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-A
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Dierbare vriend ‘voor het leven’,

Weer is het Advent, de tijd van stille verwachting. 
Het jaar 2017 is bijna verleden tijd.
Dit jaar vloog voorbij met vele blije dagen, 
omdat we gesteund worden door zovele weldoeners en vrienden. 
Maar ook met sombere dagen wanneer we over projecten lezen 
die steeds meer de eerbied voor het leven ondergraven.

Laten we in deze Kersttijd ons hart en onze ziel 
nog meer naar het Jezus-Kind wenden 
om nog meer zachtheid, liefde en standvastigheid 
voor de ongeboren kinderen en hun ouders te vragen.
Speciaal voor de moeders die met hun zwangerschap 
grote problemen hebben en die geen of verkeerde informatie krijgen.
Wij willen hen helpen opdat al hun zorgen 
een bevredigende oplossing zouden krijgen.

We hopen voor volgend jaar dat we 
in nog meer scholen onze voordracht mogen brengen.
Dat we vele mensen bewust mogen maken dat elk kind een opdracht heeft 
en dat het in vrede en dienstbaarheid die taak zou kunnen volbrengen. 

Van ganser harte dank ik u in naam van alle medewerkers 
voor alle steun die we van u krijgen.
Wij wensen u een Zalig en vreugdevol Kerstfeest 
en voor het nieuwe jaar de Vrede van God die alle begrip te boven gaat!

                                                                                    
                                                                     
             

Lutgarde Van der Heyden

Voorzitster



Moe ploeterde Fanis door het losse zand. Dom zand. Hij kwam er bijna 
niet doorheen. Kadmil schreeuwde: ‘Kom op jongen, nog even doorzet-
ten!’ De schaduwen werden al langer; het zou niet lang meer duren voordat 
het teken tot stoppen zou worden gegeven. Hij had al blaren op zijn voe-
ten… en meester Melchior ging maar door! Waar wilde hij toch naartoe? 
Eindelijk, de voorste kamelen van de kleine karavaan hadden een bosje 
bereikt en de tenten werden opgeslagen. ’s Avonds, toen de zon onderging, 
werd het koud en iedereen kroop in zijn tent. Het werd pikdonker, en al-
leen bij de grote tent van meester Melchior brandde nog een zwak lichtje. 
Fanis was nieuwsgierig en ging er op af. Meester Melchior was in gesprek 
met Yri, de astroloog. Fanis hoorde hun stemmen door het tentdoek heen: 
‘Maar dan zijn we te ver naar het oosten getrokken! Vanaf morgen gaan 
we naar het zuidwesten’, zei meester Melchior. Plots werd Fanis gegrepen 
door een sterke hand. Kadmil zei: ‘We hebben een luistervinkje!’ Fanis 
stotterde: ‘Ik wilde enkel maar weten waar we naartoe gaan.’ ‘Dat gaan we 
dan best aan Melchior vragen’, antwoordde Kadmil. ‘Kijk je wel eens naar 
de sterren?’ vroeg Melchior aan Fanis. Fanis schudde zijn hoofd. ‘Daar, 
aan mijn vinger, zie je dat?’ Fanis zag een ster, veel groter dan al de ande-
ren. Ze leek heel dichtbij te staan en straalde een witte gloed af. ‘De plek 
die de ster aanwijst, daar is een kindje geboren. Een héél belangrijk kindje, 
dat hebben de profeten voorspeld.’ Melchior bleef maar naar de ster kij-
ken. ‘Dat kindje wil alle mensen redden,’ zei hij. ‘Van wat?’ vroeg Fanis 
verwonderd. ‘Er is toch geen gevaar…’ ‘Van zichzelf,’ zei Melchior twij-
felend. Fanis snapte het niet. ‘s Avonds kwamen twee vreemde mannen op 
Melchiors uitnodiging naar hun kamp en werden in de tent van de meester 
ontvangen. Eén van hen had een donkere huid en een baard. Hij was de 
koning van vele stammen in het verre zuiden. De andere man had donkere 
ovale ogen. Hij was een jonge prins van een koninkrijk in het verre oosten. 
Melchior praatte met hen over het kind, en over hoe elk van hen de ster had 

Het verhaal van     

gevolgd en hier terecht gekomen was…en dat koning Herodes gevaarlijk 
was! Melchior zei: ‘De ster is helderder, en één straal wijst recht naar bene-
den, naar een plek niet zo ver hier vandaan. Ik denk dat we het kindje daar 
zullen vinden. Morgenavond, als de ster weer schijnt, begin ik mijn zoek-
tocht.’ De volgende avond begon de zoektocht. Fanis mocht echter niet 
mee. Teleurgesteld zag hij het groepje vertrekken. Hij wilde ook zo graag 
dat kindje zien! Hij ging naar de plek waar de ezeltjes stonden, maakte 
er eentje los en klom erop. Het enige licht kwam van de maan en van die 
vreemde ster. Het ezeltje liep recht op de ster af. Toen zag hij de ster recht 
boven de opening van een grot in de bergwand. Naderbij gekomen hoorde 
hij stemmen, en het kraaien van een pasgeboren kindje. De deur stond op 
een kier en Fanis keek naar binnen. De vrouw zag Fanis en zei: ‘Wil je niet 
binnenkomen?’ Fanis kwam schoorvoetend dichterbij. ‘Hier is hij,’ zei ze 
en legde het kindje voorzichtig in Fanis’ armen. Het kindje keek hem aan 
en lachte vrolijk. Er was iets heel speciaals aan die vriendelijke ogen. Fa-
nis voelde dat er binnenin iets begon te gloeien, iets dat heel fijn aanvoel-
de. Een onbeschrijfelijk rustig en gelukkig gevoel overspoelde hem. Hij 
keek de vrouw met blijde ogen aan. ‘We moeten leren wat liefde is’, zei 
ze. ‘En hij gaat ons dat leren. God heeft hem gezonden!’ Fanis knikte in-
stemmend. Nu snapte hij wat het betekent: ‘gered te worden van zichzelf’, 
zoals meester Melchior hem had gezegd. Liefde maakt iedereen gelukkig 
en goed. Dit kindje zou van iedereen houden en laten zien wat echte liefde 
werkelijk betekent. Nu al voelde hij een band van liefde tussen hem en dat 
kindje. Het kindje lachte naar hem alsof het hem al jaren kende. Zoiets 
wonderlijks had hij nog nooit meegemaakt. Fanis kuste het kindje op het 
voorhoofdje en gaf het voorzichtig terug aan zijn moeder. Meester Melchior 
had gelijk, dit kindje kan met zijn liefde mensen redden. Misschien kan het 
de hele wereld wel redden…en dat wou hij aan iedereen gaan vertellen!

(Bewerking van een kerstverhaal van Ines van Bokhoven)

Fanis


