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Wandelen met christetij ke ver
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De decembermaand staat weeï voor de boeg. Net als in vorige jaren

worden deze maand door het hele land diverse kerstwandelingen

gehouden, waar het christelijke kerstverhaal in het middelpunt van

de belangstelling staat. Naast de wandetingen met verhalen zijn er in

het land ook kerstmusicats en kerstwandelingen met alleen liederen,

waarbij ook gebruik wordt gemaakt van midwinterhoornblazers.

De verhaalwandelingen worden met name in Oost-NedeÍland

gehouden. Zo kent Drenthe de kerstwandeling met verhaal rondom

het BatloërveLd (bij Rotde) en GeLderland de levende kerststat bij

Laren. Bekend is verder de levende Kerststaltocht in Vilsteren: aL

vijftien jaar een begrip in Overijssel en omstreken. Mensen staan elk
jaar uren in de rij bij het parochiehuis om kaartjes te bemachtigen.

Zo'n tachtig wijwittigers zijn in de weer om het kerstverhaal te

vertellen en uit te beelden. Onderweg komt de bezoeker Romeinen te

paard tegen, een engel die vanaf een berg spectaculair te voorschíjn

komt, de drie wijzen, en natuurlijk de kerststal met het kindeke:

een echte Vilsterse baby die regetmatig wordt omgeruild met een

ander kind. De organisatie heeft een pop achter de hand, maar die

is nog nooit gebruikt. Ieder ouderpaar (dat lozef en Maria speelt)

zit zo'n anderhalf uur in de kluizenaarshut van Vilsteren, de Lokale

kerststal. De opbrengsten van de círca vijftienhonderd kaarten van

de kerststaltocht zijn voor de restauratie van de kerk in Vilsteren.

De vertellers van de kerstverhalen zijn vaak vrijwilligers, maar ook
(semi-)professione[e verhalenverte[lers.

Vanuit een ander perspectief wordt in december 2oog voor het vijfde
jaar het KeÍstevent Wandeltheater gehouden, in de bossen van Stroe,

rondom Voorthuizen. Het event woïdt gehouden met een duidel'ijk

evangelisch doe[. Na afloop worden fotders uitgedeeld, die verwijzen

naar de gezamenlijke (met name orthodox-)christelijke TDaarom
'l<er4t-actie, waarbij het kerstverhaal jaarlijks op een'pakkende'

manier voor iedereen bereikbaar moet zijn en aan de man wordt
gebracht. Eén van de organisatoren'is Stichting Opwekk'ing, bekend

om zijn Opwekkingsliederen en -bíjeenkomsten. In de gedachte van

veeI christenen moeten de gelovigen (weer) verhalen gaan verte[[en,
vooral aan hen die er nog nooit van hebben gehoord. Een anekdote

die in christelijk Nederland cjrculeert, en die de gedachtegang goed

verwoordt, is de volgende: "Een jongetje hoorde op de middelbare

school voor het eerst het kerstverhaal van ]ezus Christus. Het

fascineerde hem en na afloop had hij twee vïagen aan de leraar,

'Waarom is mij dit nooit eerder verteld?'En: 'Waarom hebben ze de

baby een vloek als naam gegeven?"' Steeds vaker zijn christenen in

de weer om op creatieve wijze het voor hun belangrijkste verhaal te

verkondigen, op een'tweetalige'manier' voor hen die de kerk kennen

en voor hen die de kerk n'iet kennen. De taak voor de christen is, in

deze gedachtegang, om verhalenvertellers te zijn.

Het Kerstevent is voor iedereen bedoeld, gelovig of niet. Tijdens



haIen
het event zijn volop verhaLenvertelLers aanwezig, in a[lerlej sooÍten

en maten, en wordt niet alleen het kerstverhaal, maar het hele

levensverhaal van ]ezus Christus vertelt. Het Kerstevent is een

verhalende en muzikale dans- en dramatheatervoorstelling. Er

zijn hierbij eveneens voorste[[ingen die speciaal zijn gemaakt voor
jonge kinderen. Na ontvangen te zijn in een herberg, in het jaar nu[,

wordt de wandelaar begeleid door een joodse verhalenverteller, die

hem meeneemt van de kribbe tot het kruis en de opstanding. Meer

dan honderd acteuÍs, dansers en zangeÍs zijn bij het Kerstevent

betrokken, die gehouden wordt in het holst van de nacht. Met

fakkels lopen de verhalenverteller en de wandelaars ongeveer drie

kilometer door de bossen. Onderweg wordt de groep overvallen

door struikrovers, komt er een kameel langs, en vragen vïouwen

in OosteÍse gewaden om geld. Eén van de hoogtepunten tijdens de

wandeltocht is een mimevoorste[ing van het verhaal van Zachei.is.

Zacheiis...hoe ging dat verhaal ook a[ weer?

"lezus kwam in lericho, maar Hij bleef er njet. Hij trok meteen verder.

Een zekere Zacheiis probeerde lezus te zien te krijgen. Zacheiis was

een hoofdtolontvanger, die schatrijkwas. Hij kon]ezus echterniet

zien, omdat hij niet over de mensen heen kon kijken. Zacheiis was

nogal ktein van stuk. Hij liep hierop hard vooruit en klom in een

vijgenboom. Op het moment dat Jezus daar Langskwam, keek Hij

omhoog. Hij riep: "Zacheiis, kom vlug uit die booml want Ik moet

vandaag in je huis zijn!" Zacheis vloog snel uit de boom en ontving

lezus gastvrij in zijn huis. Hij was erg blij. De andere mensen vonden

dit echter maar niks. "Nu is Jezus nota bene bij die slechte man op

bezoek gegaan," mopperden ze. ondertussen was Zacheis vooï Jezus
gaan staan. "Heer," zei hij, "ik zal de helft van mijn rijkdom aan de

aÍmen geven. En als ík iemand teveel belasting heb laten betalen, zal

ik hem vier keer zoveel teÍuggeven." ] ezus zei hierop tegen hem: "Er

is vandaag redding gekomen in jouw huis. Nu ben je echt een zoon

van Abraham. Ik ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en

te redden." ('Lucat tg, r-ro, vrije vertaling)

Met het oude verhaal van lezus Chrjstus tÍjken de organisaties goud

in handen te hebben. De wandelingen zijn een enoÍm succes, en

door het land ontstaan steeds vaker nieuwe wandeltochten waarin

de Bijbelverhalen op creatieve wijze worden uitgebeeld. De eerste

(verhaal)wandelingen rondom een ander chrístelijk feest, Pasen,

worden inmiddels al weer voorbereid.
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