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                                                KERSTFEEST  

 

                                           Door: Mike Schroeder 

 

                                      De viering van het kerstfeest 

 

Het kerstfeest is ongetwijfeld de meest vereerde tijd van het jaar onder de Christenen – voor 

beide, Katholieken en Protestanten – in de gehele wereld. Het bewijs hier voor is het 

kerkbezoek gedurende het kerstfeest, het kerkbezoek verdubbeld of verdrievoudigt vaak. Dit 

is de enige tijd van het jaar dat velen door de kerkdeur naar binnen gaan. 

 

Waarom eigenlijk? Wat maakt deze dag zo belangrijk? 

 

“Het is toch de geboortedag van Christus” is het standaard antwoord.  

 

Joden (die de Joodse religie praktiseren), Moslims en Atheïsten geloven niet dat dit waar is. 

En weet u wat? Ze hebben gelijk! Het is waar dat zij ook niet geloven dat Jezus de 

eniggeboren zoon van God is, opgestaan uit de doden, maar dat even terzijde. Het punt waar 

het om gaat is dat de Bijbel, welke vertaling men ook neemt, de geboorte van Jezus, op 25 

december, niet ondersteunt. 

 

De maagdelijke geboorte van de Christus, de Zoon van de levende God 

 

Het Bijbels verslag van de geboorte van de Heer wordt alleen gevonden in het evangelie van 

Lukas. De geschiedenis begint in hoofdstuk 1 met het verhaal van een man genaamd 

Zacharias, een Levitische priester van “de dagorde van Abia” (Lukas 1:5) (zie nu eerst: 1). 

Hij, en zijn vrouw Elisabeth, hadden geen kinderen (zij was onvruchtbaar) en was de leeftijd 

voor het krijgen van kinderen ruim gepasseerd (Lukas 1:7). Terwijl Zacharias dienst deed in 

de tempel verscheen een engel des Heeren, Gabriël, aan hem (Lukas 1:11) en vertelde hem dat 

hij en zijn vrouw een kind zouden krijgen, een zoon, die ze Johannes moesten noemen (Lukas 

1:13). Zacharias, wetende hoe oud ze beiden waren, geloofde het niet, en de engel sloeg hem 

met stomheid (Lukas 1:20). Hij volbrengt zijn dienst (twee weken) gaat naar huis naar zijn 

vrouw en zij werd wonderbaarlijk bevrucht. 

 

In de zesde maand van de zwangerschap van Elisabeth wordt de engel Gabriël naar haar nicht 

Maria gezonden (Lukas 1:26-27). Hij zegt haar dat ze goddelijk bevrucht zal worden: 

“31 ….en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS. 33 En Hij zal over het huis Jakobs 

Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn. (2) 35 En de engel, 

antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des 

Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, 

zal Gods Zoon genaamd worden. (Lukas 1:31; 33; 35). Maria wordt bevrucht in de zesde 

maand van de zwangerschap van Elisabeth, van Johannes. (Lukas 1:36) en dat zou dan januari 

zijn. Als Maria negen maanden later Jezus baart dan zou dat oktober zijn. Met andere 

woorden, uitgaande van het Bijbelse verslag, is het onmogelijk dat de geboorte van de Heer 

heeft plaats gevonden op 25 december. Door dit verslag kunnen we de maand vaststellen 

waarin Hij is geboren maar er is niets dat ons op een speciale dag wijst. Zou het kunnen zijn 

dat God dat achter heeft gehouden voor de wereld om een bepaalde reden? Dat Hij misschien 

niet wilde dat wij de geboorte van Zijn Zoon zouden vieren?  
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De instelling van 25 december als de verjaardag van de Heer.  

 

Als de Bijbel deze dag, 25 december, niet bevestigt, hoe is het dan ingesteld? 

 

In de vierde eeuw na Christus werd het Christendom (Katholicisme) de officiële religie van 

het Romeinse rijk, aldus de plaats innemend van eeuwen van Heidense religieuze praktijken 

onder de Romeinse Heidenen. Dit stopte de Romeinen echter niet van het praktiseren van hun 

heidendom en dus paste de Rooms Katholieke kerk zich daarbij aan. De belangrijkste 

heidense viering van het jaar was de winter-wende, een tijd van uitspattingen en 

dronkenschap, waarvan de climax plaats vond (u weet niet wat u ziet) op 25 december. Deze 

viering  (Saturnaliën) gaat terug tot in het Babylonische Keizerrijk met aan het einde van het 

jaar het ritueel van de dood van het oude jaar (met het feest van het licht dat bekend stond als 

Yule of Joelfeest)  en de geboorte van het nieuwe jaar (de wonderbaarlijke verschijning van 

de groene boom (3) op de volgende morgen, symboliserend de Babylonische God Nimrod). 

(4) De Rooms Katholieke kerk plaatst eenvoudigweg Jezus in de plaats van Nimrod, eiste 

Zijn geboortedag op als de 25
ste

 december en “verchristelijkte” daarmee de heidense viering 

van de Saturnaliën. De Hervormers namen geen afstand van deze viering en aldus houden ze 

deze dag zelfs als een “heilige” dag. 

 

U heeft waarschijnlijk wel geconstateerd dat ik, Mike Schroeder, Kerstfeest niet vier als de 

geboortedag van Jezus en houdt die dag ook niet als een speciale dag. Dat doe ik dus niet. 

Maar ik houd ook geen andere speciale dag van het jaar, van een maand of van een week, als 

heilig. Ik doe dat niet omdat in dát deel van de Bijbel, dat exclusief aan mij (als lid van het 

lichaam van Christus) is geschreven, te gehoorzamen (zie Rom.16:25-26). Romeinen tot en 

met Filemon veroordelen deze praktijk. In de brief aan de Galaten zegt de apostel Paulus: 

 

“Gal.4:9-11: 9 En nu, als gij God kent, ja, veelmeer van God gekend zijt, hoe keert gij u 

wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen?10 

Gij onderhoudt dagen, en maanden, en tijden, en jaren. 11  Ik vrees voor u, dat ik niet 

enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb. 

 

Met andere woorden, volgens hetgeen daar staat geschreven, is het houden van “dagen”, dat 

wil zeggen ze voor heilig houden, is nutteloos of zonder waarde. 

 

Zeg ik nu dat Christenen die Kerstfeest vieren veroordeeld zijn? Nee! Ik zeg dat de praktijk 

wordt veroordeeld, niet de beoefenaar. Romeinen 8:1 zegt: “Zo is er dan nu geen 

verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, ……”. Als u in Christus bent, dat wil 

zeggen dat u Christus heeft aangenomen als uw Redder, en gelooft dat zijn offer op Golgotha 

heeft betaald voor uw zonden, (5) dan kunt u niet veroordeeld worden. 

 

De meeste Christenen denken dat, omdat ze niet moorden, stelen, geen ontucht plegen, niet 

dronken worden, niet liegen, of bedriegen, dit alles is wat God van hen eist. Wat God eist is 

gehoorzaamheid. (6) 1Kor.4:2: En voorts wordt in de uitdelers vereist, dat elk getrouw 

bevonden worde. 1Sam.15:22:……gehoorzamen is beter dan slachtoffer,……”. 

 

Dit alles gezegd hebbende zullen er sommigen zijn die argumenteren dat wij onder de genade 

zijn en daarom de vrijheid hebben om te doen wat we willen.  

 

Dat is waar. Er staat: “….gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade”(Rom.6:14) En 

daarom: “Alle dingen zijn mij geoorloofd….”. (1Kor.6:12) Maar het kwalificeert deze 
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verklaringen met: “Wat dan? “Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar 

onder de genade? Dat zij verre. (Rom.6:15). Want: “….maar alle dingen zijn niet 

oorbaar….” (1Kor.6:12).  

 

De vuurproef of we “zondigen” door het Kerstfeest te vieren is “waarom” we het vieren. 

Vieren we het als de geboortedag van de Heer en geven we er een geestelijke betekenis aan 

die de Bijbel er niet aan toeschrijft? Of is het omdat we, vanwege het “gevoel”, er zoveel van 

houden dat we bereid zijn om het duidelijke Bijbelse feit te ontkennen dat het niet de 

geboortedag van de Heer is en dat de hele aangelegenheid uitgaat van een heidense religieuze 

viering en aanbidding van een heidense god? 

 

Ik spreek hier niet over het onschuldig uitwisselen van cadeaus aan het einde van het jaar met 

familie en vrienden, of het huis versieren met lichtjes of een Kerstfeest party bijwonen. Daar 

heb ik geen problemen mee. Waar ik wel een probleem mee heb is dat Bijbel gelovige 

Christenen “die dag” als iets “heiligs” opeisen terwijl het juist het tegengestelde is. 

 

Als God, in de Bijbel, ergens geen opdracht voor geeft, waarom zal iemand dan denken dat 

het gepast is om het te doen? Volgen we: “…..de overlevering der mensen, naar de eerste 

beginselen der wereld…..”. (Kol.2:8). Of volgen we het geïnspireerde woord (2Tim.3:16), en 

“de Mens Christus Jezus; 6 Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde 

de getuigenis te zijner tijd?”(1Tim.2:6). 

 

Wat verlangt u? God behagen of de mensen behagen? Er zijn veel Christenen die denken dat 

ze beide kunnen doen. Het feit is, als we de goedkeuring van mensen zoeken, het meestal ten 

koste gaat van de gehoorzaamheid aan het woord van God. Zie: “Matth. 6:24: Niemand kan 

twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den 

enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon”. 

 

Alle teksten komen uit de Statenvertaling van 1946. 

 

 

Verklaring van de nummers 1 tot en met 7: 

 

(1)-Volgens de Oud Testamentische wet waren de diensten van de priesters in een reeks van 

24 verdeeld, de dienst van Abia was de achtste (zie 1Kron.24:1; 5; 7-10). Als het Joodse jaar 

begon aan het einde van maart of “Abib” (Exodes 12:2; Deut.16:1), dan zou de dienst van 

Abia plaats vinden in de laatste twee weken van juli. Dat betekent dat Elisabeth zwanger zou 

zijn  geraakt van Johannes eind juli of begin augustus.  

(2)-Zie eveneens de Oud Testamentische profetie hier over in Jesaja 9:6-7. 

(3)-“Jer.10:3-4: 3 Want de inzettingen der volken zijn ijdelheid; want het is hout, dat men uit 

het woud gehouwen heeft, een werk van des werkmeesters handen met de bijl. 4 Men pronkt 

het op met zilver en met goud; zij hechten ze met nagelen en met hameren, opdat het niet 

waggele”. Zie ook Deut.12:2; 1Kon.14:23; 2Kron.28:4. 

(4)-Niet van toepassing.  

(5)-1Korinthe 15:1-4. 

(6)-Zie ook 1Samuël 15:22. 

 

 

 


