
 
 

Om even bij stil te staan  

 

 

   
 

 

Een Kerstverhaal 

 

 

 

De rugzak 

In een land hier ver vandaan woonde iemand, een vrouw maar het kan ook een 

man geweest zijn. Zij, of misschien hij, was een eenvoudig mens. Zij kwam daar 

ooit aan met alleen een rugzak. Omdat dit het enige was dat ze bij zich had, 

vermoedden de mensen, dat er iets belangrijks in zat.  

Mensen kwamen uit nieuwsgierigheid naar haar toe en vroegen van alles. Zij gaf 

altijd antwoord. De meeste mensen beschouwden het als goede raad en 

bewonderden haar wijsheid. Daarom gaven ze haar te eten en spullen die ze over 

hadden. De vrouw was eerst van plan verder  te gaan maar omdat ze het naar haar 

zin had, bleef ze. Met hulp maakte ze een eenvoudig onderkomen en ze voelde 

zich gelukkig met de mensen om haar heen en met wat ze kreeg.  De rugzak stond 

door iedereen vergeten in een hoek. 

Na verloop van tijd kreeg ze steeds meer aanloop. Er kwamen steeds meer 

mensen in haar buurt wonen. Iemand begon een herberg. Er ontstond in korte tijd 

een dorp en omdat iedereen vond dat haar hutje niet meer kon, kreeg de vrouw 

een groter huis en meer spullen. Maar het werd ook veel drukker en steeds meer 

mensen werden ontevreden omdat haar raad niet meer in goede aarde viel. Ze 

wilden er zelfs voor betalen als zij de juiste antwoorden gaf.  

Na enige tijd was de vrouw het moe. Zij besloot weg te gaan maar ze wist niet 

waarheen. Zij lachte bijna niet meer,  sliep slecht en droomde vaak dat er nergens  



 
 

 

 

plaats voor haar was. Ze ging er slechter uitzien en  mensen begonnen haar te 

mijden.  Niemand vroeg wat er aan de hand was.  

Het werd winter. Op een dag met koude wind en stuifsneeuw kwamen een man en 

een vrouw  met een ezel langs. Zij zagen er vermoeid uit en de ezel wilde niet 

verder. De vrouw zag het en bood aan de ezel wat te drinken te geven. Van het 

een kwam het ander. De man en de vrouw kwamen binnen en ze vertelden elkaar 

wat ze hadden meegemaakt. Zij wilden alle drie verder, naar ergens waar 

gastvrijheid was. Want zij bezaten weinig en hadden niets achtergelaten om naar 

terug te gaan.  De  vrouw haalde haar rugzak te voorschijn en haalde er een 

kerstkaart uit. Zij fleurde op toen ze die zag. Zij wist plotseling: we gaan alle drie 

samen verder met de ezel.  

Zij gingen naar het westen want ze kwamen uit het oosten.    

JvdB 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 


