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RUST/KERST

In veel delen van wereld wordt er al eeuwenlang rond 25 december stilgestaan 
bij de geboorte van Jezus. Veel historici verbinden 25 december aan de midwinter 

lichtfeesten. Vanaf de vierde eeuw vierden de Romeinen dit lichtfeest als Sol 
Invictus, de Onoverwinnelijke Zon. Om die reden zijn veel geloofsgenoten terug-
houdend om het kerstfeest te vieren. Ze laten het moment om stil te staan bij de 

geboorte van Jezus liever aan zich voorbijgaan.  

Tekst/Enrico Karg

ADVIEZEN VAN ELLEN WHITE 

D
it dilemma van kerst voor 
zevendedagsadventisten is 
al zo oud als onze kerk zelf. 
De pioniers liepen al tegen de 

viering van het kerstfeest aan. Ellen 
White gaf een handreiking om met 
dit dilemma om te gaan en de rust 
tijdens de kerstperiode te behou-
den. The Biblical Research Institute 
heeft haar adviezen over de viering 
van kerst verzameld. Op de website 
van dit instituut zijn ze te vinden 
onder de titel ‘The Observance of 
Christmas’. Ook haar boek ‘The 
Adventist Home’ bevat raadgevin-
gen hierover. Hierin is onder andere 
te lezen hoe zevendedagsadven-
tisten volgens haar het beste rond 
de kerstperiode de rust kunnen 
bewaren in het gezin, in de kerk en 
daarbuiten in de maatschappij. 

ELLEN
WHITE 

EN 

RUST IN HET GEZIN
Volgens Ellen White bewaar je de 
rust in je gezin door wel kerstfeest 
te vieren. Dit geldt vooral voor 
gezinnen met jonge, schoolgaande 
kinderen. De enorme reclame die 
onze samenleving maakt voor kerst, 
maakt het voor ouders heel moei-
lijk om dit feest te negeren. Denk 
aan de vrolijke kerstversiering en 
-verlichting bij de buren, de straat-
muzikanten in het stadscentrum 
en de fonkelende kerstbomen op 
haast iedere trein- en busstation. 

Doen alsof deze wereld om ons 
heen niet bestaat, zal in veel 
gevallen kinderen in verwarring 
brengen. Negatief spreken over het 
kerstfeest, of er helemaal niet over 
praten, is niet goed voor kinderen. 
Het kan in het ergste geval leiden 

tot verdrongen emoties over 
kerst. En weggestopte emoties 
zijn schadelijk voor de gezond-
heid lazen we in het voorjaar van 
2018 op de website van TIME. De 
schade loopt van spiervernauwing 
tot het verstoren van de ademha-
ling. Angst en depressies zijn dan 
het gevolg. 

Ouders doen er om die reden goed 
aan om mee te doen met kerst, 
omdat het vieren van kerst ‘een 
heel goed doel kan dienen.’ De 
viering van kerst is bijvoorbeeld 
een aanleiding om over Christus 
te praten en Hem centraal te stel-
len. Dat levert zeker rust op. Bij 
het jongste gezinslid staat de deur 
om Christus te ontvangen wagen-
wijd open. Zijn rust naar binnen 
rijden is kinderspel. 
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RUST IN DE KERK
De rust in de kerkgemeente 
bewaar je door als gemeente 
mee te doen met het kerstfeest. 
Bijvoorbeeld door een kerstboom 
in de kerk te plaatsen. Ellen White 
is heel open over de vraag of je wel 
of niet een kerstboom thuis of in 
de kerk mag hebben: ‘het zou God 
zeer verheugen als iedere kerkge-
meente tijdens het kerstfeest een 
kerstboom zou hebben waarin 
offers, groot en klein, worden 
gehangen voor deze huizen van 
aanbidding.’ 

Hiermee zit ze voor wat betreft de 
waardering voor wereldse zaken 
op één lijn met Paulus. Het is en 
blijft een ‘aardse’ zaak en het is 
geen afgod. Paulus haalt dit aan 
in 1 Korintiërs 8: 4, waarin hij 
leden met een jong geloof troost 
dat vlees, geofferd aan houten en 
stenen afgoden, eigenlijk aan niets 
is geofferd; hout en steen zijn geen 
goden. Zo is een kerstboom ook 
geen afgod, of een symbool van 
een afgod, want er is maar één 
levende God. 

Ellen White lijkt de gedachte van 
Paulus te delen wanneer zij zich 
geen moment bekommert om de 
geestelijke gevolgen van het plaat-
sen van een kerstboom in de kerk. 
Sterker nog, ze lijkt het zelfs aan te 
moedigen om er één neer te zetten. 
Hier is wat voor te zeggen. Zij ziet 
het gebruik van een kerstboom 
als een soort kapstok om offers te 
verzamelen. 

Een win-winsituatie pur sang. De 
nietsvermoedende kerkbezoe-
kers, vaak familie of vrienden van 

Za
m

ur
ov

ic
 P

ho
to

gr
ap

hy
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

/ ‘HET ZOU GOD ZEER 
VERHEUGEN ALS IEDERE 
KERKGEMEENTE TIJDENS 
HET KERSTFEEST EEN 
KERSTBOOM ZOU HEBBEN 
WAARIN OFFERS, GROOT 
EN KLEIN, WORDEN GEHAN-
GEN VOOR DEZE HUIZEN 
VAN AANBIDDING.’ 
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leden, die onze kerstdienst bezoe-
ken krijgen dan niet een eerste 
kennismakingsgevoel dat zeven-
dedagsadventisten wereldvreemd 
zijn. Het kan hun niet ontgaan 
dat de kerstboom ‘slechts’ een 
kapstokfunctie heeft, terwijl de 
dienst zelf uitnodigt om over 
Christus te spreken en Hem het 
middelpunt van de kerstdienst te 
maken. De deuren om Christus te 
ontvangen staan ook bij de bezoe-
kers van de kerk extra wijd open. 
Net zo makkelijk als versgebakken 
zoete broodjes naar binnen gaan, 
zo makkelijk is het dan om de rust 
van Christus over te brengen. 
Missie volbracht. Evangelisatie in 
gang gezet.  

RUST IN DE MAATSCHAPPIJ
Wij kunnen de rust in de maat-
schappij helpen bevorderen 
wanneer we meedoen met het 
kerstfeest. Het advies van Ellen 
White legt daarbij de nadruk op 
het blij maken van anderen. De 
mooiste cadeaus geven we niet 
aan onszelf, onze familieleden of 
vrienden, maar aan de mensen die 
niet zoveel te besteden hebben. Zij 
neemt God als voorbeeld Die zijn 
eigen zoon als allerbeste gift, als 
offer geeft aan een wereld in nood. 

Geven is een oefening in onbaat-
zuchtigheid. Dit is een moeilijke 
manier om te zeggen dat je één dag 
in het jaar iemand die het moei-
lijk heeft, meer geeft dan je zelf 
ontvangt. Iets voor een ander doen 
of aan een ander geven is een trend 
in onze samenleving. Bovendien is 
dat volgens veel psychologen ook 
winst voor de gever. 

Het vakblad Psychological Science 
stelt dat iemand die een ander 
helpt er zelf voordeel bij heeft. Er 
ontstaat immers een beter besef 
van de tijd voor jezelf. Volgens 
gedragspsycholoog Nicholas 
Epley zijn cadeaus die de ontvan-
ger echt nodig heeft de allerbeste, 
want het brengt in het leven van 
de ontvanger opluchting. Ook op 

deze manier kunnen we een klein 
steentje bijdragen aan rust in de 
maatschappij. Een ware kerstge-
dachte. 

ARGUMENTEN OM GEEN KERST 
TE VIEREN

Ellen White erkent dat er argu-
menten zijn om je af te vragen of 
het vieren van kerst wel zo’n goed 
idee is. Eén daarvan is dat fees-
tende mensen, jong en oud, geen 
aandacht hebben voor de geboorte 
van Jezus. Een verloren kans. De 
tijd rond kerst is een moment om 
stil te staan bij de gedachte dat 
God zijn belofte uit Genesis 3 onge-
veer 4000 jaar later is nagekomen. 

Een ander argument om geen kerst 
te vieren is de hebzucht die rond 

/ DE HEER DWINGT 
NIEMAND TOT HET 

MAKEN VAN EEN 
BEPAALDE KEUZE. 

DAT GELDT OOK 
VOOR DE VIERING 

VAN KERST. HET 
IS EN BLIJFT EEN 

INDIVIDUELE KEUZE
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deze tijd de kop opsteekt. Je voedt 
je hebzucht door vooral veel geld 
aan jezelf uit te geven in plaats van 
aan Gods kerk en een medemens. 
Nog een verloren kans. 

Het is een feit dat de Bijbel 25 
december niet noemt als de geboor-
tedatum van Christus. Volgens 
Ellen White een bewuste keuze 
van de Heer, omdat mensen nu 
eenmaal geneigd zijn een genoemde 
datum te heiligen. Ze zouden dan 
meer stilstaan bij de dag dan bij de 
geboorte van Christus zelf. 

Het risico om tijdens de kerst-
periode voorbij te gaan aan de 
geboorte van Christus, je veel meer 
bezig te houden met feesten en 
zelfverwennerij, het ontbreken van 

een feitelijke kalenderdatum voor 
de geboorte van Jezus. Het zijn alle-
maal argumenten om geen kerst 
te vieren. De pioniers erkenden 
dit al in hun eigen tijd, en kerkle-
den hebben Ellen White brieven 
geschreven om haar raad te vragen.  

HOE NU OM TE GAAN MET 
KERST?

Om de rust te bewaren in het 
gezin, in de kerkgemeenten en 
om bij te dragen aan de rust in de 
maatschappij, doen zevendedags-
adventisten er goed aan om mee 
te doen met kerst. Maar wel op 
een andere manier dan de meeste 
mensen dit doen. Christus moet 
centraal staan. Ook bij het optui-
gen van een kerstboom kun je 
laten zien dat je dit anders doet 
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dan de rest van de wereld. ‘Je kunt 
het zoals de wereld gebruiken, als 
je hiernaar neigt, of je kunt het 
heel anders dan de wereld gebrui-
ken.’ Het kerstfeest kan gebruikt 
worden om de missie van de kerk 
te volbrengen. En dat in een peri-
ode waarin de maatschappij het 
meest ontvankelijk is voor onze 
boodschap. 

KEUZEVRIJHEID ALS KERST
GESCHENK

Ellen White’s raadgevingen helpen 
sommigen van ons uit het kerst-
dilemma. Voor weer andere 
kerkleden zijn haar adviezen niet 
voldoende om kerst tot een Chris-
tus-centraal feest te maken. De 
vrijheid van keuze is een van de 
zegeningen die Heer ons heeft 
gegeven. Hij dwingt niemand tot 
het maken van een bepaalde keuze. 
Dat geldt ook voor de viering van 
kerst. Het is en blijft een individu-
ele keuze. We doen er goed aan om 
onze opvatting over kerst en de 
keuze die we maken niet aan ande-
ren op te dringen. Dezelfde vrijheid 
die wij nemen bij het maken van 
onze keuze, gunnen wij ook ande-
ren. Ons eerste kerstgeschenk. Ik 
wens u een vrolijk kersfeest en een 
gelukkig nieuwjaar.

Aangehaalde boeken van Ellen 
White:
The Observance of Christmas
The Adventist home

Enrico Karg is Algemeen Secretaris 
voor de Nederlandse Adventkerk  en 
hoofdredacteur van Advent.

https://adventistbiblicalresearch.org/sites/default/files/pdf/Christmas.pdf
http://www.righteousnessislove.org/wp-content/uploads/2013/07/en_AH.pdf



