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Zie  

in het kind 

de eerstgeborene  

van  

een  

nieuwe mensheid 

die onder pijn werd geboren  

en 

 al het  

donker en droefenis overstraalt. 

Moge het een zinbeeld zijn  

voor de overwinning 

van een  

vreugdevol toekomstig leven 

dat wij na alle ervaringen met de dood 

des te vuriger en echter willen liefhebben, 

een leven  

dat slechts dan de moeite waard is 

wanneer het licht rein straalt en de liefde verwarmt. 

Kurt 

REU 

BER 
Naar een tekst uit een brief van Kurt Reuber,  

soldaat tijdens de oorlogswinter van 1942 in Stalingrad 

 

 

 



 
 

De gaven van Kerst en Epifanie 

“In het aardeduister van enkel natuurwetten schijnt het licht, wanneer wij ons bewust worden 
van onze oorsprong uit God. Dan pas zijn wij geadeld, dan begrijpen wij pas de hoogste 
zingeving van Kerstmis.” Eduard Lenz veldpost aan Friedel Lenz 1944 

In het Johanneïsche begrip van licht, leven en liefde wordt de werking van genade samengevat 
die van Jezus-Christus uitgaat gedurende de hele kersttijd en Epifanie. Hij is de heilbrenger 
van waarheid en liefde, de Christusster die vrede  op aarde brengt  en onder ons mensen heeft 
gewoond.  

De drie gaven van goud, wierook en mirre die de priesterkoningen uit het oosten aan het 
‘Salomonische’ Jezuskind brachten - de kostbaarste substanties van die tijd - stonden als het 
ware symbool voor de latere werking van het wezen van de Christus-Jezus, maar dan als 
aardse substanties die Hij in geestelijke vorm getranssubstantieerd  openbaart.  



Zijn zintuigen stralen geestelijk licht uit, zijn woordstroom wekt mensen tot leven, zijn 
liefdeskracht geneest. Vanuit het gelaat van de Christus-Jezus straalt het goud van de geest, 
de adem van zijn genezende woordstroom is als geurende wierook die opstijgt, in de warmte 
van zijn liefdevol hart werkt de helende geest als genezende mirre.  

Alle drie de substanties staan in innige verbinding met de zon. Het goud als zonne-metaal, de 
welriekende wierook en de bittere mirre als twee harssubstanties die door intensieve 
zonnekracht in de bast van de wierook- en mirreboom ontstaan. Wordt de bast van een van 
deze boomstruiken gekwetst, dan treedt hars als ‘bloed’ naar buiten die de ‘wonde’ 
beschermt tegen invloeden van buitenaf. Wierook schenkt vleugels aan de geest, mirre werkt 
incarnerend/aardend en goud brengen we doorgaans in verbinding met het hart, met het 
gouden midden, het schept evenwichtigheid.  

De Christus-zon wiens wezen licht uitstraalt, levenskrachten uitstroomt en warme liefde wekt, 
helpt ons de duisternis te doordringen, om de krachten van onze tegenstanders te overwinnen 
die zich als schoon schijnlicht, dat bedrieglijk is, en als verslavende zinnenzucht die ons 
onwaardig maakt, openbaart.  Als mens kan je met vallen en opstaan proberen om in Zijn 
waarheid en liefde te blijven staan. 

Tijdens de twaalf Heilige Nachten wordt er een opdracht uitgesproken in de kerstdienst voor 
de kinderen die uitgaat van de geest van kerstmis: draag deze kracht van de innerlijke 
Christuszon in je hart, verwarm en verlicht er het hele komende jaar mee.  

Laat het genadelicht van de Christusgeest doordringen in je dagelijks bewustzijn en draag 
warme wereldinteresse in een open hart. Met zijn licht, leven en liefde kan de duisternis op 
aarde doorlicht, doorwarmd en koninklijk-priesterlijk geadeld worden. 

Paul-Philippe Stevens 

 

 

Kapitelen van Gislebertus in de kathedraal van Autun/Frankrijk 



 


