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Inleiding

Is Kerstfeest Christelijk?

Wanneer wij tot de mensen zeggen dat het kerstfeest een van

oorsprong heidens feest is, zal niemand ons dat betwisten.
Niemand zal daarvan een nacht wakker liggen.

Immers, het is meer een gezelligheidsfeest dan een waar christelijk

gedenkfeest. Velen die niets aan het christelijk geloof doen, doen

immers wel mee aan kerstverlichting en kerstactiviteiten.

Het is rond 25 december álles 'kerst' wat

de klok slaat. Vooral op het gebied van

eten en drinken is er tijdens de kersttijd

heel wat te doen. Alle restaurants en

eetgelegenheden zijn dan helemaal volge-

boekt. Wat een dom gedoe is het in wezen

wanneer wij er goed over nadenken!

Wanneer Jezus echt mens geweest is en

eens rond kerst naar de aarde zou komen,

en Hij een kerk, restaurant of versierde

woning zou binnen stappen, zou Hij dan

kunnen geloven dat die drukte en versieringen om Hem en Zijn

geboortedag zou gaan? Hij zou Zich afvragen: Wat gebeurt hier

allemaal?

Nee, kerst zou voor Hem onherkenbaar zijn. Hijzelf heeft nooit iets

ingesteld ter nagedachtenis van Zijn geboortedag. Dit temeer, daar er

eeuwenlang reeds grote vraagtekens bestaan rond de vraag wanneer en

in welk jaar Jezus geboren is. Verder wordt de vraag: of Jezus

historisch is, door buitenbijbelse bronnen niet met een onomstotelijk

‘ja’ beantwoord. Wij behoeven dus niet bang te zijn dat wij christenen

laten schokken wanneer wij hen vertellen dat kerst in feite van heidense

oorsprong is. Ook theologen zullen niet in gewetensnood komen

wanneer zij dit vernemen, want het is een alom bekend gegeven dat

kerst geen christelijk feest is van oorsprong.

Kerst is voor velen, voor jong en oud, het gezelligste feest dat er is.

Veel versieringen van takken, sparrentakken, hulsttakken,

dennenappels, kaarsen, lichtpunten, glinsterende bollen, maken de sfeer

compleet, zeker als het een ‘witte kerst’ is. De kerstboom is een

centrale plaats waarbij men liedjes zingt, enz. Bij kerst zijn de mensen
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het meest betrokken en is deswege het meest gevierde christelijke feest.

Reeds honderden jaren voor Christus vierde men reeds zulke feesten!

Het is wel waar dat wij in de Bijbel het verhaal lezen over de geboorte

van de Heiland, het zgn ''advent''. Maar over de datum en het jaar der

geboorte zwijgt de Bijbel in alle talen. Het blijkt dan ook te gaan over

een mythe.

Dus waarom dan toch kerstfeest vieren, nu vaststaat dat er zoveel

onzeker is en wankel staat? En, wie mag het wezen die het kerstfeest

instelde op 25 dec.? Is het dat bij ons Noorderlingen het kerstfeest

onlosmakelijk verbonden is met de winterse sfeer van sneeuw en ijs, op

het zuidelijk halfrond valt kerst midden in de zomer. Kerst zou

inhouden dat het om 'Christ' gaat, om de wereldverlosser. Toch spreekt

de Bijbel over geen enkel feest met betrekking tot de Messias.

Waarom viert het christendom

dan wél het zgn kerstmis?

Dat is, omdat men de geboorte

van Jezus gelijk ging stellen met

het midwinter-zonnewendefeest

op 25 december. Dan begint n.l.

de zon aan haar terugkeer naar

het noordelijk halfrond, hetwelk

de heidense vereerders van

Mithras de 'dies natalis Solis

Invictis' noemden. Dat is de

g e b o o r t e d a g  v a n  d e

onoverwinnelijke zon.

Het is hetzelfde als het Romeinse Saturnalia-feest, ter ere van

Saturnus, de god van de landbouw.

De Romeinen kwamen met dit feest in aanraking toen zij kennis namen

van de Oosterse cultussen, waarvan de Mithras-dienst er een was,

wiens geboortedag op 25 dec. werd gehouden.

In de eerste eeuwen van het christendom leenden deze feesten, die ter

ere waren van de zonnegod, er zich gemakkelijk toe om opgenomen te

worden in het steeds wereldlijker wordende christendom. Christenen

gingen het feest van de zon toepassen op de geboorte van de Verlosser,

als de Zon der gerechtigheid, naar Mal.4.
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In 354 n.Chr. vinden wij de eerste aanwijzing

hiervan. Het ene deel der christenen gedacht

deze dag op 6 januari als epifani-feest, en het

andere deel der christenen vierde op 25 dec. het

Kerstfeest.

De kerk wilde de aandacht der christenen

afleiden van de oude heidense feestdagen door

op diezelfde dagen haar ‘christelijke’ feesten te

vieren. Dit waren niet de door JHWH ingezette

hoogtijden of feesten, maar de door haar zelf

uitgedachte feesten!

Paus Gregorius

Ooit waren de Angel Saksen duivelaanbidders. In hun december-

festival werd de duivel aanbeden, die zij de naam ‘christus’ hadden

gegeven. De eerste christenen wilden absoluut niet deelnemen aan deze

festiviteiten der Angel Saksen. Paus Gregorius bracht hierin

verandering. Hij schreef in het jaar

601 een brief aan Stuart Alan, dat

de heidense tempels en tradities niet

vernietigd mochten worden. Deze

tradities moesten deel worden van

de christelijke. Alzo werd het Angel

Saksische Easterfeest ter ere van de

godin Eastre het christelijke

paasfeest. Het kerstfeest ontstond

vanuit het Yule-feest, hetgeen niet

alleen van de Angel Saksen, maar

ook van de Kelten afkomstig was.

Paus Gregorius  adviseerde

Augustinus om hiermee in te

stemmen. Bomen zag men reeds

lang als heilig, die men met gaven

offerde, door er offers in te hangen. 

Op 25 december werd dus het Saturnalia-feest van de onoverwinnelijke

zon gevierd, hetgeen tot kerstfeest werd, waarop de Christus zou

geboren zijn. Het is een puur heidens feest, ter ere van de duivel. Zoals

Aäron het feest rond het gouden kalf ten onrechte toeschreef aan
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JHWH, zie Exodus 32:5, alzo heeft men kerst ten onrechte

toegeschreven aan de geboorte van Jezus. Zowel het gouden kalf als de

kalverendienst van Jerobeam waren zon-aanbidding rituelen. Daartegen

wordt in 1Corinthe 10:20, en 2Corinthe 6:15 gewaarschuwd. 

De Nimbus (stralenkrans)

Het symbool voor de zonnedienst is de nimbus, een stralenkrans of halo

rondom iemands hoofd. Dit symbool werd reeds in oud-Egypte

gebruikt. Men ziet er de zon in die als voorbeeld dient van de

kosmische voeding van onze aura via haar stralen. De zon is vanaf oude

tijden wereldwijd de meest geëerde en favoriete God der mensen. In

plaats dat de christelijke kerk alle feesten afschafte die met oude zonne

diensten te maken hadden, maakte zij er christelijke feesten van. Er zijn

ook meerdere goden en figuren die er aanspraak op maken op 25

december geboren te zijn. Nimrod en zijn vrouw Semiramis zeiden dat

hun zoon Tammuz ook op 25 december

geboren was. Semiramis werd de koningin des

hemels genoemd, die met Nimrod huwde.

Tammuz werd wel met het gouden kalf

gesymboliseerd. Nimrod wordt gezien als de

vader van alle valse religies. Van Nimrod is de

Babylonische religie afkomstig, en zijn vrouw

is de moeder van alle heidense gebruiken.

Semiramis werd door de christelijke kerk

vervangen door Maria, en Tammuz werd

vervangen door Jezus.

Kerstfeest is dan ook één complete leugen. Er is geen misleidender

feest dan kerstfeest. Wat heeft Santa Claus, en wat heeft de mistletoe,

de groene hulst en de kerstboom nu te maken met de geboorte van

Jezus, waarvan niet vaststaat of hij echt geleefd heeft, dan wel dat wij

geen geboortedatum van hem weten? Het gaat immers veel over

mythen, de mythe van Osiris, Isis en Horus, de mythe van de heilige

vader, de goddelijke moedermaagd, en hun zondeloze zoon. Kerstmis is

een samenraapsel, een syncretismus, een mengeling, wat verboden is in

Exodus 32, Deut. 12:29-32. 
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De geboortedag van de zon valt op 25 december, wanneer tijdens

wintersolstitium op 21 december de zon drie nachten en drie dagen op

z’n uiterste stand blijft, om op 25 december weer terug te keren. Het

gaat hier dus op het keerpunt der zon! Dat is een heel belangrijk

moment, want van de zon hangt ons leven af. Kerstfeest zou alzo het

belangrijkste christelijke feest zijn, doordat ons leven zou afhangen van

Jezus als middelaar. Wanneer kerstfeest nu een leugen is, valt het

gehele christendom van z’n sokkel. Is dat een

ramp? Het zal wel een ramp zijn van de

commercie rondom dit feest. Het is echter ook

een zegen wanneer dit feest -en ook andere

feesten- verdwijnen, zodat de eigenlijke feesten

of hoogtijden van JHWH kunnen terugkeren.

De kerstboom-handel zal verdwijnen. Men zegt

dat Luther ermee begonnen is om naaldbomen

te versieren met kaarsen. Dit voorbeeld waaide

over naar Amerika, waar momenteel ongeveer

35 miljoen kerstbomen per jaar worden

verhandeld tijd kerst.

Santa Claus

De kerstman deed zijn intrede, wat veel lijkt op Sinterklaas, een goed-

heilig man die geschenken brengt. Bij kinderen komen dit soort figuren

heel geloofwaardig over. 

Santa Claus, ook bekend als Sint-Nicolaas, de Kerstman, Kris Kringle

of simpelweg "Santa", is  een

legendarische figuur die in veel westerse

culturen, brengt geschenken naar de

huizen van de goede kinderen tijdens de

late avond en nachtelijke uren van

Kerstavond , 24 december.

Wikipedia: De kerstman en Sinterklaas 

1. De oorspronkelijke Kerstman

De Amerikaanse versie van de Kerstman, die zich verplaatst met een

arrenslee en vliegende rendieren, verdringt in Europa de

oorspronkelijker figuur (de Duitse Weihnachtsmann die ook
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Scandinavische tegenhangers heeft, zoals de Finse Joulupukki). In

Groot-Brittannië heet hij Father Christmas, in Frankrijk Père Noël. In

Nederland ondervindt de Kerstman hevige tegenstand van Sinterklaas,

omdat de meeste Nederlanders vinden dat de Sinterklaastraditie in

stand moet worden gehouden en dat een tweede kindervriend niet nodig

is.

Het zijn ook de Amerikanen die

in hoge mate het uiterlijk van de

Kerstman hebben bepaald. De uit

E u r o p a  g e ï m p o r t e e r d e

Sinterklaas kreeg al gauw een

muts in plaats van de mijter. Ook

de kromstaf verdween. Een lange

tijd heeft deze Kerstman een

lang gewaad met mantel

gedragen. In Nederland zetten kinderen schoenen voor de open haard,

voor de kerstman worden sokken bij de open haard opgehangen.

3. Elfen en kabouters

De Kerstman uit de Amerikaanse cultuur heeft elfen die voor hem

werken op de Noordpool. De elfen maken en verpakken het speelgoed

dat naar de kinderen gaat. Joulutonttu is de Finse kerstelf, zie Haltija.

De kerstman wordt in verband gebracht met de Scandinavische Nisse

of Tomte. Ook de Franse Lutin en Spaanse Duende worden in verband

gebracht met de kerstman.

Tijdens de kerstperiode brengen de Wichtelmännchen cadeautjes voor

de personen die lootjes trekken.

In Griekenland komen de Kallikantzaros van 25

december tot 6 januari. Op kerstavond wordt een

zwart kruis op de deuren geschilderd als

bescherming. De wezens kunnen door deuren en

schoorstenen het huis betreden en maken dan een

puinhoop. De skakantzalos, vergelijkbaar met het

joelblok, wordt verbrand en Grieken verbranden ook

oude schoenen (de geur hiervan zou kallikantzaros

weghouden) en hangen voedsel in de schoorsteen.
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De Jólasveinar uit IJsland komen ook van 25 december tot 6 januari,

zie ook Grýla.

4. Woonplaats

De woonplaats van de Kerstman wordt in veel Amerikaanse

vertellingen ergens op de Noordpool of in Rovaniemi in Finland

gesitueerd. Volgens Denen woont Julemanden (de Kerstman) in

Groenland, dat deel uitmaakt van het Deense koninkrijk. In Rusland is

er Grootvadertje Vorst (Ded Moroz), die samen met zijn kleindochter

Sneeuwwitje (of Sneeuwvlokje; Snegoerotsjka) op 31 december

cadeaus uitdeelt, en waarvan de woonplaats in de bossen bij Veliki

Oestjoeg (Noord-Rusland) ligt.

5. Santa Claus

 De Amerikaanse naam Santa Claus is een verbastering van de

Nederlandse naam Sinterklaas. Het is een van de Nederlandse

leenwoorden die via Nieuw-Amsterdam in het Amerikaans Engels

terecht gekomen zijn. Via de Amerikanen kwam de naam Santa Claus

weer naar Europa en werd daar eerst populair in Groot-Brittannië. Later

werd hij ook bekend en populair in Duitsland en de Duitstalige

gebieden in Centraal-Europa, en tenslotte in Nederland.

De transformatie van Sint

Nicolaas naar de commercieel

aantrekkelijkere Santa Claus, die

i n  E u r o p a  e n  A me r i k a

verscheidene eeuwen kostte, heeft

recent  aanzienl i jk rapper

plaatsgevonden in de stad die het

meest met de Sint verbonden is,

Demre. Deze moderne Turkse

stad is gebouwd op de ruïnes van

het antieke Myra. Aangezien

Sint-Nicolaas de belangrijkste Russisch-orthodoxe heilige is, trekt de

stad veel Russische toeristen. Daarom kreeg het een plechtig bronzen

beeld van de heilige, dat werd gemaakt door de Russische beeldhouwer

Gregory Pototsky en in 2000 werd geschonken door de Russische

overheid, een prominente plaats op het plein voor de restanten van de
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middeleeuwse Sint Nicolaaskerk. In februari 2005 liet burgemeester

Suleyman Topcu het beeld echter plots vervangen door een vrolijk

doch enigszins detonerend plastic beeld van de Kerstman. Volgens de

burgemeester zou het nieuwe beeld van Noel Baba wereldwijd een veel

breder publiek aanspreken. Protesten van de Russische overheid tegen

deze degradatie hielpen slechts in beperkte mate: het originele beeld

werd teruggezet op een veel minder prominente plaats dan voorheen,

nabij de ingang van de overblijfselen van de Sint Nicolaaskerk. Daar

staat de Sint nu, voorzien van aureool en met zijn armen uitgespreid in

goedertierenheid, weggemoffeld tussen een stenen pilaar en een restje

muur.

Nisse of Tomte, deze Scandinavische kabouter wordt ook met de

kerstman in verband gebracht

De kolonist die veel heeft bijgedragen aan het beeld van de Kerstman

als een gezellige baas met een witte baard was een Nederlandse

professor die in New York ging wonen. In 1822 beschreef hij in een

gedicht aan zijn kinderen de heilige

Sint-Nicolaas als een oud gezellig mannetje

met een rode neus, rode wangen en een witte

baard. Het jaar erna verscheen het gedicht in

een Amerikaans weekblad. Ruim 20 jaar daarna

werd het gedicht herdrukt - toen met een

tekening erbij van de kindervriend. Dat was het

startschot voor duizenden tekeningen van Santa

Claus, zoals de Amerikanen hem noemen. (Tot

zover Wikipedia).

Santa Claus, in de volksmond als Kabouter Buttplug bekend, is

een beeld van Paul McCarthy. Het staat in Rotterdam. Het beeld

werd in 2001 door de Amerikaanse kunstenaar gemaakt in

opdracht van de Internationale Beelden Collectie[1] voor een plek

in de stad.

Het beeld stelt de kerstman voor die een kerstboom in zijn handen

houdt. De Rotterdamse gemeenteraad kocht Santa Claus aan met

als bedoeling het beeld nabij het gebouw van De Doelen te

plaatsen. Dit leidde tot veel verzet, voor veel mensen had het
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beeld een seksuele connotatie, waardoor het al snel zijn bijnaam

kreeg. Op 22 september 2005 werd het beeld bij wijze van

compromis op de binnenplaats van Museum Boijmans Van

Beuningen neergezet, waar het vier dagen later door burgemeester

Opstelten werd onthuld. Omdat het museum de binnenplaats ging

verbouwen is het beeld op 21 augustus 2008 op de stoep van het

museum geplaatst.

Begin 2008 had de gemeente

Rotterdam het plan om het beeld te

v e r p l a a t s e n  n a a r  d e  V a n

Oldenbarneveltplaats op de kop van de

"Koopgoot". Dit plan heeft bij een

aantal ondernemers rond dit plein

nogal wat weerstand opgeroepen.

Uiteindelijk werd in juni 2008 besloten

het beeld op het Eendrachtsplein (als

o n d erdee l  van  Bee ldenr o u t e

Westersingel) te plaatsen, dit na een

intensieve lobby van de winkeliersvereniging van de Binnenweg.

Het beeld is op 28 november 2008 met een bonte optocht naar het

Eendrachtsplein vervoerd en daar geplaatst.

Mithras

In het Oosten is Mithras de god van het Licht, de Zon. In het

Westen was hij de god die in geheime genootschappen werd

aanbeden. Mithras is de stierendoder. Mithras droeg een rood

gewaad (zoals nu de paus weleens draagt, en de kardinalen

dragen) en in feite is hij de Kerstman, met zijn puntmuts en rode

mantel. Mithras droeg n.l. altijd een puntmuts, zie afbeeldingen

hieronder:

Onder keizer Nero kreeg de mithrasdienst vaste voet in Rome.

Mithras zag men als een natuurkracht, de voornaamste bestrijder

van boze machten. Keizers waanden zichzelf vertegenwoordigers
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van deze natuurkracht, van de zonnegod, en daarom noemden zij

zichzelf dominus et deus (heer en god, of, bij de gratie gods, zie

randschrift gulden) en invictus (onoverwinnelijk) etc.

Voor Mithras werden vele tempels gebouwd, de Mithraeums. 

De stierdoding is de voornaamste daad van deze god, die hij voor

de mensheid verricht. In een grot doodde Mithras de stier. De grot

is hier een symbool van het

hemelgewelf, waarin zon en

maan staan uitgebeeld. Er

staan bomen en korenaren

vlakbij de leegbloedende stier.

Het bloed van de stier stroomt

over in die bomen en aren.

Dat is de groeikracht der

natuur, via de zon.

Op de rand van de grot zit

a l t i j d  e e n  r a a f ,  d e

boodschapper van Apollo. De raaf bracht de boodschap van Sol,

de zon of Apollo over aan Mithras om de stier te gaan doden.

Mithras heeft er inwendig wel pijn over zo’n mooie sterke stier te

doden, maar het moet, omdat deze uiteindelijk het nieuwe leven

voortbrengt. De raaf neemt de plaats in van Mercurius, de bode

der goden.

Mithras wordt ook wel beschouwd als Sol zelf.

25 dec. is zijn geboortefeest, de komst van het nieuwe licht. De

geboorte van Mithras is al even wonderlijk. Hij wordt geboren uit

een rots, en omhoog geperst uit een rots.

Men bracht de zon, het vuur en de warmte in verband met stenen,

met vuurstenen wanneer men deze tegen elkaar ketst. De krachten

der natuur zag men aan voor goden. En zo is men de

natuurkrachten gaan vereren. Men vereerde de gaven en niet de

Gever. Dat doet men vandaag de dag nog!
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Het is wel te begrijpen waarom de oude cultuurvolkeren de

geboortedag van de zon vierden. De beweging van de aarde is iets

wonderlijks. De zon verdwijnt na 21-25 juni langzaam maar

zeker, en dat zet zich voort tot 21 december. Dan staat de zon 3

dagen stil, en keert op 25 december weer terug. Dat was een

spannend moment! Stel

dat de zon nóg verder weg

zou gaan en niet zou

terugkomen, dan was alle

leven onmogelijk, en zou

men sterven van kou en

onvruchtbaarheid. Dat de

zon terugkeerde is voor

ons heel normaal en

gewoon, maar voor de

oude cultuurvolkeren was

dit een steeds terugkerend

wonder, waarin de goden

hun hand hadden! Zou

men zulk een wonder niet met een feestje vieren?

De oude volksfeesten als Saturnalia en Brumalia zaten te diep

verankerd in de bekeerlingen om ze eens en voorgoed vaarwel te

zeggen. Er is altijd wel enig verzet geweest van kleine groepen

ware christenen, maar dit werd door de meerderheid overstemd,

en zelfs de Reformatie heeft deze verchristelijkte heidense feesten

niet voorgoed kunnen of durven afschaffen!

Tijdens de feesten moest alles gezellig zijn en moest er een sfeer

van gezelligheid ontstaan, hetwelk men bereikte door allerlei

groenversieringen te maken. Dit had men reeds afgezien van de

Germanen en Kelten met hun joel-feest. Lezen wij in Jer.10:4

over de kerstboom?

De riten van het joel-feest bestonden uit lekker eten, gezelligheid

en samenzijn, joelkoeken eten, groenversieringen met sparren- en
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hulsttakken, geschenken geven, wensen doen, vuren en

feestlampjes aansteken, etc. Dit alles diende om de hernieuwende

kracht der zon te vereren. Zelfs in de winter draagt immers de

hulst en mistletoe vruchtjes, hetwelk voor hen een symbool van

het overwinnende leven was temidden van de winterse dood.

Kerstfeest was ooit in Engeland en bij de Puriteinse koloniën in

Noord Amerika bij de wet verboden! In de 17e eeuw stoorden de

Puriteinen zich vreselijk aan dit feest,

temeer vanwege de excessen op het gebied

van zede, eten en drinken.

Onder Oliver Cromwell werd door de

Puriteinse partij in 1642 kerstviering bij de

wet verboden. Iedereen die op 25 dec. niet

werkte, indien dit op een werkdag viel,

riskeerde een geldboete of gevangenisstraf.

In 1659 nam het Hof van Massachusetts de

wet aan die kerstvieringen verbood!

Dat is heden bijna ondenkbaar!

Het combineren en vermengen van

heidense feesten of gewoonten met verering van JHWH is altijd

een terugkerend probleem en verschijnsel geweest in Israël.

Het gevolg van zulk een vermengde religie is dat het tevergeefse

moeite en inspanning is, zie Mark.7:6-13.

   6  Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Wel heeft Jesaja, van u,

geveinsden, geprofeteerd, gelijk geschreven is: Dit volk eert Mij met de lippen,

maar hun hart houdt zich verre van Mij.  7  Doch tevergeefs eren zij Mij,

lerende leringen, [die] geboden [zijn] der mensen;   8  Want, nalatende het

gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, [als] [namelijk] wassingen

der kannen en drinkbekers; en andere dergelijke

dingen doet gij vele.

Waarom vieren de christenen wel de verchristelijkte heidense

feesten en niet de gezette hoogtijden van JHWH?

Zou JHWH het vieren van eigengemaakte of gewijzigde heidense

feesten op prijs stellen, terwijl men Zijn feesten weigert te vieren?
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Eist God van ons goede bedoelingen, of eist Hij gehoorzaamheid?

Keizer Constantijn adviseerde de

kerkleiders om het de heidenen

toch vooral niet te moeilijk te

maken, maar hen halverwege

tegemoet te komen, door hen toe te

staan hun eigen feesten te

behouden.

In 354 n.Chr. vierde de kerk dan

ook voor het eerst de geboortedag van Jezus op 25 dec., de

feestdag ter ere van de zonnegod.

Weten en dan niet doen

Een zaak weten en dat niet doen, dat is zo ongeveer de grootste

ziekte van de hele menselijke beschaving.

Om enige voorbeelden te noemen met betrekking tot het

kerstfeest:

In Terdege 19-12-1990 stond een artikel van drs.W.van Vlastuin:

Is het Kerstfeest christelijk? Viering Christus' geboortedag

wordt niet in de Bijbel geboden

Van Vlastuin gaat verder op de zaak in en op de heidense

gebruiken. Men weet dus goed waar het om gaat en waarvan

Kerstfeest afkomstig is, dat blijkt steeds weer. Vlastuin noemt het

de Roomse strategie om heidens bijgeloof te vervangen door

kerkelijke instellingen.

Men weet de zaken goed, durft ze bij naam te noemen, maar .....

men neemt er géén afstand van!

Wanneer wij gewaarschuwd zijn dat er in een bepaald land links

wordt gereden, en wij gaan dan tóch rechts rijden, vragen wij om

problemen! Wanneer je weet dat heidense feesten door de

Roomse kerk zijn verchristelijkt, neem er dan ook direct afstand

van en blijf niet door sjoemelen!
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Luther had reeds bezwaren tegen alle feestdagen der kerk. In

Straatsburg schafte men in 1524 alle feestdagen af, en ook in

Genève had men, voordat Calvijn daar in 1534 kwam, de feesten

afgeschaft, als gevolg van de invloed van Farel en Viret. In 1538

werden de feesten door Genève weer ingevoerd, en in 1550 weer

afgeschaft.

De hervormers hebben

best het een en ander

gedaan om de feesten af te

schaffen. Zij hadden het

volk en de autoriteiten

dikwijls tegen, en waren

niet radicaal genoeg,

d.w.z. de eer van mensen

nog boven de eer van

Elohim.

Calvijn zei in een dienst op 25 dec. dat men zich bedroog door te

denken dat Jezus op die dag zou geboren zijn, en dat men zich

door dit te denken een afgodenbeeld oprichtte. Het is ter ere van

de duivel, aldus Calvijn.

Ook de Puriteinen waren fel tegen de feesten, zie wat George

Gillespie (1613 - 1649) tegen de feestdagen der kerk inbracht:

1. Het tweede gebod verbiedt God te dienen naar menselijke

inzetting

2. Alle resten van afgoderij moeten worden verwijderd, Ex.34:13,

etc.

3. Deze feestdagen herinneren niet alleen aan de vroegere

afgoderij van Rome, maar houden die nog in stand.

4. De kerk en de traditie hebben geen macht om feestdagen in te

stellen.

5. Alle ceremoniële feesten zijn sinds het NT voorbij, Gal.4:10.

6. De kerkelijke ceremoniën kunnen in betekenis en gebruik de

plaats van de sacramenten gaan innemen.
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7. De didactische (onderwijzende) rol van deze gebruiken ontkent

de genoegzaamheid van de Schrift.

8. Bijzondere feestdagen ondermijnen als het ware het

onderscheid van de sabbat.

9. Heidense overdaad staat centraler dan de herinnering van

Christus' geboorte.

De Puriteinen zagen kerstfeest als een

bron van verwarring voor de feitelijke

gebeurtenissen, hetgeen vooral blijkt

uit illustraties versieringen, eten en

drinken tijdens kerst, etc.

In ons land ageerde o.a. Jac.Koelman

fel tegen de kerkelijke feesten. Hij

preekte op 2e kerstdag eens uit Gal. 4:9-11:

  9  En nu, als gij God kent, ja, veelmeer van God gekend zijt, hoe keert gij u

wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan

wilt dienen?

  10  Gij onderhoudt dagen, en maanden, en tijden, en jaren.

En hij schreef een preek op, dat er een Reformatie nodig was

omtrent Kerst. In die preek somt hij een aantal tegenstanders van

de feesten op, n.l. Luther, Calvijn, Bucer, Zwingli, Beza,

Zanchius, Piscator, Voetius, Hoornbeeck, etc.

Ook stond er in Terdege 13-12-1995 een stuk van ds.J.Belder uit

Katwijk over het Kerstfeest, dat het een heidens lichtfeest was, dat

een feest van Het Licht werd.

Wereld en commercie hebben zich volop meester gemaakt van 25

dec.; twee vrije dagen en lekker eten. Straten, winkels, etc.

versierd. Aldus J.Belder.

Indien het de wil van JHWH was geweest om de geboortedag van

Jezus te vieren, dan zou Hij uitdrukkelijk de juiste datum van deze
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geboorte hebben laten optekenen. In andere gevallen staat in de

Bijbel wél de juiste datum bij iets vermeld. 

Uit alles blijkt dat wij mensen altijd tegen de draad ingaan, en als

het zwart is zeggen wij dat het wit moet zijn, en als het wit is

zeggen wij dat het zwart moet zijn. Moeten wij de Goddelijke

Feestdagen vieren, dan doen wij dat niet, maar vieren onze eigen

feesten. Zo is alles van ons een opeenhoping van

tegenstrijdigheden, en maken wij ons rijp voor de verwerping. 

Pas wanneer onze wil vernieuwd en geheel omgebogen is om

Gods wil te volgen, is er sprake van Gode-leven, van kinderlijke

gehoorzaamheid. Al zou JHWH dan van ons eisen dat wij midden

in de zomer de geboortedag van Jezus zouden moeten gedenken,

dan zullen wij dat doen, louter omdat Hij dat van ons zou eisen.

Dat maakt ons slaven in de goede zin van het woord. Hij heeft lief

die hem liefhebben en Zijn geboden bewaren en doen!

Maar ook dat wij afzien van het meedoen met al die menselijke en

kerkelijke eigengemaakte inzettingen, hoe gezellig en

aantrekkelijk alles ook in elkaar wordt gezet.
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