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 Er is geen bijbelse machtiging, precedent, noch voorschrift voor de herdenking van Christus’ geboortedag als een dag van bijzondere godsdienstige viering. Gelovigen in de Bijbel vierden geen geboortedagen, van niemand.
 God bepaalt welk feest al dan niet moet gevierd worden, niet de mens!
 Kerstgebruiken zijn geëvolueerd uit tijden lang vóór de christelijke periode: een afkomst van seizoensgebonden, heidense, religieuze en nationale praktijken, bepakt met legendes en tradities. Hun
seizoensgevoelige connecties met de heidense feesten van de winterzonnewende relateren ze met
oude tijden, toen veel mensen zonaanbidders waren.
 Kerstmis behoorde niet tot de vroegste vieringen van de Kerk. Het werd niet gevierd, herdacht of
nagekomen, niet door de apostelen, noch in de apostolische kerk – tenminste niet vóór de eerste 300
jaren van de kerkgeschiedenis!
 Religie speelde een essentiële rol in de wereld van het oude Rome. En keizer Constantijn begreep
dit. Door het christendom een officiële status te geven bracht hij interne vrede in het keizerrijk tussen
paganisme en christendom, welke vermengd werden tot een fusiereligie.
 Heidense rituelen en afgoden kregen christelijke namen, bv. Jezus Christus verving hun zonnegod
Sol Invictus (Onoverwinnelijke Zon).
 Heidense feestdagen werden gereclassificeerd als christelijke feestdagen.
 25 December was het Festival van de “Overwinning van de Zonnegod” in de heidense Babylonische wereld.
 25 December was erg belangrijk in de cult van zonnegod Mithras, een populaire godheid in het
oude Romeinse rijk.
 Het christendom moest een transformatie ondergaan opdat de heidense Romeinen zich konden
“bekeren” zonder hun oude geloven en rituelen op te geven.
 De volgende gebruiken en tradities, geassocieerd met Kerstmis, hebben allemaal heidense oorsprongen :
o De godslasterlijke “Mis van Christus” ingekort tot “Kerstmis” (Eng. Christmas).
o Geboortescènes: Haast elke vorm van heidense aanbidding stamde af van de Babylonische
mysteriën, die de aandacht focusten op de “moedergodin” en de geboorte van haar kind,
overgenomen voor de “Maria-Jezus” aanbidding.
o Kerstboom: Altijd groene (evergreen) bomen die in de winter groen blijven terwijl de meeste
bomen slapend zijn, zijn al heel lang symbolen voor onsterfelijkheid, vruchtbaarheid, seksuele
potentie, voortplanting, en werden vaak in de huizen gebracht en opgericht als afgoden.
o Kerstkransen: In de heidense mythologie betekent evergreen eeuwig leven en een nooitstervend bestaan.
o Mistletoe (Maretak): Het gebruik van de mistletoe (giftig voor mens en dier) komt van de oude
Druïden.
o Santa Claus of “Father Christmas” of de Kerstman is een corruptie van de katholieke “SintNicolaas”.
o Kaarsen: lampen werden aangestoken bij de Babyloniërs ter ere van hun god, en zijn altaren
bevatten lampen. Kaarsen spelen ook een belangrijke rol in het ritualisme van de Roomse
kerk, die het gebruik ontleende van de heidenen.
1

o Het geven van gaven: Is het niet het toppunt van belachelijkheid te beweren dat men door het
elkaar geven van geschenken op gepaste wijze Jezus’ “geboortedag” viert?
 Europese kerstmistradities: In de vroege dagen van het christendom, toen dit noord en west verbreidde in Europa, kwam men vele heidense vieringen tegen. Bijvoorbeeld, in de late 6de eeuw in Engeland vond men de Angelen en Saksen Yule (Joel) vieren. De christen-evangelisten dachten dat zij
zouden falen in enige poging te rivaliseren met het onderdrukken of uitroeien van oude gebruiken, en
dus adopteerden zij populaire datums voor hun eigen “bijzondere rituelen en gewijde diensten”. Met
andere woorden: Het was gemakkelijker een kerkelijke feestdag te stichten met betrekking tot de geboorte van Christus als men dat gerieflijk laat samenvallen met een bestaande populaire heidense
feestdag.
 2 Kronieken 33:15-17: Dit was onacceptabele aanbidding omdat het juiste object van aanbidding
vermengd werd met verkeerde vormen van aanbidding. Evenzo is Kerstmis het overnemen van een
viering van heidenen en voor heidenen.
 Deuteronomium 12:29-32: God waarschuwde Zijn volk om ALLE sporen van heidense aanbidding
te vernietigen die gevonden zouden worden in het “Beloofde Land”. God gebiedt NIETS toe te voegen aan, of af te nemen van Zijn bevelen. Daarom is de moderne leuze “terugplaatsen van Christus
in Kerstmis” een aanbidding op hun manier.
 Leviticus 10:1, 2: Nadab en Abihu offerden vreemd vuur voor Jahweh. Is de viering van Kerstmis,
met al zijn heidense symbolen en vormen, niet een “vreemd vuur voor het aangezicht van Jahweh”,
tegengesteld aan wat God gebiedt?
 1 Samuël 15:1-3, 7-9, 21-23: Saul was Gods profeet ongehoorzaam, om God te aanbidden op zijn
eigen manier.
 2 Samuël 6:2-7: David wilde de ark transporteren met een “nieuwe wagen” in plaats van met de
ringen en draagbomen zoals de wet vereiste (Exodus 25:12-15). Bovendien waren de “transporteurs”
niet gemachtigd om de ark te dragen (1 Kronieken 15:2, 13-15. Is niet de viering van kerstmis de verkeerde manier (heidense vormen en traditie) en met de verkeerde mensen (fusiereligie-‘christenen’)?
 1 Koningen 12:26-33: Om de noordelijke stammen te kunnen verenigen plaatste de ongoddelijke
koning Jerobeam afgoden, niet in plaats van God maar als nieuwe focuspunten voor het aanbidden
van God. Hij stelde zelfs een nieuw feest in, op een nieuwe dag. Alhoewel de ware God van Israël
nog steeds het object van aanbidding was in de nieuwe feestdag, waren zowel de feestdag als de
aanbidding niet gemachtigd door God (1 Koningen 13:1-3; 15:29,30). Waarom? Omdat de eigen beraamde mengeling van dwaling en waarheid een valse religie stichtten (fusiereligie)!
 1 Korinthiërs 8:4-13; Romeinen 14:1-13; 1 Korinthiërs 10:14, 18-21: Sommigen beweren dat Paulus leert dat de deelname aan heidense vormen niemand veroordeelt, en dat daarom deelname aan
Kerstmis en zijn vormen, niettegenstaande haar afkomst van heidense afgoderij, niemand veroordeelt. Maar, nergens keurt Paulus in Handelingen de participatie van afgoderij goed. Er is zeker geen
vrijheid om heidense vormen binnen te brengen. Evenzo is er geen vrijheid om Babylonische / Romeinse heidense feestdagen (uitgevonden door de duivel) te christianiseren als bijzondere dagen.
Andermaal: dat zou afgoderij zijn, wereldlijkheid en misschien in zekere vorm wel satanaanbidding.
Daarom, hoe kan het vieren van Kerstdag, of enige andere Babylonische/Rooms-katholieke feestdag, een kwestie van christelijke vrijheid zijn?!
 Kolossenzen 2:16: Dit vers wordt vaak door de ‘feestvierders’ aangehaald ter verdediging, en de
schuld wordt op de ‘criticasters’ gelegd. Maar die Schriftplaats betekent helemaal het omgekeerde
van wat zij beweren. De context is deze: de joden in die tijd veroordeelden christenen die de joodse
feesten en spijswetten niet meer hielden. De tekst zegt dus eigenlijk: “Laat dus niemand van de joden
u veroordelen”.
 Romeinen 14:4-6: Deze tekst wordt dikwijls aangehaalde om aan te tonen dat wij niemand horen
te oordelen over het onderhouden van bijzondere dagen zoals Kerstmis en Pasen. Het gaat hier eerstens niet over het onderhouden van in oorsprong heidense (feest)dagen. Het gaat immers om dagen die in ere gehouden worden voor de Heer. Zuiver heidense feestdagen kunnen nooit “voor de
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Heer” gehouden worden. Het gaat hier over zwakke christenen die nog gehecht waren aan bepaalde
wetsgebruiken. Deze mensen moesten geduldig en verdraagzaam behandeld worden.
 Handelingen 18:21: wordt aangehaald om te “bewijzen” dat de kerk nog een of meer feesten onderhield, en dan denkt men vooral aan Pasen. Nu, deze tekst zegt niet wélk feest Paulus wilde vieren. Hoe dan ook zal het een joods feest of gebruik geweest zijn, een feest dat behoorde tot het oude
joodse wetsverbond, waaraan een einde kwam door het kruis.
 Romeinen 14:1-13: Deze passage spreekt over joden die de OT- joodse feesten en spijswetten
onderhielden, alhoewel zij nu gelovigen in Christus waren; maar zij oordeelden hun broeders-in-deHeer uit de heidenen die geen joodse gebruiken onderhielden. Maar Kerstmis is niet uit God, en bovendien komt het voort uit de oude zonnegodaanbidding!
 Galaten 4:9-10; Kolossenzen 2:16-17: Deze beide passages verwijzen naar de joodse feestdagen
onder de oudtestamentische Wet. Als christenen zelfs geen oudtestamentische feestdagen horen te
vieren hebben christenen zeker niet de vrijheid om heidense feestdagen te vieren!
 Jakobus 4:11: Jakobus zegt dat christenen enkel een broeder mogen oordelen over zaken die
bepaald worden in Gods Woord (d.w.z. morele zaken). Als een zaak niet gedekt wordt door Gods
Woord, dan is dat een zaak van Christelijke vrijheid. Aan de andere kant, gezien wij duidelijke Schriftuurlijke voorschriften hebben met betrekking tot de dingen die in de naam van Christus gebeuren
rond 25 december, blijkt de viering van Kerstmis niet een zaak van Christelijke vrijheid te zijn, maar
een van moreel gedrag.
 Blus de Geest niet uit (1 Thessalonicenzen 5:19-22): Toets alle dingen aan de Schrift en houd u
aan wat waar is (d.w.z. behandel het Woord van God niet met minachting). Als iemand overtuigd is
dat het vieren van Kerstmis zonde is, dan moeten hij en zijn gezin geen compromis maken met de
wereld, of de kerk, door deel te nemen aan Kerstvieringen (Romeinen 14:23).
 “Kerstmis voorziet in een feestelijke tijd om het Evangelie de delen”: Men kan niet iets nemen dat
veroordeeld wordt in Gods Woord om het te “gebruiken” voor de verbreiding van het Evangelie; en
God zal zoiets niet zegenen.
 “Kerstmis is louter het eren van Christus’ geboorte”: Maar sinds wanneer geloven Protestanten/Evangelischen het recht te hebben om toe te voegen aan de Bijbel?
 “Alles wat ik doe is Christus opnieuw een plaats geven in Kerstmis”: Jezus was nooit in Kerstmis.
Het is een leugen te zeggen dat Hij wél daarin was. Hij heeft geen deel aan een leugen.
 “Ik gebruik Kerstmis om te getuigen voor Christus, net zoals de apostel Paulus deed”: Dit zou fijn
zijn indien deze christenen eigenlijk enkel zouden doen wat Paulus deed. Paulus was niet geïntimideerd door de heidense omgeving en het symbolisme, noch hekelde hij de Grieken voor hun dwaling,
maar toonde hen louter de waarheid van het Evangelie van Christus. Gaan christenen persoonlijk, in
hun woonplaats, staan vóór de openbare displays van Kerstmis (geboortescènes, enz.) en prediken
zij daar het ware Evangelie? Gaan zij naar scholen, waar ze zojuist hun Kerstprogramma hebben
bijgewoond, en prediken zij tot de aanwezigen over de ware God die op grove wijze fout geïnterpreteerd werd in het programma waaraan zij zojuist deelnamen?
 “Het betekent niets voor mij”: Het mag duidelijk zijn dat, wanneer iemand zo’n nonchalante benadering zou hebben van de fysische wereld (bv. “Ik kan rattenvergif eten omdat ik er voor koos dit niet
te zien als vergif”), dit snel zal leiden tot een fysische dood. Waarom dan denken christenen dat zij
geestelijk letsel kunnen vermijden door het negeren van Gods geestelijke waarschuwingen?
 “De ‘connectie’ is verbroken”: Alhoewel het waar kan zijn dat de meeste symbolen hun originele
demonische betekenis in een moderne maatschappij hebben verloren, is het vreemd, bizar en ironisch dat het christendom Christus’ geboorte zoekt te herdenken met de verzwakte symbolen van
Satan.
 “Er zijn honderden andere items in het dagelijkse leven die een heidense origine hebben”: De
kwestie is er een van gebruik van dingen van heidense oorsprong in onze aanbidding van Christus.
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Daarom willen we de vraag stellen: “Op welk van deze heidense items focussen wij bij het vieren van
de geboorte van Christus?
 “De doop (en besnijdenis) heeft heidense oorsprongen en toch gaf God het gebruik ervan in de
Schrift, wat is dan verkeerd met het gebruik van de heidense vormen van Kerstmis?”: Als de doop
niet aanwezig zou zijn in de Bijbel dan zou er geen bijbelse rechtvaardiging zijn voor de doop. Maar
God gaf ons geen bevel om op een of andere wijze Christus’ geboorte te vieren, maar Hij heeft wel
bevolen te dopen (Mattheüs 28:19).
 Zich onthouden van de viering of Kerstmis: “Zo zegt Jahweh: u mag de weg van de heidenvolken
niet aanleren …” (Jeremia 10:2). Deze woorden zijn perfect duidelijk. Welke rationele opties hebben
wij als Bijbelgelovige christenen?
 De grote populariteit van Kerstmis zou bij christenen vragen moeten doen oprijzen. Iedereen en
gelijk wie kan Kerstmis vieren: absolute paganisten, naamchristenen en zelfs boeddhisten en hindoes. Als, in realiteit, 25 december een gezette datum zou zijn, door God ingesteld om de geboorte
van Jezus te herdenken, dan zou er geen twijfel over bestaan dat de wereld er niets mee te maken
zou willen hebben! Zoals verwacht, houdt de wereld van Kerstmis maar ze haat de Heer Jezus
Christus (Johannes 15:18, 23-25). De wereld schuwt alles wat te maken heeft met het ware geloof.
Zou een christen niet wantrouwig moeten staan tegenover een viering waarin de hele wereld meedoet?
 We kunnen samenvatten dat wij nergens in de Schrift bevolen worden de geboorte van onze Heer
te vieren, en God vond het duidelijk onwijs dat de datum zou bekend gemaakt worden. Vandaar dat
die altijd onbekend zal blijven en niet ceremonieel hoort herdacht te worden en gevierd. Bemerk
evenwel dat wij wel bevolen worden om Hem te herdenken in Zijn dood: (Lukas 22:18,19; 1 Korinthiers 11:23-26).
 Zijn dood herdenken is Schriftuurlijk: Elke dag van het jaar kan daarvoor dienen. Zijn geboorte
herdenken is niet Schriftuurlijk, ja buiten-Schriftuurlijk (Deuteronomium 4:2; 12:32; Spreuken 30:6;
Openbaring 22:19), of men daartoe nu 25 december zou kiezen of een andere dag.
 De apostel Paulus zegt: “Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis
[niet de kribbe!] van onze Heere Jezus Christus” (Galaten 6:14)!
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