalen; en wat is de 

aarde blij! De afbeeldingen in dit nummer laten zien, hoe kunstenaars all over the world het 

geboorteverhaal van Jezus vanuit hun eigen culturele achtergrond in beeld hebben gebracht. 

 

Toch bleef het kriebelen, ons ‘eigen’ kerstverhaal. Want natuurlijk is het leuk om eens te horen 

welke plaats collega’s in de stal hadden willen innemen. En welke collega’s ze daar dan graag 

zouden tegenkomen. En wat ze denken van de Wijzen uit het Oosten met hun kostbare 

geschenken. Of welke boodschap ze als engel zouden verkondigen. Prikkelende vragen voor 

onder de kerstboom.  

Een aantal collega’s ging met deze en eigen vragen creatief aan de slag. Hun dromen en 

visioenen staan in dit kerstnummer van Oehoe te lezen. 

 

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een goed begin van het nieuwe jaar toe! 
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