
Kerstwensen. 
 
Er worden meer kaarten dan vorig jaar verstuurd, las ik in de krant. Het ging langzamerhand 
achteruit met die kaarten. Je wenste digitaal, via je telefoon app, of met een mailtje of zelfs 
een filmpje. Dit jaar is alles anders. Er zijn wat zaken uit de mottenballen gehaald. Opeens 
zag ik mensen op bankjes met een thermoskannetje thee of koffie, in plaats van de volle 
terrassen. Zo ging het ook met de brieven en kaarten. 
Er werd weer geschreven gewoon met de hand, lieve dingen opschrijven voor elkaar. 
Een brief kun je vastpakken, bewaren soms jarenlang. Met een mooi lintje er om heen of in 
een doos. Lezen en herlezen en voor je neerleggen of zetten. 
Ik was al dol op brieven schrijven en het ook wel blijven doen, maar op een laag pitje. 
In maart werd alles een beetje anders. ‘Hoe kan ik u bereiken?’ dacht ik. Bellen, mailen maar 
van een computer of tablet en een telefoon word je op het laatst wel erg moe. 
De brieven kwamen weer in zicht. Iedere morgen vroeg op de fiets naar u toe. Het was een 
wondermooie ervaring. Bij het krieken van de dag helemaal alleen in de wereld. Er kwamen 
steeds meer dieren op mijn pad, een paniekerige patrijs op een rotonde, een koppel zwanen 
wat boos naar me siste en dan ben je echt even bang hoor. Eenden die niet opzij gingen, een 
slak, en ook nog een vos. De wereld was overgenomen door de dieren en ik was slechts te 
gast, of een passant. 
Ik kwam ook collega bezorgers tegen, die van de kranten en die hadden meestal brommers 
met een doordringende benzine lucht. 
De meesten van u lagen nog in bed, als ik aan de deur kwam en dan dacht ik even aan u of ik 
bad voor u. 
De zomer kwam en de brieven gingen min of meer op reces, om ze er met de herfst weer 
aan de vergetelheid te ontrukken. 
Helaas is het nu wat donker om op pad te gaan, dus ze worden op andere uren bezorgd. 
In de kersttijd heb ik extra neiging om u allen een brief te bezorgen. 
Ik heb al ontdekt, dat gaat me niet lukken. 
Daarom aan u allen deze brief of iets grotere kerstkaart. Wat kun je wensen in deze dagen? 
Gezondheid scoort hoog en gezelligheid, maar in de bijbel staan andere wensen. 
Hier is er een: 
 
1. 2 Tessalonicenzen 2:16-17 
"Moge onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons 
door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in 
al het goede dat u doet en zegt." 
Daar is geen woord verkeerd aan, mooie wens. Maar met Kerstkaarten worden andere 
wensen doorgegeven. 
Op die van ons privé staat: ‘vrede en alle goeds’ 
Op die van de kerk staat iets anders  
‘Troost troost mijn volk, zegt uw God……. 
Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn 
schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden.’ 
Jesaja 40:1-11 
 
En: ‘Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land 
van diepe duisternis, straalt een licht.’ 
Jesaja 9:1 



 
Licht wens ik u toe, veel licht. 
 
En hierbij voor de vrolijkheid een gekke 
kerstkaart, die krijgt u niet in de bus, maar ik 
vind hem gewoon leuk 
 
Ds. Agnes Hana 
 
 
 
 


