Kerstfeest op de kang
Geschreven door Christine Vlastuin, voorlichter stichting Bonisa zending
Vooraf: PPT slide 1 - 5
Deel 1
In gedachten reizen we naar een groot land in Azië. Slide 6 We gaan naar…. China! Daar
rijden we met de auto door een dal met aan weerskanten hoge, groene bergen en rechts
van ons stroomt een rivier. Slide 7 De auto slaat links af en verlaat de asfaltweg. Nu rijden
we over een zandweg. De weg kronkelt omhoog. De auto slipt vanwege de losse grond.
Slide 8 Er moet flink aan het stuur gedraaid en gas gegeven worden in de
haarspeldbochten. De weg is steil. Het is daarom best spannend. We komen hoger en
hoger. Het dal wordt dieper en om ons heen zien we steeds meer bergtoppen. We rijden tot
we in een klein dorpje komen. Uitstappen maar! Wonen hier mensen?!? Slide 9 Ja, hier
wonen de Lisu. We lopen een stukje. Het pad gaat omhoog. De Lisu wonen in gammele
huisjes van leem. Kijk, daar scharrelen een paar kippen. Er staan maar een paar huizen.
Eigenlijk zijn het meer hutjes dan woningen.
Slide 10 We lopen via een stenen trap naar het hoogste punt. Hé kijk, een wit gebouw met
een groot rood kruis op het dak. Het is een kerk. In China hebben bijna alle kerken een
kruis op het dak. Zo kun je duidelijk zien dat het een christelijke kerk is. Naast de kerk staat
een laag gebouw. Slide 11 Daar wordt al jaren zondagsschool gehouden voor de kinderen.
Laten we eens door het raampje kijken wat er in het zondagsschoolgebouwtje gebeurt!
Zeven kinderen zitten op kleine houten krukjes achter oude, versleten tafels. Elk kind heeft
een schrift en een pen. Ze luisteren naar iemand die hen lesgeeft. Slide 12 De man draagt
oude kleren en linnen schoenen. De kinderen zien er niet schoon uit. De vloer is van kaal
beton. De eens witte muren zijn groezelig geworden en vol zwarte vegen. Maar dat alles
doet er niet toe. De kinderen luisteren aandachtig naar de Bijbelles. De eenvoudige man,
evangelist Li, legt uit dat de komst van de Heere Jezus vaak voorzegd is.
Slide 13 De kinderen hebben al veel Bijbelteksten uit het hoofd geleerd. Ze kennen heel
Jesaja 53 en Lukas 2 bijvoorbeeld. Vandaag gaan ze enkele adventsteksten leren zodat ze
die volgende week met Kerstfeest in de kerk kunnen opzeggen. De evangelist neemt een
krijtje en schrijft, in de Lisutaal, witte letters op het oude zwarte bord. Slide 14 De kinderen
schrijven de tekst over in hun schrift. Als ze klaar zijn zegt evangelist Li: ‘Ming, lees jij eens
voor wat hier staat.’ Netjes staat Ming van zijn kruk op en met eerbied leest hij: ‘Want een
Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en
men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.’
‘Goed voorgelezen Ming’, zegt evangelist Li. De jongen gaat weer zitten. Vervolgens krijgt
zijn zusje Mei een beurt. Ook zij staat op, leest de tekst keurig voor en gaat weer zitten. Als
alle zeven kinderen een beurt hebben gehad lezen ze de tekst samen woord voor woord
voor. Daarna veegt de evangelist de tekst uit en moeten de kinderen de tekst zonder in hun
schrift te kijken uit het hoofd opzeggen. Dat gaat best goed. Alleen Ningning maakt wat
foutjes. Slide 15 Zij is de jongste en nog maar zes jaar. Na een paar keer samen herhalen
kan ook Ningning de tekst foutloos opzeggen. Evangelist Li vertelt dat de profeet Jesaja al
profeteerde over de Heere Jezus. Wat draagt Hij mooie namen! De evangelist legt de
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betekenis uit. Ook de naam Vredevorst. Door het kruis van de Heere Jezus komt er weer
vrede tussen God en zondige mensen. Maar net als evangelist Li in de Bijbel wil bladeren
om een volgende adventstekst aan te leren, schrikken de kinderen hevig!
Slide 16 Plotseling gebeurt er iets dat de les verstoort. Het gaat allemaal zo snel. Ineens
dringen drie mannen in blauwe uniformen het zondagsschoolgebouwtje binnen. Bars
roepen ze: ‘Wat gebeurt hier?!?’ Snel stopt evangelist Li de Bijbel in zijn binnenzak. Een
politieman gaat met zijn gummiknuppel dreigend voor hem staan. ‘Wat ben je aan het
doen? Wat denk je wel! Kinderen dingen verkondigen die tegen de Partij ingaan?! Wij
moeten onze grote leider eren.’ De kinderen verstijven van schrik. Evangelist Li zegt heel
rustig: ‘Ik vertel de kinderen uit het Boek van God en over de Heere Jezus.’ Boos grist een
van de agenten het schrift van Ningning van tafel. Hij scheurt het schrift aan flarden.
Ningning begint te huilen. Evangelist Li verzet zich niet maar wordt wreed door twee
agenten beetgepakt en in de boeien geslagen. ‘Je bent een gevaar voor de staat!’,
schreeuwt een agent in zijn oor. ‘Je bent een revolutionair die kinderen leert in opstand te
komen!’ Een andere agent pakt het schrift van Ming en scheurt het in stukken. Evangelist Li
blijft rustig. Hij is niet bang maar kijkt vastberaden en dapper. De agent die de schriften
verscheurt, slaat met zijn hand het schrift van Lipang van tafel. Hij vertrapt het vol
minachting onder zijn voeten.
‘Neem mij maar mee maar laat de kinderen met rust.’, zegt evangelist met gezag. De rust
die hij uitstraalt, heeft zijn weerslag op de kinderen. Ningning stopt met huilen. En kijk eens
wat Mei doet! Voordat de agent kans krijgt om haar schrift te pakken, staat Mei op. Wat
verlegen zegt ze: ‘Wilt u eens kijken wat er in mijn schrift staat?’ De agent kijkt haar
stomverbaasd aan. Mei gaat verder: ‘Er staan hele mooie teksten in. Evangelist Li is niet
gevaarlijk, agent. Hij leert ons niet in opstand te komen maar hij leert ons juist over vrede.’
Ming kijkt met ontzag naar zijn zusje. Wat staat ze daar rustig en moedig! Mei laat haar
schrift zien en legt haar vinger bij het laatste woord dat ze vandaag heeft opgeschreven. Bij
het woord ‘Vredevorst’. ‘Ziet u eens, dit is een van de namen van de Heere Jezus.’ De
agent is van zijn stuk gebracht. De agenten die de evangelist vasthouden verliezen hun
geduld. Een van hen schreeuwt: ‘Die kinderen zijn al gehersenspoeld. Kom, laten we naar
het politiebureau gaan!’ Evangelist Li zegt rustig en beslist: ‘Kinderen, bewaar Gods Woord
in je hart!’ Daarna wordt hij de deur uit gesleurd, de stenen trap af, naar de politieauto.
Slide 17 De kinderen blijven achter. Zie je zes kinderen op hun krukjes zitten? Ze hebben
rode wangen van de spanning. Op de grond liggen kaften en gescheurde vellen papier.
Alleen Mei staat. Zij heeft haar schrift nog in haar handen.

Opdracht 1
Beschrijf hoe het Kerstfeest er volgende week uit zal zien voor evangelist Li en voor de kinderen
van de zondagsschool.
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Deel 2
En wat is er toen verder gebeurd? Slide 18 Kijk een week later eens door het raam van het
zondagsschoolgebouw. We zien tafeltjes en krukjes, een zwart bord. Maar er is niemand.
Geen evangelist Li en geen kinderen.
Hoe zou het met evangelist Li zijn gegaan? Slide 19 Hij heeft twee nachten in de
gevangenis doorgebracht. Tijdens de verhoren moest hij veel vragen beantwoorden. De
agenten schreeuwden tegen hem en probeerden hem bang te maken. Maar dat lukte
niet. ’s Nachts sliep de evangelist weinig. De agenten hadden zijn Bijbel van hem
afgenomen. Stilletjes zei hij hele gedeelten uit de Bijbel op. Hij bad: ‘Heere, wat bent U
goed voor mij. Dank U dat ik in mijn leven zoveel vanuit Uw Woord uit het hoofd heb
geleerd. Wilt U geven dat de kinderen van de zondagsschool teksten zullen blijven leren,
ook nu dat steeds moeilijker wordt gemaakt?’ Wat mag hij ervaren dat de Heere dichtbij
hem is. Deze woorden uit Jesaja dalen in zijn hart: ‘Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet
verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u.’ Na twee
nachten is evangelist Li vrijgelaten. Het is voor hem ten strengste verboden om de kinderen
ooit nog eens uit de Bijbel te leren.
Slide 20 Hé, luister eens, hoor je dat ook?! Achter ons, in de kerk, hoor ik mannen- en
vrouwenstemmen. Wat klinkt hun gezang mooi! Ze zingen over de geboorte van de Heere
Jezus, want het is vandaag Kerst. Het geluid reikt ver tussen de bergen. Maar, zie jij dat?
Waar is het kruis gebleven dat vorige week nog op de kerk stond? …Weet je wat er
gebeurd is? Het kruis is van de kerk gesloopt. Het mag niet vanuit het dal te zien zijn dat er
boven op de berg een christelijke kerk is! Slide 21 Maar er wordt binnen nog wel kerk
gehouden. Als het gezang gestopt is horen we een stem die wij inmiddels kennen. Het is de
stem van evangelist Li. Vol vuur preekt hij Gods Woord.
Hé, kijk eens, daar links op dat houten bankje! Daar zitten de drie agenten die vorige week
de zondagsschool wreed verstoorden. Ze zitten samen te roken en praten met elkaar. Zij
hebben er geen aandacht voor wat ze vanuit de kerk horen. Dat de volwassenen in de kerk
zitten is tot daar aan toe. Ze hebben de opdracht om erop te letten dat de kinderen niet in
de kerk komen. Vanmorgen hebben ze wijdbeens bij de ingang van de kerk gestaan en
goed laten merken dat ze de boel in de gaten houden.
Slide 22 Een stukje bij de agenten vandaan zitten kinderen in het gras. Het zijn de zeven
kinderen van de zondagsschool. Zij zijn verdrietig. Op deze Kerstdag mogen zij de geleerde
adventsteksten niet voorin op het podium opzeggen. De kinderen kunnen geen Kerstfeest
vieren in de kerk.
Na de dienst komen de volwassenen naar buiten. De agenten kijken de kerkgangers na. Ze
hebben vanmorgen met grote boetes en gevangenisstraf gedreigd als de kinderen toch in
de kerk of in het zondagsschool gebouw samenkomen. De mensen zullen dat vandaag vast
niet doen. De kinderen staan op van het gras. Ze rennen naar hun ouders en gaan mee
naar huis. De agenten stappen in hun auto. Hun werk in het dorp zit er voor vandaag op.
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Zullen we in gedachten Ming en Mei achterna gaan? Zij gaan met hun oma, vader en
moeder een klein lemen huisje binnen. Er staat eigenlijk maar één groot meubel in de
ruimte: de kang. De kang is een stenen bed waar de hele familie samen op slaapt, eet en
eigenlijk alles doet. Op de kang ligt een dun lichtblauw dekentje. Daar gaan Ming en Mei op
zitten. Met hun rug zitten ze tegen dikke dekens die opgerold tegen de muur liggen. Vader
pakt het kleine houten tafeltje met lage pootjes en zet hem in het midden van de kang. Het
is nog kil in huis maar dat zal snel veranderen als de kolenkachel wordt aangemaakt. Daar
is vader al mee bezig. Slide 23 De warmte voert onder de kang door. Moeder loopt met
een grote ketel naar de pomp buiten en vult de ketel met water. Vervolgens steekt ze het
gasbrandertje aan en zet ze de grote ketel op het vuur. Ook de warmte die daarvan afkomt
wordt via een buis onder de kang afgevoerd naar buiten. Wat wordt de kang lekker warm.
Oma heeft in elk lang drinkglas een schepje losse thee gedaan. Moeder hoeft nu alleen nog
maar heet water op de theeblaadjes te gieten. De dampende glazen worden op het tafeltje
gezet. De meeste blaadjes blijven onderin het glas zitten maar er drijven ook blaadjes op
het theewater. Nu komt ook moeder op de kang zitten. Heerlijk drinken ze samen thee.
Er hangt niets aan de muur van dit donkere huisje maar het is wel knus en gezellig. Dan
gaan oma, vader en moeder praten over de preek. De kinderen mochten niet naar de kerk
maar horen zo alsnog waar evangelist Li over gesproken heeft. Daarna zegt vader: Ming en
Mei, zeggen jullie Lukas 2 eens op.’ De kinderen schrapen hun keel en beginnen: ‘En het
geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de
gehele wereld beschreven zou worden.’ Ming en Mei zeggen het hoofdstuk foutloos op.
Samen praten ze over het wonder van het Kerstfeest: God werd Mens om mensen weer
met Hem te verzoenen. Ook zeggen ze de adventsteksten op die ze pas geleerd hebben.
Moeder gaat het eten klaarmaken. In een pannetje breekt ze de eieren. Ook doet ze de
gesneden tomaten in de pan. Ze brengt het al roerend aan de kook. Wat ruikt dat lekker! In
een andere pan stoomt ze de rijst. Slide 24 Als het eten gaar is schept moeder rijst in vijf
witte kommetjes. Daar bovenop doet ze de eieren en de tomaten. Ze zet de dampende
schaaltjes op het tafeltje en legt er 10 eetstokjes bij. Vervolgens bidt vader om een zegen
voor het eten.
Na het eten pakt vader de kinderbijbel. Slide 25 Die hebben ze pas van evangelist Li
gekregen. Vader leest voor van de wijzen uit het oosten. Hij pakt een boekje en stelt daaruit
vragen over de gelezen geschiedenis. Ming en Mei weten bijna alle antwoorden. Wat zijn
vader en moeder blij dat die middelen er voor de kinderen zijn. Zo viert het gezin in het
huisje in het afgelegen bergdorp Kerstfeest met de kinderen. Geen Kerstfeest in de kerk,
maar Kerstfeest op de kang! Slide 26
Stichting Bonisa zending verspreidt (kinder)bijbels in China. Ook steunt Bonisa
evangelisten die het Woord van God aan mensen verkondigen. En de stichting helpt vaders
en moeders om hun kinderen thuis Bijbelonderwijs te geven. Bid voor de kinderen in China
voor wie het verboden is om naar de kerk te gaan. Ook kunnen zij niet naar een christelijke
school. Vraag de Heere om een zegen over de Bijbellessen thuis.
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Gespreksvragen
1. In China leren de Christenen veel Bijbelteksten uit het hoofd, veel meer dan wij dat doen.
Waarom is het zo belangrijk om dat te doen?
2. Hoe zou jij ervoor zorgen dat je toch uit de Bijbel zou leren als je tot je 18e jaar niet meer naar
de kerk, zondagsschool, catechisatie of een christelijke school zou mogen gaan?

Opdracht 2
Neem een vel papier, kies een Bijbeltekst uit en schrijf (een deel van) de tekst zo mooi mogelijk
over.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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