
Kerstbezinning 
december 2015



Peace on earth?



Vluchtelingencrisis door conflicten

I’m sick of all of this …



Terroristische aanslag Kenia

Kenia, campus Garissa
2 april 2015
147 doden
daders: Al-Shabaab



Schietpartij nr. …. in USA

Roseburg + San Bernardino
1 oktober  en 2 december 2015
13  + 14 doden
dader: C. Harper-Mercer  +  S. 

Farook en T. Malik



Aanslag op Russisch vliegtuig

Boven Egypte 
31 oktober 2015
224 doden
daders: IS 



Terroristische aanslag Libanon

Libanon, Beiroet
12 november 2015
43 doden
daders: IS



Jesus can you take the time
to throw a drowning man a line?

Peace  on  Earth



Terroristische aanslagen Frankrijk
Parijs
7 januari en 13 november 2015
147 doden
daders: IS

Jean-Marie de Peretti, père 
d'Aurélie, 33 ans, tuée lors de 
l'attaque terroriste au Bataclan 



Terroristische aanslag Mali

Radisson Blu-hotel Mali
20 november 2015
slachtoffers: 21
daders: al-Mourabitoun, al-

Qaeda



They're reading names out …

Aylan Kurdi
Syrisch-Koerdische peuter

3jaar
onvluchtte oorlogsgeweld in Syrië

wilde met gezin via Griekenland naar Canada 



Kenia, campus Garissa



Roseburg, Oregon, USA



Russisch vliegtuig



Libanon, Beiroet



Parijs



Radisson Blu-Hotel Mali

Their lives are bigger than
any big idea



Jesus can you take the time
to throw a drowning man a line?

Peace  on  Earth



Hear it every Christmas time
But hope and history won't rhyme

So what's it worth
This 



Peace on earth



Kent u hem nog? Herodes? Toen ik uw 
leeftijd had, lang geleden, werden de 
volken onderdrukt door hun eigen 
heersers. En ook de Romeinse 
bezetters waren geen lieverdjes. En ik  
besefte dat het anders moest: 



‘Wie van u de eerste wil zijn, zal 
ieders dienaar moeten zijn.’



Toen ik uw leeftijd had, lang geleden, 
werden vreemdelingen argwanend 
bekeken. Zelf ben ik moeten vluchten 
voor Herodes en was er voor mij geen 
plaats in de herberg. En ik  besefte dat 
het anders moest: 



‘Kom binnen in het Rijk van mijn 
Vader, want ik was vreemdeling 

en gij hebt mij gastvrij 
ontvangen.’



Toen ik uw leeftijd had, lang geleden, 
had men geen respect voor de andere 
die men niet sympathiek vond, de 
‘vijand’.  En ik  besefte dat het anders 
moest: 



‘Heb je vijanden lief en bid voor 
wie je vervolgen’



Toen ik uw leeftijd had, lang geleden, 
offerde men soms mensen op het 
altaar van het eigen religieuze gelijk. 
Ik besefte dat het anders moest: 



‘De sabbat (wet, bijbel, koran, 
…) is er voor de mens, niet de 

mens voor de sabbat’



Toen ik uw leeftijd had, wilde men in 
mijn eigen volk opnieuw een joodse 
koning, en de ‘anderen’ moesten eruit. 
  En ik  besefte dat het anders moest:  



‘Mijn rijk is niet van deze aarde’



‘Geef aan de keizer wat de 
keizer toekomt en aan God wat 

aan God toekomt’



‘Ik ben niet gekomen om 
gediend te worden, maar om te 
dienen en mijn leven te geven.’



Jullie vragen mij een reddende hand. 
Ik heb geen andere wereldse handen 

meer dan die van jullie.
Maar laat mij opnieuw geboren 

worden in jullie hart …
I can leave a light on for you 

En jullie zullen ze zien … glimpen van 
wat ooit, in het Rijk van de Vader, 

ten volle zijn zal. 
Glimpen van ‘peace on earth’. 

Vrede zij met jullie.  



 
Vrede zij met 

jullie  



Inter-levenbeschouwelijke kerstwensen



Good-night
 I said to my little son

So tired out when the day was done.
Then he said as I tucked him in

Tell me Daddy what colour’s God’s skin? 



What colour is 
God’s skin?

What colour is 
God’s skin?

I said it’s black 
brown it’s yellow

It is red it is 
white.

Everyone’s 
 the same in the 

good Lord’s sight



He looked at me with his shining eyes
I knew I could tell no lies

When he said Daddy why do the 
different races fight

If we’re the same in the good Lord’s 
sight?



What colour is 
God’s skin?

What colour is 
God’s skin?

I said it’s black 
brown it’s yellow

It is red it is 
white.

Everyone’s 
 the same in the 

good Lord’s sight



Son that’s part of our suffering past
But the whole human family is learning at last
That the thing we missed on the road we trod

Is to walk as the daughters and the sons of God. 



What colour is 
God’s skin?

What colour is 
God’s skin?

I said it’s black 
brown it’s yellow

It is red it is 
white.

Everyone’s 
 the same in the 

good Lord’s sight



What colour is 
God’s skin?

What colour is 
God’s skin?

I said it’s black 
brown it’s yellow

It is red it is 
white.

Everyone’s 
 the same in the 

good Lord’s sight

 Kerstgeschenkje voor de 
families van Salsabil, 
Marwa, Siham, Samir, 
Mouhssine, Sanae en 

Elizabeth



Kerstbezinning 
aangeboden aan 
de leerlingen van 

I.K.S.O. 
Denderleeuw

December ‘15

Met dank aan allen die  hielpen bij deze kerstbezinning 

Tijd voor een 
warme tas 

chocomelk en 
zoete koekjes die 

u worden 
aangeboden door 
de gezinnen van 

onze 
moslimleerlingen 
ter gelegenheid 

van Kerstmis

…

zonder liefde kan 
de hemel niet 

bestaan.


