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Achtergronden van het kerstfeest in interreligieus per-
spectief 
 
 
INLEIDING 
Deze korte tekst gaat in op het ontstaan van het kerstfeest in Europa en de mogelijke oorsprong 
van de gebruiken die met Kerstmis geassocieerd worden. Kerstmis wordt ook vergeleken met 
ʻlichtfeestenʼ uit andere godsdiensten. 

 
 
DE DAG VAN JEZUSʼ GEBOORTE EN SOL INVICTUS 
De eerste christenen vierden wel Pasen maar geen Kerstmis: voor hen was Jezusʼ opstanding 
belangrijker dan zijn geboorte. Pas na de eerste eeuwen van onze jaartelling begon men de ge-
boorte van Jezus toch te vieren. Nauwkeuriger uitgedrukt: niet de geboorte als zodanig, maar de 
ʻverschijning des Herenʼ in dat pasgeboren kind. De wijzen uit het oosten waren daar getuigen 
van: zij ʻzagenʼ het goddelijke in dat kind. We noemen dat Epifanie. Dat werd, en wordt in de or-
thodoxe kerk in Oost-Europa en Griekenland, gevierd op 6 januari. Voor hen is dat een feest ver-
gelijkbaar met ons kerstfeest. In het westen van Europa is Driekoningen daarvan overgebleven. 
Vroeger werd dat feest wat uitbundiger gevierd dan tegenwoordig, maar in nog heel wat gezinnen 
wordt brood of cake gebakken met een boon erin en is het kind dat die boon in zijn portie aantreft 
ʻde koning van de dagʼ. 
Dat het westerse kerstfeest op 25 december valt, heeft niet te maken met de datum waarop Je-
zus geboren werd. We weten van zijn geboorte niets af. Bedoelde datum kan een joodse achter-
grond hebben, maar heeft misschien ook te maken met bepaalde gewoonten en tradities in het 
Romeinse rijk.  
Op een gegeven moment werd daar op 25 december het wintersolstitium (zonnestilstand) ge-
vierd: omdat vanaf dat moment de dagen weer langer werden, vierde men op deze datum eigen-
lijk de geboorte van het licht. Dit feest nam in belangrijkheid toe en groeide uit tot het feest van de 
Sol Invictus ofwel Onoverwinnelijke Zon. De zon als licht- en levensbron werd steeds meer voor-
werp van verering en werd in toenemende mate als een persoon gezien, zodat de Romeinse kei-
zer de 25e december zelfs liet uitroepen tot de geboortedag van de Onoverwinnelijke Zon. Zoals 
gebruikelijk in het Romeinse rijk werden voor deze nieuwe en zoveelste godheid tempels ge-
bouwd. Het eindpunt van deze ontwikkeling was, dat de keizer zichzelf als godheid, als Onover-
winnelijke Zon liet vereren. 
 
 
CHANOEKA 
Nog een mogelijke achtergrond van ons kerstfeest is een joods feest, het zogenaamde Chanoe-
kafeest. Tijdens dat feest, dat valt in de laatste maand van ons jaar, wordt het opnieuw inwijden 
van de tempel te Jeruzalem, die door de bezetter Antiochus Epiphanes IV omstreeks 150 voor 
Christus ontwijd was geweest, herdacht. Voorschrift was, dat in de tempel de menora, de acht-
armige kandelaar, permanent zou branden. Door toedoen van genoemde Syrische koning was 
die gedoofd. Bij het opnieuw in gebruik nemen van de tempel moest de menora weer worden 
ontstoken. Acht dagen zouden nodig zijn om de speciale zuivere olie die nodig was te bereiden. 
Men zocht en zocht, maar vond slechts een kruikje met genoeg olie voor één dag. Volgens de 
legende gebeurde een groot wonder: men stak de menora aan en het kruikje bleek voldoende 
olie te bevatten voor acht dagen. Nog steeds komen joodse gezinnen tijdens Chanoeka samen 
rond de menora. De eerste avond steekt men een kaars aan, de tweede avond twee enzovoort. 
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Er worden verhalen verteld, gebeden uitgesproken en liederen gezongen. De kinderen spelen 
kansspelletjes, waarbij ze een soort dobbelsteen, de zogenaamde dreidl of sewivon gebruiken. 
Uiteraard wordt er lekker gegeten. Met name de latkes, speciale aardappelpannenkoeken, zijn 
populair. 
 
 
DE HERDENKING VAN JEZUSʼ GEBOORTE VANAF 313 
Vanaf de vierde eeuw werd het christendom niet langer vervolgd: keizer Constantijn stond het toe 
als officiële godsdienst (Edict van Milaan 313). Aan het eind van dezelfde eeuw werd het chris-
tendom zelfs ʻverhevenʼ tot staatsgodsdienst (iedereen behoorde vanaf dat moment christen te 
zijn). Het gevolg hiervan was, dat veel heidense feesten gekerstend werden. Dit betekent, dat er 
een christelijke betekenis aan toegevoegd werd. Omdat niet langer de keizer maar Christus als 
ʻhet Licht der Wereldʼ en als ʻZon der Gerechtigheidʼ – deze uitdrukkingen zijn aan de bijbel ont-
leend - werd gezien, kon paus Julius I de 25e december gemakkelijk uitroepen tot de geboorte-
dag van Christus. 
 
 
JEZUSʼ GEBOORTE EN HET GERMAANSE LICHTFEEST 
In het noorden van Europa werden oude Germaanse gewoonten eveneens gekerstend, toen het 
christendom zich daar verspreidde.  
De Germanen kenden ook hun lichtfeest, met name het Midwinterfeest of Joelfeest (dit laatste 
vanwege het luidruchtige ʻjoelenʼ om de boze geesten van de duisternis te verjagen en de leven-
gevende geesten van het nieuwe licht te verwelkomen). Je ziet hierin dezelfde betekenissen te-
rugkomen als bij de Romeinen: de terugkeer van de zon en dus van het licht. 
De Kelten meenden, dat in de zogenaamde ʻmoedernachtʼ van 24 op 25 december de levenge-
vende geest opnieuw in de materie geboren werd. In het Engelse plaatsje Stonehenge obser-
veerden druïdenpriesters de terugkeer van de zon door de opening tussen twee vizierstenen (die 
er nu nog staan). 
Om de terugkeer van de zon te symboliseren, staken onze Germaanse voorouders een rad van 
stro in brand en lieten dat ʼs nachts van een heuvel af rollen. Het rad symboliseerde het steeds 
opnieuw terugkeren van het nieuwe leven. 
De huizen werden versierd met takken van groen blijvende bomen en heesters. Daarom zijn ze 
symbool van (nieuw) leven. Onze adventskrans en kerstboom gaan daar vermoedelijk op terug. 
(Tussen haakjes: ook het Germaanse joelen is niet verdwenen. Wij verjagen de geesten van de 
oude tijd met knallende champagnekurken en vuurwerk op 31 december en verwelkomen daar-
mee het nieuwe jaar.) 
 
NIEUWE ELEMENTEN IN DE TRADITIE OPGENOMEN 
Inmiddels zal duidelijk zijn, hoe sterk het symbool licht tot de verbeelding spreekt in de ʻdonkere 
dagen voor Kerstmisʼ. 
Het is niet voor niets, dat in deze periode tal van lichtfeesten worden gevierd. Kerstmis is het 
meest sprekende voorbeeld. Het begint al op de vierde zondag daarvóór. In kerken en op scholen 
wordt dan het eerste kaarsje op de adventskrans aangestoken. Advent komt van het Latijnse ad-
ventus: komst van de Heer. De adventskrans is rond. Wat rond is heeft geen begin en geen ein-
de. Dat symboliseert eeuwigheid (niet voor niets zijn ook trouwringen rond!) of, zoals al eerder 
gezegd, het steeds weer terugkeren van het licht of nieuwe leven. Elke zondag daarna wordt een 
kaars extra aangestoken: hoe meer licht, hoe dichter we bij de geboorte van het Licht der Wereld 
komen. 

 



Het ontstaan van het kerstfeest, door: Frans Holtkamp (versie: 10-11-2009)                                                                                          4 

In de loop der eeuwen heeft de kersttraditie veel nieuwe elementen in zich opgenomen. Een 
voorbeeld: in de Middeleeuwen gaf de heilige Franciscus al ʻaanschouwelijk onderwijsʼ door bui-
ten het stadje Assissi (Italië) in het open veld een levende kerststal uit te beelden, compleet met 
os en ezel (die worden in het kerstverhaal niet genoemd!). Onze kerststalletjes gaan darop terug. 
 
 
SINT MAARTEN 
Een ander lichtfeest is dat van Sint-Maarten. Toen deze tot het christendom bekeerde Romeinse 
militair te paard het Franse Tours binnenreed, zag hij een bedelaar bij de poort. Spontaan kliefde 
hij zijn soldatenmantel in tweeën en gaf de bedelaar de helft. Als ʻlichtdragerʼ wordt hij op 11 no-
vember nog steeds in ere gehouden door kinderen die met lampionnen, vroeger in de vorm van 
een uitgeholde biet met een kaarsje erin (de biet symboliseert, dat de oogst was binnen was en 
nu een periode van rust aanbrak), langs de deuren gaan om geld en snoep te ontvangen. 
SINT LUCIA 
Zweden heeft zijn eigen lichtfeest: Sint-Lucia (dit laatste is Latijn en betekent ʻlichtʼ). Zij is be-
schermheilige van de blinden en symboliseert dat mensen het leven, ondanks handicaps, toch 
kunnen ʻzienʼ zitten. Kinderen zijn letterlijk ʻlichtdragerʼ en krijgen op haar feestdag, half decem-
ber, een kroontje op het hoofd met brandende kaarsjes. 
 
 
LICHT: EEN UNIVERSEEL SYMBOOL 
Licht is een universeel symbool: kennelijk voelen mensen ʻvan natureʼ aan, dat het voor warmte 
staat of voor het goede. Lichtfeesten en –rituelen doen zich in veel levensbeschouwingen voor, 
zeker in de grote godsdiensten. 
 
 
DIVALI 
Zo vieren ook hindoes een lichtfeest: Divali. Dit komt van ʻdipavaliʼ (Sanskriet), dat ʻrij van lichtjesʼ 
betekent. Men viert de overwinning van het licht op de duisternis, van het goede op het kwade, 
van kennis op onwetendheid. Tijdens dit feest staat de godin Lakshmi centraal: op afbeeldingen 
strooit zij vaak muntjes. Daarbij kan men letterlijk aan welstand denken, maar ook aan goedheid.  
Hindoes maken vlak voor Divali hun huis helemaal schoon en plaatsen zogenaamde dijaʼs, dit 
zijn bakjes van aardewerk met vloeibare ʻgeklaarde boterʼ en een lont, op allerlei plekken in huis, 
tot in de donkerste hoekjes toe. Tijdens het feest wordt gebeden, gemediteerd, gezongen en lek-
ker gegeten. 
 

 


