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Licht en warmte delen 
 
De wintermaanden zijn soms koud en grauw. Dan willen 
we graag bij een warme kachel zitten. Ook vanbinnen 
willen we warm worden. Daarvoor zorgen dingen die ons 
gelukkig maken. Delen bijvoorbeeld. Het klinkt misschien 
gek maar als je deelt, ontstaat er meer.  ■ 
 
Kerstmis: de herders delen het goede nieuws 
 
Bij de geboorte van Jezus was de wereld een koude 
plek voor het Joodse volk. Een gemene keizer was de 
baas in het land. Van hem moesten alle mensen hun 
naam laten opschrijven in hun geboorteplaats. Zo 
werkte hij aan een perfect systeem voor het ophalen 
van belastinggeld.  

Ook Jozef en Maria moesten op reis om zich te laten 
inschrijven. Zij was hoogzwanger. Ze sliepen in een stal 
want voor hen was geen plaats in de herberg. Daar 
werd haar Zoon Jezus geboren. Maria wikkelde hem in 
doeken en legde hem in een voerbak.  
 
Niet ver van de stal waakten herders over hun kudde 
in het veld. Ineens verscheen er een engel die vertelde 
dat de Zoon van God, de Koning van de vrede, geboren 
was. Ze moesten er maar snel op bezoek gaan. De 
verkleumde herders gingen op weg en vonden het 
kindje.  
Ze begrepen ineens dat de wereld met dit Kind een 
nieuwe, warmere tijd tegemoet ging. 
 
Herders waren in die tijd helemaal geen belangrijke 
mensen; toch krijgen zij het belangrijke nieuws van 
Jezus’ geboorte het eerst te horen. Na hun bezoek aan 
de stal delen zij het nieuws met iedereen die het horen 
wil. Met hun blije boodschap delen zij het licht en de 
warmte van de komst van het Kerstkind. 
 
De herders waren er stil van. ‘Bij welke mensen zouden 
wij horen?’ vroegen ze zich af. Niet altijd bij de laatste 
groep, moesten ze toegeven.  
Wat Jezus vraagt, is niet altijd gemakkelijk... ■

Deel jij ook mee? 
 
Een klein gebaar, een lieve lach, een mooie tekening, je 
arm om de schouder van een kind dat verdrietig is … 
Vaak kun je met een klein beetje moeite of inspanning al 
heel veel geven. Bijvoorbeeld een speelgoedje van jezelf 
aan een kind dat het minder heeft dan jij.   
 
Op 24 december om 16.00 uur is de kinderkerstvie-
ring in de Petruskerk. Wil je graag een ander kind blij 
maken? Kies dan uit jouw speelgoed één speeltje dat 
je zelf mooi vindt maar toch kunt missen. Vraag aan je 
ouders of je dit mag weggeven!  
 
We geloven dat je met Kerstmis best extra mag den-
ken aan kinderen die wel een cadeautje kunnen gebrui-
ken. Vaak hebben ze het niet zo gemakkelijk thuis. Iets 
delen met een ander geeft ook jou een fijn en warm 
gevoel.  
 
Neem je speelgoedje mee naar de kerstviering en geef 
het daar aan één van de drie koningen. Het hoeft niet 
ingepakt te zijn. We hopen dat je meedoet! ■

Krijgen of geven

Of we iets krijgen of iets geven
dat blijft eigenlijk om het even;
als we ontvangen of iets schenken
altijd moeten we goed bedenken:
iets maakt anderen dan pas blij
als er gegeven wordt met ’t hart erbij.
En dus bidden wij - wat U zou wensen - :
maak ons goed en gul en hartelijke mensen.
Amen ■

Naar: Cees Remmers, Alstublieft en Dank u wel 
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Het geschenk voor het kind 

Een wijze koning uit het Verre Oosten heeft een bijzon-
dere ster gezien. Hij weet dat er een vredesvorst - een 
kind dat vrede komt brengen - geboren is. Met mooie 
cadeaus gaat hij op reis om het pasgeboren kind te 
begroeten.
Zijn zoontje Irenus mag niet mee. Toch gaat hij zijn 
vader achterna. Hij neemt ook wat mee voor het kind: 
zijn bal, zijn mooiste boek en zijn hondje. Onderweg 
geeft hij alles weg om anderen gelukkig te maken. Hij 
deelt met mensen die het nodig hebben. 
Als hij bij het kindje komt, heeft hij niets meer om te 
geven. Zouden de papa en de mama van het kerstkindje 
dat erg vinden?  ■

Hoe werkt het licht?

In deze tijd zoeken we ook letterlijk naar licht en 
warmte: de lichtjes in de kerstboom, de kaarsjes op de 
tafel. Je drukt op een knopje en het licht springt aan. 
Als vanzelfsprekend, toch? Hoe werkt licht eigenlijk? 

Licht en warmte horen bij elkaar
Licht is eigenlijk zichtbare warmte. Als iets heel warm 
wordt, gaat het licht geven. Denk maar aan vuur.  
Zo werkt het ook met een kaars; het vlammetje wordt 
zo snel warm dat het licht gaat geven. En met de zon. 
Dat is eigenlijk een vuurbal, die zo veel licht geeft dat 
we de warmte zelfs op aarde kunnen voelen. 
Gloeilampen worden ook warm. Dat komt door wrijving. 
Wrijving geeft warmte. Als je je handen heel snel heel 
stevig langs elkaar wrijft, worden ze ook warm. Probeer 
het maar eens! ■

Delen is vermenigvuldigen

Als je deelt, lijkt het alsof je zelf minder overhoudt. 
Maar klopt dat wel?
Doe een klein experiment. Pak een blad papier. Hoeveel 
hoeken heeft het? Je wilt iemand anders graag een 
hoek van het 
papier geven. 
Knip er een 
hoek af. Hoeveel 
hoeken blijven 
er nu over? Knip 
nog een paar 
keer een hoek van 
het papier. Wat 
ontdek je? ■

Woordzoeker

blij cadeautje  delen
gelukkig geven   gevoel
kachel Kerstkind  kou
krijgen licht   speelgoed  
warmte
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Dit is de titel van een oud maar heel mooi prenten-
boek, dat jonge kinderen kunnen bekijken en oudere 
lezen. Hieronder staat in het kort waarover het 
gaat. Op de website vind je de complete tekst.  
Je kunt ook naar het verhaal kijken en luisteren op 
YouTube: Het geschenk voor het kind – YouTube

Als je vreugde wilt vermenigvuldigen, moet je haar 




