
Het jaar 2022 laat duidelijk zien hoe moeilijk het is 
voor de mensheid om wereldwijd iets deugdelijks tot 
stand te brengen. Bestrijding van symptomen is het beste 

wat men nog mag verwachten. Men komt er niet toe de 
fundamentele problemen aan te pakken ondanks de mondiaal 

ver gevorderde kennis heden ten dage. De mensheid mist de nodige ‘spirit’ om 
op te komen tegen individuele en collectieve belangen die elkaar voortdurend 
tegenwerken. De opmars van de zelfzucht vormt een groot gevaar voor de 
universele waarden, die men - zonder schroom - laat aftakelen met kwalijke 
gevolgen voor de mens en zijn milieu.

Er wordt onder meer geijverd om wetten en reglementen te maken die 
ongebreidelde vrijheid propageren, waardoor zonder verantwoording 
ongeboren kinderen afgemaakt kunnen worden en waardoor men zich zonder 
verantwoording kan ontdoen van zieke en oude mensen.

Dit alles steekt schril af tegenover al die mensen die zich dagelijks engageren 
om het leven van anderen te beschermen, hetzij beroepshalve, hetzij als 
vrijwilliger.

Ik denk hierbij ook aan de vele medische en paramedische studenten en 
studenten in een andere studierichting, die noodgedwongen moeten veranderen 
van opleiding of moeten afzien van een specialisatie omdat zij - al dan niet 
actief - weigeren mee te werken aan abortus.

Zij zijn degenen die de lamp van het goede nog brandende houden en zij zijn 
een baken van hoop in deze donkere kerstdagen. Kerstmis blijft het baken bij 
uitstek van hoop, want het is op deze dag dat we de geboorte herdenken van 
de Zoon die in opdracht van de Vader in staat is om de hele wereld te redden. 

Zalig Kerstfeest 
& Vredevol Nieuwjaar!

Vincent Van Britsom

Voorzitter

Beste vriend voor het leven,

Van harte, een Zalig Kerstmis 
en een voorspoedig en gelukkig 

nieuw jaar toegewenst!
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De Waarheid van Kerstmis
Op een late kerstavond zakte ik moe maar tevreden achterover in mijn luie stoel. De 
kinderen lagen al in bed en alle voorbereidingen voor Kerstmis waren klaar. Maar 
terwijl ik achterover leunde en de boom met zijn versieringen bewonderde, kreeg 
ik toch het gevoel dat er iets belangrijks ontbrak. Het duurde niet lang voordat de 
kleine fonkelende lichtjes van de boom me in slaap wiegden. Ik weet niet hoe 
lang ik sliep, maar plots voelde ik dat ik niet alleen was. Ik deed mijn ogen 
open en tot mijn grote verbazing zag ik een prachtige engel naast onze 
kerstboom staan.

Hij was stralend wit van zijn hoofd tot aan zijn voeten, maar hij 
keek verdrietig en teleurgesteld. Er stonden tranen in zijn ogen. 
“Wat scheelt er, waarom huil je?”, vroeg ik nieuwsgierig. “Het 
zijn de kinderen”, antwoordde de engel bedroefd. “Maar de 
kinderen houden van engelen!” zei ik. “Ja, dat weet ik,” ant-
woordde de engel, “maar de kinderen van vandaag kennen 
de ware betekenis van Kerstmis niet meer. Het is niet hun 
schuld. Het is alleen zo dat vele volwassenen het zelf nooit 
hebben geleerd, en dus niet meer in staat zijn hun kinde-
ren de waarheid van Kerstmis te vertellen.” “Wat moeten we 
ze dan aanleren?”, vroeg ik verbaasd. De engel zei zachtjes: 
“Leer de kinderen wat de ware betekenis van Kerstmis is. 
Leer ze dat Kerstmis veel meer is dan geschenkjes krijgen en 
veel en lekker eten. Leer ze de symboliek achter de gewoonten 
en de tradities van Kerstmis. Leer ze wat die werkelijk verte-
genwoordigen.” 

“Leer ze over de kerstboom die groen blijft. De groene kleur 
vertegenwoordigt de hoop op het eeuwige leven in Jezus. Vele naalden 
wijzen naar de hemel als een herinnering dat de gedachten van de mensen 
altijd naar de hemel gericht moeten zijn.” 

De engel keek naar de glimmende ster op de top van onze kerstboom en vervolgde: 
“De ster is het hemelse teken van belofte. God beloofde een Redder voor de wereld en 
de ster was het teken van de vervulling van die belofte in de nacht dat Jezus Christus 
werd geboren. Leer de kinderen dat God zijn beloften altijd nakomt en dat wijze 
mannen Hem nog steeds zoeken.” 

“Rood is de eerste kleur van Kerstmis”, vervolgde de engel. “Rood is diep, intens en 
levendig. Het is de kleur van het leven gevende bloed dat door onze aderen stroomt. 
Het is het symbool van Gods grootste geschenk. Leer de kinderen dat Christus zijn 
leven gegeven heeft en zijn bloed vergoten heeft voor hen, opdat zij het eeuwige 

leven zouden verwerven. Als ze de kleur rood zien, moet dat hen herinneren aan 
dat allermooiste geschenk.”

De engel nam een kaars en stak deze aan. De zachte gloed van het 
ene kleine vlammetje verlichtte de hele kamer. “De gloed van de 

kaars staat voor de manier waarop mensen hun dank kunnen 
betonen voor het geschenk van Gods Zoon op die lang 
geleden kerstavond. Leer de kinderen om in de voetsporen 
van Christus te treden. Leer ze om een goed leven te leiden. 
Leer ze om als lichtjes voor hun medemensen te zijn, zodat 
iedereen het kan zien en God in hen kan verheerlijken. Dit 
wordt gesymboliseerd door de honderden helder schijnende 
lichtjes in de kerstboom. Elk lichtje vertegenwoordigt één 
van Gods dierbare kinderen die voor iedereen schijnen om 
gezien te worden.”

“Leer de kinderen ook dat kerstmis het feest ‘vóór het leven’ 
is. Ieder mensenleven is uniek, heilig en onvervangbaar. 

Maria was nog maar een tienermeisje toen ze zwanger werd. 
Toch heeft ze onvoorwaardelijk ‘vóór het leven’ gekozen. 

Alle kinderen zijn geschapen door God, en ieder ongeboren 
schepseltje dat op gruwelijke wijze het leven wordt ontnomen is 

een slag in het gezicht van God. Iedere natie die het niet opneemt 
voor álle kinderen van God, is het woord ‘beschaving’ niet waard.”

“Als je de kinderen al deze dingen aanleert, dan bestaat er geen gevaar dat 
de Waarheid van Kerstmis ooit vergeten zal worden.” “Ik denk dat ik het begin te 
begrijpen”, zei ik aarzelend. “Daarom ben ik hier gekomen”, zei de engel. “Jullie zijn 
als volwassenen het voorbeeld voor jullie kinderen. Als jullie al deze dingen niet 
aanleren aan jullie kinderen, wie dan wel?” 

De engel verdween even snel als hij gekomen was. 

En ik? … ik wist wat mij de komende dagen nog te doen stond!


