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Een heel bekende kerstkaart laat een afbeelding zien 

van ‘De jagers in de sneeuw’ geschilderd door Pieter Bruegel. 

Beneden schaatsen figuurtjes op twee ijzige meren tussen dorp en bergen in. 

Je kunt ze niet herkennen, het lijken van verre vliegen tegen de wand. 

Vooraan links wandelen drie jagers de berg af met wel tien honden in hun spoor. 

De meest linkse jager draagt een dode vos over zijn schouder. 

Door de witte sneeuw is er niets wreeds aan dit tafereel. 

De laarzen van de jagers stampen niet, maar zakken weg in een zachte wereld 

witter dan wit. 

Het is tegen de avond, het schemert al, 

maar hoog in het midden zien we nog een zwarte vogel die scheert door de lucht. 

De bittere kou is voelbaar, maar tegelijk zijn daar de man en de vrouw 

die vuur hebben gemaakt en warmte verspreiden. 

Alles van de kerstnacht is aanwezig op dit schilderij dat niet over Kerstmis gaat: 

de schaatsende mensen in vrede met elkaar, 

de jagers die hun strijd hebben gestreden, 

de man en de vrouw die warmte verspreiden, 

de vogel die als de Geest van God door de lucht scheert 

en ziet dat hier in het donker een nieuwe dageraad gloort. 

En het kind? 

 



Het is op het schilderij niet te zien, maar alles oogt zo stil en verwachtingsvol 

dat het nu wel gauw zal komen. 

Het is nog niet te zien, maar er wordt hevig naar uitgezien! 

Maar wie krijgen dat kind te zien, wie zijn die begenadigde mensen? 

In zijn brief aan Titus doet de apostel Paulus een suggestie. 

Begenadigde mensen zijn zij die verzaken aan goddeloosheid, 

die God niet uitsluiten, die de Enige niet wegstrepen uit hun leven. 

Begenadigde mensen zijn zij die verzaken aan wereldse begeerten, 

die zich niet laten meeslepen door alleen maar geld, seks en macht. 

Begenadigde mensen zijn zij die bezonnen zijn, 

die al sinds tijden peinzen dat een kind wel eens de koning zou kunnen zijn. 

Begenadigde mensen zijn zij die rechtvaardig zijn, 

die niet plunderen en afpersen, die kiezen voor recht boven slecht. 

Begenadigde mensen zijn zij die vroom zijn, 

die van binnenuit en van harte in God en de naaste geloven. 

Misschien zijn wij met Kerstmis die mensen wel. 

We hebben vast niet al die goede eigenschappen, 

maar we hebben er zeker één of misschien wel twee. 

In de kerstnacht gelooft iemand in God. 

Iemand gelooft in meer dan wereldse begeerten. 

Iemand is bezonnen. Iemand is rechtvaardig. Iemand is vroom. 

Een voor een deugen we een beetje, maar samen deugen we als gemeenschap. 

En met ons samen moet en wil God het doen. 

Samen mogen we naar de stal, 

samen zijn we de begenadigde mensen die het kind van de belofte mogen zien, 

samen zijn wij de herders die oog in oog mogen staan met het kind van Gods 

belofte. 

We hebben zo uitgezien naar het kind dat het plotseling te zien is 

tussen de jagers in de sneeuw. 

Hun laarzen stampvoeten niet meer, alle geruchten zijn verstomd. 

De mensen zijn in vrede en Gods goede Geest zweeft 

als een vogel boven onze oude aarde. 

Ga kijken naar dat kind, samen met de herders. 

ZALIG KERSTMIS! 

Fred van Lieshout 

  

 


