
Non Solus                               25 december 2022 

Kerstmis 

Wederom is het weer het jaarlijks terugkerend feest. 

Voor de één  Jezus, de ander licht , of gewoon feest. 

Jezus 2022 jaren terug geboren inde stal te Bethlehem. 

Eeuwen eerde al de vuren met een Goddelijke stem. 

Voor zo ver wij weten altijd een lichtend feest geweest. 

 

Ik veranderde bekende Kerkse Kerst gezangen, 

waar vrede liefde door oorlog en de hel zijn vervangen. 

Zes bekende liederen uit de herinnering gediept. 

Zes liederen was eerst het rijtje dat ik schiep. 

Eén er af. Stille Nacht niet in deze gedachten gangen. 

De herdertjes lagen bij nachten: 

Satellieten scheerden bij dagen en nachten. 

Zij hielden met vertrouwen de wachten. 

Bewakend, luisterend de vijandelijke velden. 

Wat die al dreigend elkander vertelden. 

Al communicerend nieuw wapentuig bedachten. 

                         

                        Luisterposten hoorden d‘engelen niet zingen. 

Ook geen herders die naar Bethlehem gingen. 

Het heelal was voor hen helder en klaar. 

Maakten zich gereed voor het nieuwe jaar. 

Groots feesten en meer van  dat soort dingen. 

 

                      Bethlehem lag vertwijfeld doodstil en verlaten. 



De wereldleiders verstrengeld in spagaten. 

Maria lag diep onder de grond ingegraven. 

Jozef sprokkelde hout in  manshoge loopgraven. 

De wereld was gevuld met criminelen die haten. 

Nu zijt wellekome 

                            Wat mochten de aardbewoners verwachten. 

Een Messias die zij hoog wilden achten. 

Niet in Bethlehem, niet daar ons lieve Heer. 

Maria bevalt op het slachtveld dees keer. 

Soldaten willen een moment vanstilte betrachten. 

Kyrieleis. 

God de vader van de Oekraïners en Russen. 

Is niet in staat de haat der volkeren te blussen. 

Nu zijt welkome Jesu , lieve Heer. 

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 

Nu omringd door veelarmige Octopussen. 

Kyrieleis. 

Soldaten in de slachtvelden hoorden een nieuw lied. 

Een kindje werd geboren, zij begrepen het niet. 

Geboren en gesneuvelden dicht bij elkaar. 

Dit wonderlijke gebeuren geschiedde zo waar. 

Familie der gesneuvelden kenden alleen verdriet. 

Kyrieleis. 

Het is echt waar, zo ik nu voor u sta. 

Het is oorlog in ons middelste Europa. 

De V.S. , Engeland en het van ouds Canada. 

Daarna de NATO toonde een verenigt Europa. 



‘t gaat om het vrije Westen, waar ook jij voor ga.. 

Ere zij God 

Ere zij God in de hoge. 

De verdreven satan 

Ere zij God in de hoge. 

Vuurt raketten op burger doelen. 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

Satan beschouwd het westen als fascisten. 

vrede op aarde, vrede op aarde. 

In de mensen, in de mensen een welbehagen, 

in de mensen een welbehagen, een welbehagen. 

Het is echt waar, zo ik nu voor u sta. 

Het is oorlog in ons middelste Europa. 

De V.S. , Engeland en het van ouds Canada. 

Daarna de NATO toonde een verenigt Europa. 

‘t gaat om het vrije Westen, waar ook jij voor ga.. 

Komt allen te samen 

.Bij het alarm dat  de komst geeft van de raketten. 

Uit het Russische land plots opkomen zetten. 

Tien keer per dag of dagen misschien weken. 

Sneller nog dan de militairen die bleven steken. 

’t Is niet waar, het lijkt of de Russen weer vertrekken. 

 

De dorst naar wraak en bloed vergieten is blijvend. 

De Oekraïners als kleinste geloven al strijdend. 

Dat zij met hulpe van het westen de oorlog winnen. 

De eerste successen stromen gestadig binnen. 



Ten koste van de duizenden gesneuvelden, bevrijdend ? 

 

Het te geboren kerstkind ligt niet in de kribbe 

Ligt bij Moeder Maria die schreiende wil bidden. 

Jozef staat er bij en roept geen herders maar soldaten. 

Die in de loopgraven als opgesloten zaten. 

Zacht zingend ; ‘Komt, laten wij aanbidden”. 

Het is oorlog in ons middelste Europa. 

De V.S. , Engeland en het van ouds Canada. 

Daarna de NATO toonde een verenigt Europa. 

‘t gaat om het vrije Westen, waar ook jij voor ga.. 

O Kersnacht, schoner dan de dagen. 

De oorlog woedt in midden Europese steden. 

Vermoord in het Europese vrije Westen, heden. 

Soldaten burgers in de Kerstnacht worden geslagen. 

O Kersnacht, schoner dan de dagen, 

Hoe  wordt dit gevierd en aangebeden? 

 

Hoe kunnen  extremisten 't licht verdragen. 

Het Kerst licht dat nimmer zal versagen. 

Het licht dat in hun  duisternissen blinkt, 

Het westen zorgend dat het politiek niet wringt. 

De geslagenen na tien maanden niet verslagen. 

 

Mannen en vrouwen die in bloed versmoren. 

Vechtend voor aller  vrijheid werden geboren. 

De moeders, als Maria, zonen en dochters derven. 



Granaten en kogels de slagvelden rood doen verven. 

Hoogmoed wil alleen het gekrijs der stervenden horen. 

 

Het is echt waar, zo ik nu voor u sta 

Het is oorlog in ons middelste Europa. 

De V.S. Engeland en het van ouds Canada. 

Daarna  de NATO toonde een verenigt Europa. 

‘t gaat om het vrije Westen, waar ook jij voor ga.. 

 

24 december 2021.docx Stille nacht 

 

Het is een uitgebreide column op deze eerste 

Kerstdag. Ik ben, ondanks een verscheurde 

wereld, altijd onder de indruk van het Stille Nacht. 

Ik heb dat in 2021 al  aangegeven waarom ik dat 

vond en herhaal dat nog eens. 

Ik ben getroffen door de verwoestende niets 

ontziende oorlog. 

Steun elkaar en vier toch uw Kerstfeest. 

 

Nicolaas Overbeeke     Nieuwerkerk aan den IJssel 

 

 

 

 

http://www.nicolaasoverbeeke.nl/wp-content/uploads/2021/12/24-december-2021.docx-Stille-nacht.pdf

