
 

Kerstboom met wensballen op het Kerkplein 
 
Op de laatste dag van het jaar, toen het kil en donker was in het bos, 
schreven de dieren een brief aan de zon. Ze hadden er lang over nagedacht 
wat ze de zon zouden schrijven en zochten de voorzichtigste woorden uit die 
zij kenden. 
‘Het is een smeekbrief,’ zei de mier. ‘Een hartelijke smeekbrief’.  
Ze zetten er allemaal hun naam onder.  
Met zijn honderden gooiden ze de brief omhoog, en de ijzige wind blies hem 
de lucht in, dwars door de laaghangende wolken heen. 
Rillend zaten ze bij elkaar te wachten op antwoord en bliezen op hun 
voelsprieten of sloegen hun vleugels over elkaar. 
Aan het eind van de middag kwam er plotseling een klein gaatje in de wolken. 
Een zonnestraal schoot naar beneden en langs die zonnestraal gleed een 
brief. Met grote ogen keken de dieren toe. De brief plofte op de grond en de 
mier stapte naar voren en maakte hem open. 

Beste dieren, 
Dat is goed. Tot gauw. 
De zon 

Toen slaakten ze een zucht van opluchting, knikten naar elkaar, schudden 
elkaars vleugels, vinnen, voelsprieten en poten, wensten elkaar het allerbeste 
en gingen naar huis. 
De meeste dieren maakten die avond nog een paar kleine danspassen, op de 
vloer voor hun bed, zongen zachtjes: ‘Tot gauw, tot gauw…’, kropen onder 
een dikke deken en vielen in slaap. 
(uit: Misschien wisten zij alles van Toon Tellegen – een bewerking) 
 

Aan het eind van het jaar – als het kil en donker is… 
Wat kunnen we dan verlangen naar licht en warmte. 
Dat de dagen weer gaan lengen, dat de lente komt. 
 
Aan het eind van het jaar – als het kil en donker is… 
Je zal denken dat het altijd zo blijft… dat de zon verdwijnt en niet meer 
terugkomt… 
 



 

De dieren van het bos komen bij elkaar en schrijven de zon een brief: ‘Kom 
alsjeblieft weer terug!’  
Eigenlijk deden de mensen hetzelfde met het Midwinterfeest: ‘Licht, kom 
alsjeblieft weer terug’. 
Later veranderde dat feest in het Kerstfeest en werd de geboorte van een 
kind gevierd.  
Dat kind kreeg vele namen zoals Licht en Vrede. In die namen klinkt het 
verlangen door naar licht en naar vrede. In de weken voor Kerst (Advent) 
wordt er vol verlangen naar dat kind uitgekeken. 
 
De laatste dagen van het jaar – als het kil en donker is – staat op het Kerkplein 
een grote boom – een kerstboom. 
Deze boom blijft altijd groen. Alsof de boom ons vertelt: hoe donker en kil het 
ook is, het leven blijft doorgaan. Het licht komt altijd terug – het breekt door 
het donker heen. Daarom hangen er lichtjes in de boom. 
En dit jaar hangen wij er ballen in, of beter: iedereen die wil kan er een bal in 
hangen: ballen waarin een verlangen of een wens is geschreven, voor onszelf 
of voor iemand anders. 
 
 
 
Hoe en wanneer?  

In de week voorafgaande aan Kerst (dus vanaf maandag 20 
december) is het mogelijk tussen half 5 en half 6 bij de kerk 
een wens op te schrijven en in een doorzichtige kerstbal te 
stoppen. Daarna kan de kerst/wensbal in de boom worden 
gehangen. 


