
 

 

                    
 

 

   

 
 



Kerstmis  

Genoemd: ‘Dag der Dagen’ 

Voor velen is het een seizoen van mooie herinneringen. 

De viering van de geboorte van Christus te Bethlehem. 

Voor anderen is het een goede gelegenheid om zaken te doen. 

En voor sommigen heeft het ook heidense betekenissen. 

Hoe viert u Kerstmis? 

 

Geschiedenis, mythe en traditie 

Op het Noordelijk Halfrond in december, als de zon het verst van de 

evenaar staat, op 21 december, is het de kortste dag en de langste 

nacht van het jaar.  

Deze dag wordt geïdentificeerd als ‘Winter Zonnewende’. 

In vroegere eeuwen was deze dag voor de heidense wereld de meest 

geschikte om de werken der duisternis te doen en te vieren. 

  

 
 

Op deze dag vindt Kerstmis z’n oorsprong in Europa. 

In Scandinavië aanbad men de god van seksualiteit en vruchtbaarheid 

die Yule heet, een viering van 12 dagen. Een groot stuk hout werd 

versierd en in brand gestoken, om 12 dagen te blijven branden.  

Men offerde mensen en beesten in dat vuur op elkeen van die dagen 

wat gepaard ging met losbandige feesten, om contact te maken met 

geesten en om zeker te stellen, dat de zon na de winter zou opgaan. 

 

Tezelfdertijd aanbad men in het Romeinse Rijk valse goden zoals 

Dionysus, Attis, Bacchus, de goden van vruchtbaarheid en van wijn. 

Een andere god die Mithra heet, de god van zon en licht die men 

aanbad voor een groep invloedrijke mensen, is op 25 december 

geboren. De geboorte van Mithra symboliseert de terugkeer van de 

zon na de winter en naarmate de zon warmer werd, groeide Mithra 



ook. Tijdens de viering voor Mithra stond men allerlei misdaad, 

seksuele perversiteit en uitspattingen toe. Zelfs kinderen namen deel. 

 

                                                                                                                                                                    
Mithra: zonnegod, volgens een fabel geboren op 25 december 

 

In het jaar 270 AD heeft Keizer Aurelius het feest officiëler gemaakt 

en heeft 7 feestdagen uitgeroepen met als hoogtepunt een dag om 

geschenken te geven, 25 december, om zo de geboorte van de 

zonnegod te vieren. Dit feest werd later het Saturnusfeest om de god 

Saturnus te eren, de god van overvloed. Van ‘Saturnus’ hebben we 

het Engelse woord ‘Saturday’(zaterdag). Later toen Rome Brittanië 

(Engeland) binnenviel, hebben hun gewoonten daar ook ingang 

gekregen. Het Saturnusfeest in Engeland werd bekend als het feest 

der dwazen (‘feast of fools’). 

 

Heidendom binnen het Christendom 

In de 4e eeuw AD heeft de regering de kerk te Rome toestemming 

gegeven om, in plaats van de heidense feesten te doen ophouden, 

deze in het Christendom op te nemen om zo de heidenen te winnen 

zich tot het Christendom te bekeren, maar de heidenen zijn hun 

feesten vermengd met het Christendom blijven vieren  

(bijv. Halloween en Karnaval). Zo heeft de kerk de geschiedenis 

verward door de geboorte van Jezus gelijk te laten vallen met die van 

de heidense god Mithra, daar er van Jezus geen specifieke 

geboortedatum vermeld wordt in de Bijbel. 

Zo werd de geboorte van de zonnegod de geboorte van de Zoon van 

God. In de 7e eeuw AD heeft Paus Gregorius I aan Augustinus 

opdracht gegeven om alle heidense feesten en gebruiken in de 

Romeinse kerk op te nemen. Het Saturnaliafeest werd ‘Christ Mass’ 

(Mis van Christus) wat voor ons Kerstmis is. 

Kerstmis in Engeland en Amerika 



Gedurende de Middeleeuwen bereikte Kerstmis zijn hoogtepunt met 

seksuele daden op straat, misdaad en heidense rituelen door de 

Druïden. Deze bloedige feesten liepen zo uit de hand, dat in 1652 na 

de executie van Koning Karel I, men de viering van Kerstmis in 

Engeland heeft gestopt, alwaar een religieuze reformatie volgde, 

geleid door de Puritein Oliver Cromwell. De Puriteinen namen de 

bijbelse opdracht die vereist dat het Christendom rein en gescheiden 

is van het heidendom, heel serieus. Ondanks hun inspanning bleven 

de vieringen in het geheim doorgaan. In het jaar 1656, slechts 4 jaren 

nadat de feesten verboden waren, heeft het volk geëist dat het 

Kerstfeest gelegaliseerd zou worden.Toen Karel II op de troon 

kwam, heeft hij de Engelse monarchie hersteld en daarmee de viering 

van Kerstmis. De Puriteinen vertrokken uit Engeland en gingen naar 

Amerika, om vrij te kunnen zijn om God te aanbidden zonder onder 

de Engelse hiërarchie en corruptie te zijn. Ze kwamen met de kennis 

van heidense praktijken en hun gevaren, en 200 jaren lang is het hun 

gelukt de heidense feesten uit het Christendom te houden.  

Dominee Cotton Mather heeft gezegd: 

“Kunt u zich, met een rein geweten, indenken dat je Heilige 

Verlosser wordt geëerd met sterke drank, uitspattingen en een mis 

die de goden Bacchus en Saturnus past?” 

 

Maar de wens van het grote publiek om op een wereldse manier te 

feesten, was er de oorzaak van dat men weer Kerstmis op de 

heidense manier begon te vieren. In 1828 liep het Saturnaliafeest of 

Kerstmis zo uit de hand in New York, dat voor de eerste keer de 

politie de straat werd opgestuurd om toezicht op het feest te houden. 

In vele staten in Amerika werd Kerstmis in die tijd niet groots 

gevierd, het was zelfs op vele plaatsen verboden. De laatste om 

Kerstmis te vieren, waren de kerken, maar daarna begonnen ook zij 

deze op te nemen in hun ‘zondagsscholen’.  

Het was het boek van Charles Dickens ‘A Christmas Carol’ dat het 

kerstfeest in de harten van alle Amerikanen heeft verankerd. 

Toen Charles naar Amerika kwam in 1857 om zijn werk te 

promoten, heeft hij het verhaal voor een groot publiek verteld.  

Hier kreeg het feest van de kerstboom, het gezin en het licht een 

andere betekenis en werd het onweerstaanbaar om niet deel te 



nemen. In 1875 verloren de Puriteinen de strijd en in 1890 stemden 

alle Amerikaanse staten ervoor om Kerstmis een legaal feest te 

maken 
 

Gebruiken van Kerstmis: 
 

12 kerstdagen / Driekoningendag: 
De viering van 12 kerstdagen komt voort uit de viering van het idool 

Yule, beginnende 26 december tot 6 januari. Daarna werd 6 januari 

gekozen als ‘Driekoningendag’, de dag waarvan men aanneemt dat 

de drie koningen Jezus geschenken kwamen brengen, maar de Bijbel 

zegt dat ze wijzen uit het Oosten waren. De Bijbel zegt noch drie, 

noch koningen. Ook niet dat ze de geschenken in de stal brachten, 

want ze gingen het huis binnen waar Jezus was (Matteüs 2:11 NBG), 

ongeveer 2 jaren later. Er zijn aanwijzingen dat de wijzen, Joodse 

afstammelingen waren die in Babylonië waren, vanaf de tijd dat ze 

verbannen werden in de tijd van Nebukadnessar, 586 jaren vóór 

Christus. Het waren de Joden die van de profetie over de ster (de 

Messias) wisten in Numeri 24:17. Bovendien vermeldt Daniël, die 

de voornaamste wijze van Babylonië was, exact in welk jaar de 

Messias geboren zou worden. 

 

                                           
 

Geboortedatum van Jezus 

Er zal een reden zijn waarom de Bijbel niet zegt op welke datum 

Jezus geboren werd, maar vanwege het feit dat, onder andere, 

schaapherders in het winterzeizoen‘s avonds niet naar buiten gaan 

met hun schapen, kunnen we concluderen dat Hij niet in december is 

geboren.  



Ook zouden de Romeinen geen volkstelling van Israël in de winter 

hebben geëist, maar eerder na de zomeroogst, wanneer de economie 

niet veel schade zou ondervinden van de volkstelling. 

De ware datum kan uitgerekend worden, dat Jezus  waarschijnlijk in 

september is geboren tijdens het Loofhuttenfeest, Lev. 23. 

Zonder er erg diep op in te gaan, in Lucas 1:5 staat geschreven, dat 

de priester Zacharias behoorde tot de afdeling van Abia.  

In 1 Kron. 24:10 kunnen we zien dat de afdeling van Abia de achtste 

groep was om één week in de eerste helft en één week in de tweede 

helft van het Joodse jaar, wat in onze maart of april begint, te dienen. 

Tijdens zijn eerste beurt om in de tempel te dienen (+ juni), zei de 

engel tegen hem, dat hij een zoon zou krijgen, die Johannes de Doper 

is geworden. Gabriël werd naar Maria gezonden toen Elisabeth, de 

vrouw van Zacharias, 6 maanden zwanger was, dus in december;  

9 maanden later wordt Jezus in september geboren. 

 

De aangestoken lamp: 

De gewoonte bestond om een aangestoken olielamp in het venster te 

plaatsen, om de buren te laten weten, dat men ook deelnam aan het 

heidense feest van de god Yule. In Amerika begon dit door de 

immigranten uit Scandinavië. 

 
 

Versierd met planten en boomtakken: 

Tijdens het Saturnaliafeest versierde men de huizen met stokken van 

‘Holy’ (een soort boom) en erkende zo de macht van de god van de 

natuur, zodat hij het huis kon beschermen.  

Als men de planten, volgens de rituelen van de Wicca, in de vorm 

van een cirkel vlochten, zou dat de magische kracht vergroten. 

Vandaar de krans. 

Mistletoe (Maretak): 



Als de Mistletoe wordt gebruikt in een Wicca ritueel, kan dat een 

vrouw beïnvloeden met seksuele verlangens. Dit bracht de gewoonte 

om een Mistletoe aan de bovendorpel van een deur te hangen, want 

als een man een vrouw in de deur ontmoet, dan moet hij haar een 

zoen geven en zij mag niet weigeren. 

 

Kerstboom: 

Men kan debatteren over de oorsprong van de kerstboom, maar zeker 

is, dat deze van heidense oorsprong is, waar de boom ‘Evergreen’ 

altijd als een god werd aanbeden. 

De reden is dat deze de enige boom is die niet doodgaat tijdens de 

winter, maar groen en in leven blijft, terwijl andere bomen en planten 

droog en dood eruit zien. Voor hen vertegenwoordigde deze boom 

het eeuwige leven en hoop voor het komende jaar. 

Tijdens de winter werd de boom omgehakt, naar binnen gebracht en 

versierd als een idool om te aanbidden. Volgens hen wonen er 

geesten in de boom die tijdens de winter warmte in huis brengen. 

De Druïden versierden de boom met verschillende voorwerpen van 

voorspoed, bijv.: geld voor rijkdom, amuletten voor liefde en 

vruchtbaarheid, belletjes om te weten of de geesten aanwezig zijn, en 

de takken werden versierd met eten om de geesten te trakteren. 

 

 
 

In de 16e eeuw AD begon in Duitsland de traditie van de kerstboom 

in het Christendom toen de Christenen de gewoonte hadden 

overgenomen van de heidenen, door versierde kerstbomen in hun 

huizen te brengen. Koning George I van Duitse afkomst bracht de 

gewoonte naar Engeland. In 1848 publiceerde de ‘London Illustrated 

News’ de foto van koningin Victoria en de koninklijke familie naast 

een versierde kerstboom, met als gevolg dat binnen een paar jaar tijd 



bijna ieder huis in Engeland zijn eigen kerstboom had, om respect 

aan de Engelse monarchie te betonen. 

Duitse immigranten die in Pennsylvania gingen wonen, brachten de 

gewoonte naar Amerika in 1830 en tegen 1890 werden 

kerstversieringen geïmporteerd vanuit Duitsland.  

Zo kwam vanzelfsprekend de gewoonte later naar Curaçao. 

 

‘Santa Claus’,  Sinterklaas en Zwarte Piet 
 

Sinterklaas is een goed voorbeeld van het heidendom binnen het 

Christendom. 

Het is bekend als een mengelmoes van verschillende tradities. 

 

In de meeste culturen zul je horen van de traditie van de ‘god van 

het hart’ die je beschermt, je helpt met koken, voor de kinderen 

zorgt, enz.Tijdens een periode in de winter komt de god gekleed in 

het rood, daalt door de schoorsteen neer om degenen die hem 

bevallen, te belonen en de rest te vervloeken. 

                                         

In Scandinavië lag de oorsprong van Sinterklaas//Santa 

Claus/Kerstman in de vorm van Wodan, de god van de storm. 

Van Wodan hebben we het Engelse woord ‘Wednesday’ (woensdag). 

Een grote man met een lange baard die in het oerwoud woonde en 

tijdens de tijd van de Winter Zonnewende in de hemel reisde op een 

schimmel (een wit paard), beslissende wie wou sterven en wie zou 

leven. Daarom waren de meeste mensen in Scandinavië bang voor 

deze god. 

 

  >>>>  >>>>  

In Engeland werd god Wodan, god van de storm, de Kerstman 



In Engeland veranderde Wodan in de Kerstman die versierd is met 

takken van ‘Holy’ en van stad naar stad reist, en zich, deelnemende 

aan het feest der dwazen, bedrinkt; het Saturnaliafeest dat Kerstmis 

werd. Vaak wordt hij vergezeld van een bok met horens; het symbool 

van de satanisten. 

 

Volgens de traditie van de katholieke kerk was er een Turkse 

bisschop die Sint Nicolaas heette (280-342), bekend als de 

patriottische heilige van zeelieden. In Nederland gebruikte men zijn 

geschiedenis om stoute kinderen te corrigeren. 

Nadat de geschiedenis van Sint Nicolaas vermengd werd met 

Wodan, werd hij afgebeeld als een grote man was met een lange 

witte baard die op een schimmel reed. Nicolaas betekent: de 

machtige. 

 

 
Krampus, Beelzebub, Zwarte Piet, Knecht Ruprecht 

 

Er bestond een gerucht, dat Sint Nicolaas de Satan zelf had gevangen 

genomen en hem tot zijn persoonlijke slaaf had gemaakt. 

In diverse culturen is de slaaf bekend als ‘Krampus’, ‘Beelzebub’of 

‘Zwarte Piet’ (later werd dit veranderd en kreeg het de betekenis van 

slaaf van de Moren). 

De Duitse naam is ‘Knecht Ruprecht’, beschreven als een schepsel 

met vreselijke horens. 

Er zijn zelfs culturen waar Knecht Ruprecht het kind Jezus 

beschermt. 

In 1620 kwamen Duitse en Nederlandse immigranten naar Amerika 

en brachten zo de traditie van Sinterklaas en Zwarte Piet, maar het 

was pas 200 jaren later dat het een traditie werd in Amerika. 



De bestseller auteur Washinton Irving heeft zijn invloed gebruikt om 

Sinterklaas te promoten in een verhaal dat erg populair is geworden: 

‘Bracebridge Hall’. 

Later schreef een Episcopaalse bisschop, Clement Clark Moore 

genaamd, ‘A visit from Saint Nicolas’ wat in 1822 herschreven en 

getiteld werd: ‘The night of Christmas’. Het verhaal is gebaseerd op 

Nederlandse en Duitse immigranten die in Amerika zijn gaan wonen. 

 

Oorspronkelijk heeft hij het alleen voor zijn kinderen geschreven, 

maar toen zijn verhaal gepubliceerd werd in de ‘Choice Sentenal’ in 

New York, werd het onmiddellijk zeer populair. 

In het boek werd de bisschop Sint Nicolaas een man met 

bovennatuurlijke krachten die Santa Claus heet. 

Ook verving Clement Zwarte Piet (Knecht Ruprecht) met acht herten 

met horens die magische krachten hebben om te vliegen. 

Clement Moore werd zeer verontrust dat de nadruk op  

‘Santa Claus’zou liggen en niet op Christus. 

Hierdoor weigerde hij het verhaal aan zijn naam toe te schrijven. 

Maar het verhaal werd zo populair, dat hij het niet meer kon 

weerstaan. 

 

   >>>>      
In Amerika werden Sinterklaas en Zwarte Piet Santa Claus en Rudolf 

 

40 jaren later versierde de politieke illustrator van ‘Harpers Weekly’, 

Tomas Nest, Santa Claus in de gedachten van de wereld door een 

tekening van de Kerstman en Sint Nicolaas te combineren, getekend 

met de zwarte riem en wonende op de Noordpool. 



In 1880 werd Santa Claus volledig werelds en werd grote business 

voor de zakenlieden. De liefde voor het geld en de angst voor de 

armoede waren belangrijker geworden dan Christus zelf. Nu is Jezus 

vervangen door Santa Claus in de harten van de kinderen. De liefde 

die ze moeten hebben voor Christus, hebben ze voor Santa. 

Santa heeft bovennatuurlijke kracht, hij kent het verleden en zelfs de 

toekomst van alle mensen. In zijn boek staat alles geschreven. 

Hij vliegt door de lucht, in één nacht bezoekt hij alle huizen in de 

wereld. Een mythe wordt altijd veranderd naarmate men het verhaal 

blijft vertellen. 

 

   +        =                 

   Kerstman                   Sinterklaas       Santa Claus (Harpers weekly) 

    Engeland                      Nederland                           Amerika 

 

De mythe begon met een god die Wodan heet, in Engeland werd hij 

de Kerstman en zijn bok, in Nederland Sinterklaas en satan of Zwarte 

Piet,daarna heeft men in Amerika de drie gecombineerd en hem 

Santa Claus genoemd met acht herten met horens. 

De heidense traditie blijft veranderen, maar God’s Woord verandert 

nooit. 

In de kersttijd is er ook veel verdriet en eenzaamheid, met het gevolg 

dat er een toename is van zelfmoord in december. 

Gezien het feit dat de mensen open zijn om naar het evangelie te 

luisteren tijdens de kersttijd, kunnen we deze gelegenheid gebruiken 

om de ware reden te delen waarom Jezus naar de aarde kwam. 

Hij is niet gekomen om een baby te blijven, maar om zonder zonde 

op te groeien en voor onze zonden te sterven. Zonde brengt 

veroordeling van de rechtvaardige Rechter (Rom. 8:1). 

http://www.stnicholascenter.org/stnic/images/nast-lg.jpg


Daarom moeten we Jezus in ons hart aannemen, om zeker te zijn van 

onze redding. 

                                       
 

1) Geef toe dat u een zondaar bent (Romeinen 3:10,23). 

2) Heb oprecht berouw van al uw zonden (Handelingen 17:30). 

3) Geloof dat Jezus voor u is gestorven, begraven en uit de 

                                             dood opgestaan (Romeinen 10:9-19). 

4) Nodig Jezus uit om in uw hart te komen wonen opdat Hij uw 

                                  Heer en Redder zal zijn. (Romeinen 10:13). 

5) Zoek een gemeente waar er andere mensen zoals u zijn die 

                     werkelijk voor God willen leven (Hebreeën 10:25). 

 

U kunt zeggen: 

 “Heer Jezus, ik ben een zondaar en heb vergeving nodig. 

Ik geloof dat U Uw kostbaar bloed voor mij hebt vergoten en voor 

mijn zonden bent gestorven. Ik heb berouw van al mijn zonden en nu 

nodig ik U uit om in mijn hart te komen wonen en mijn persoonlijke 

Redder te zijn.” Als U de Heer Jezus als uw Redder hebt vertrouwd, 

bent u zojuist een nieuw leven met Hem begonnen. 

Begin dagelijks uw bijbel te lezen en te bidden, zoek een gemeente 

waar ze leren dat de bijbel het Woord van God is, vertel anderen van 

uw ervaring. 

Jezus zeide tot hem: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; 

niemand komt tot de Vader dan door Mij.”  (Johannes 14:6) 
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