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Kerst in Zuid-Afrika 

December betekent in Nederland Sinterklaas, Kerst, oud en nieuw, misschien sneeuw, maar in 

ieder geval is het buiten koud en binnen een en al warme gezelligheid. 

In Zuid-Afrika is het heel anders. Men kent hier geen Sinterklaas.  Kerstfeest wordt vaak 

buiten in de tuin gevierd met een braai. En het is warm, erg warm. December is ook de maand 

van de grote zomervakantie – dus een massale volksverhuizing van vakantiegangers en drukte 

op de wegen. 

 

Kerst in Nqutu 

Veel hiervan gaat aan onze Zulu kerken voorbij. Onze mensen gaan haast nooit met vakantie.  

Familieleden die in de grote steden werken, komen naar huis. Soms is dit een blij weerzien, 

soms een tijd waar vooral de vrouwen niet naar uitkijken. Het hele jaar moeten ze het alleen 

redden thuis, maar december is de maand van de mannen. De man is baas in zijn eigen huis.  

Toch? Er wordt veel gedronken, en dikwijls leidt dit tot geweld en aanranding. 

 

Het is ook een tijd van hard werken. De vrouwen moeten op het land werken, want het is nu 

het regenseizoen. Tijd of geld om op vakantie te gaan of rustig thuis te blijven is er niet. En 

wanneer ze wel thuis zijn, moeten al die hongerige mensen eten krijgen. 

 

In onze kerken wordt er niet veel stilgestaan bij het kerstverhaal. Goede Vrijdag is hét grote 

feest. Er is vaak op kerstdag geen dienst in de kerk – wel op de eerstvolgende zondag.  

Advent is onbekend. Kerstliederen ook. Alles is sober en eenvoudig. Soms denk ik: misschien 

is het beter zo, zonder “feest”. Ik kan me de Heer Jezus veel beter hier voorstellen, tussen de 

nederige mensen en huisjes van Nqutu. Hij zou hier volkomen thuis zijn. 

 

De Zoon van God, onze umakhelwane 

Dat is Hij ook. Denk maar aan Johannes 1:14 – het Woord heeft zijn tent naast die van ons 

neergezet. Zo is hij onze Buurman geworden – onze umakelwane. Een buurman is hier niet 

iemand die toevallig naast je woont. Je bent aan hem verbonden en hij aan jou. Je gaat samen 

door het leven, ondersteunt en helpt elkaar, kijkt uit voor elkaar, vertroost elkaar in tijden van 

verdriet en viert het goede samen. Jezus doet dit alles én meer: uiteindelijk geeft Hij ook zijn 

leven voor zijn buren. Zo maakt Hij onder ons de genade en waarheid van God zichtbaar, 

tastbaar. Hij doorbreekt de dood en geeft nieuw leven. 

 

 Dit wens ik mijn Zulu broeders en zusters toe: dat dit evangelie echt levende 

werkelijkheid mag worden, en dat ze met hoop en vreugde eruit mogen leven; 

 Dit wens ik u ook toe, in het verre Nederland; 

 Dit wens ik ook onze Zulu kerken toe wanneer in 2011 (zo de Heer wil) een zendeling uit 

Nqutu zal vertrekken.  Het zal een pijnlijke afscheid worden – maar ook een waarbij we 

vasthouden aan Jezus, de Immanuël.  Zo komt het goed. 

 

Een hartelijke broedergroet en u allen een gezegende Kerst gewenst! 

 

Fritz Krüger 


