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Kerstmis, kerst of  kerstfeest is een van oorsprong oud 
christelijk feest. 
Christenen herdenken met kerst de geboorte van Jezus. 
Kerst is uitgegroeid tot een wereldwijd feest. 
Veel mensen die helemaal niet gelovig zijn, vieren het 
als een gezellig familiefeest. 
 
In dit boek lees je meer over de geschiedenis van kerst. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Wat is het Joelfeest? En wat heeft het met kerst te 

maken? 
 Wat heeft de Romeinse god Sol met kerst te maken? 
 Hoe komt het dat kerst een verzameling is van drie 

feesten? 
 Waarom zetten mensen een kerstboom? 
 Waarom is kerst een lichtfeest? 
 Wat heeft Sinterklaas met de Kerstman te maken? 
 Welke gebruiken hebben landen tijdens Kerstmis?  

Kerst 



1. De oorsprong van kerst 

De Germanen: het Joelfeest 
Zolang er mensen bestaan, bestaan er ook 
feesten. 
Feesten werden vaak gevierd ter ere van een 
god of  goden. 
De maand december is en was een donkere 
tijd. De natuur slaapt. En in vroeger tijd was er 
een tekort aan voedsel in de winter . 
Germaanse stammen in Nederland vierden op 
21 december het Joelfeest (1). 
Dit feest was een een z.g. midwinterfeest en 
werd gevierd op de kortste dag van het jaar. 
Op  21 december was het dus de kortste dag 
en daarmee het langst donker.  
Het Joelfeest was daarom een feest, waarbij 
veel vuren ontstoken werden om de duisternis 
te verdrijven (2).  

Het Joelfeest was een oud-Germaans 
lichtfeest. Het woord Joel zou volgens 
sommige taalgeleerden zonnewiel of  
licht betekenen. 
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De Romeinen: Sol 
De Romeinen vereerden veel goden waaronder 
Apollo, Jupiter, Venus en Mars. 
De Romeinen vereerden ook de zonnegod Sol (1). 
Die god is al te vinden op munten uit 200 jaar na 
Christus, maar deze god werd waarschijnlijk al 
veel langer vereerd. 
De god Sol wordt steeds belangrijker.  
Hij krijgt zijn eigen tempels. 
Sol kreeg een eigen feestdag op 25 december. 
Dat is net als het Joelfeest midden in de winter als 
de dagen kort zijn.  
Niet zo gek, dus dat deze god van het licht midden 
in de winter in “het zonnetje gezet werd ”. 
Keizer Aurelianus (2) maakte in 270 na Christus 
Sol de belangrijkste god in zijn keizerrijk.  
Deze keizer liet ook een zonnekroon voor zichzelf  
maken. Hij liet zich op Romeinse munten als een 

zonnegod afbeelden (3). 
. 
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Het Christendom 
De volgelingen van Jezus Christus verspreidden 
de woorden van Jezus langzaam maar zeker. 
Wat Jezus leerde, werd ook in het Romeinse Rijk 
verspreid. De meeste Romeinse keizers moesten 
niets hebben van dit vreemde geloof  dat maar 
één god vereerde.  
Bovendien verbood het Christendom om andere 
goden te eren. 
Christenen werden onder sommige keizers zelfs 
opgepakt en gedood (1). Dat veranderde onder 
keizer Constantijn de Grote (2).  
Hij bekeerde zich in het jaar 313 na Christus tot 
het Christendom.  
De vervolging van Christenen stopte en er kwam 
vrijheid van godsdienst in het Romeinse Rijk. 
De bijnaam van Jezus is het Licht van de Wereld. 
Dat doet Constantijn besluiten om de 
geboortedag van Jezus op dezelfde dag te 
vieren als de feestdag van de zonnegod Sol, ook 

een god van het licht. En dat was op 25 
december.  
Zowel Sol als Jezus werden afgebeeld 
met een lichtkrans rond het hoofd (3) 
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Kerstening 
Het Christendom kon zich door de vrijheid van 
godsdienst steeds verder verspreiden in Europa. 
Volkeren met een natuurgeloof  kwamen ook in 
aanraking met het Christendom. (1)  
Soms lieten mensen zich kerstenen.  
Dat betekende dat zijn Christen werden.  
Deze nieuwe christenen wilden niet zomaar hun 
oude godsdienstige gebruiken inruilen voor de 
nieuwe gebruiken. 
Denk maar aan het Joelfeest. Dat feest hoorde in 
de midwinter thuis. Zo’n feest bleef  bestaan en 
kreeg een plaats binnen het Christelijke geloof. 
Het Joelfeest was ook een Lichtfeest.  
Het Joelfeest viel alleen op 21 december.  
Langzaam maar zeker schoven deze drie feesten: 
Sol, de geboorte van Jezus en het Joelfeest 
langzaam in elkaar over.  
De naam Kerstmis komt van het woord kerst dat  

Christus betekent.  
En mis betekent viering.  
Kerstmis wordt ook wel gewoon kerst 
of  of  kerstfeest genoemd. 
. 
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Zo verspreidde het Christendom zich. 



Kerstfeest voor iedereen 
Kerst is van oorsprong een Christelijk feest, 
maar dat wil niet zeggen dat het feest alleen 
door Christenen gevierd wordt.  
Kerstfeest wordt door bijna iedereen gevierd.  
In die donkere tijd is het voor de één een 
lichtfeest, de ander denkt juist aan de geboorte 
van Jezus, een derde denkt weer aan een 
gezellig familiefeest en een vierde persoon 
denkt aan vrede. 
Bij kerst horen allerlei gebruiken.  
Waar komen die precies vandaan? 
De kerstboom  
Bij het vroege Joelfeest zetten mensen al een 
groene boom op hun erf  of  in huis. 
Dat was een spar of  den. Het was een teken 
van vruchtbaarheid.  
De vroege kerk verbood dit heidense gebruik.  
Pas in de 16e eeuw verschijnt in de kerken van 

Protestanten een kerstboom.  
De boom wordt dan vergeleken 
met de beroemde boom uit het 
paradijs van Adam en Eva. 
In de 19e eeuw verschijnen er 
pas de allereerste kerstbomen 
thuis bij mensen. 
 

. 

3. Kerstgebruiken 

 



Kerstkleuren 
Rood, groen en goud zijn kleuren die opvallend 
veel voorkomen tijdens de kerst. 
De kleur rood staat voor het bloed van Christus 
dat vergoten werd aan het kruis. 
Groen staat voor het eeuwige leven..  
Denk ook aan de altijd groene kerstboom. 
Goud staat voor de koninklijkheid van Christus. 
Eén van de drie wijzen bood het pasgeboren kind 
Jezus ook goud aan. 
 
Licht 
Het meest opvallend tijdens het kerstfeest is de 
uitbundige verlichting in en buiten het huis.  
Kaarsen en lampjes zorgen voor een zee van 
licht in de duisternis. 
Winkels en hele winkelstraten zijn verlicht met 
kerstverlichting. Dit is de oorsprong van het 
Joelfeest: een zee van licht op de kortste dagen 
van het jaar. 
Alleen zorgden daar vroeger grote houtvuren 

voor.  
Kerst werd een echt 
lichtfeest. 
 
 
. 
 
 



De kerststal 
Het neerzetten van een kerststal is een oude 
gewoonte. De Italiaanse monnik Franciscus van 
Assisi kwam in 1223 op het idee om het 
kerstverhaal met levende personen uit te 
beelden. Later zijn deze levende personen 
vervangen door beelden. 
Vooral bij katholieke mensen vind je de kerst-
stal in de huiskamer. De kerststal is het teken 
van het christelijke feest en brengt het verhaal 
van de geboorte gelijk onder de aandacht. 
De ster 
Sterren zijn tijdens de kerst een veelgebruikte 
versiering. De ster heeft alles te maken met de 
ster in het verhaal, waarbij de drie wijzen uit 
het oosten een bijzondere ster aan de hemel 
volgden. Die ster bracht hen naar de 
geboorteplaats van Jezus (1). 
Ook is er de plant met bloemen, de kerstster 

(2), die veel verkocht wordt 
tijdens de kerst 
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De Kerstman 
De Kerstman is een wereldwijd bekende persoon 
tijdens het kerstfeest. Alleen is in Nederland en 
België Sinterklaas nog populairder dan de 
Kerstman, terwijl die twee veel met elkaar te 
maken hebben. 
Eigenlijk is de Amerikaanse Kerstman ontstaan 
uit Sinterklaas. Nederlandse emigranten die in 
Amerika gingen wonen, namen het 
Sinterklaasfeest mee naar hun nieuwe land.  
De Kerstman heet in het Engels Santa Claus, wat 
erg veel op ons woord Sinterklaas lijkt. 
In Amerika is Sinterklaas alleen een eigen en heel 
ander leven gaan leiden.  
De eerste Kerstman droeg nog groene kleren.   
Er werden steeds meer dingen bij verzonnen: de 
slee met rendieren, elfen en kabouters en zijn 
woonplaats op de Noordpool. 
Een Coca-Colareclame maakte begin 1900 de 

Kerstman erg populair.  
Daardoor veranderde de 
kleding van de Kerstman 
in de rode  merkkleur van 
Coca Cola.  
Deze rode Kerstman zal 
later de hele wereld gaan 
veroveren tijdens kerst. 
. 

 



Wereldwijd 
Kerst wordt wereldwijd gevierd.  
Nou, bijna wereldwijd, want er zijn landen 
waar het kerstfeest geen officiële feestdag is.   
Die landen zie je op het kaartje hiernaast in 
een bruine kleur afgebeeld.  
Het gaat o.a. om landen in het Midden-Oosten, 
Noord-Afrika en China. 
Engelstalige landen 
In landen als Engeland, Canada en Australië 
heeft het kerstfeest een speciale plaats.  
Bij het feest horen kalkoen (1) en kerstpudding 
met veel rozijnen (2).   
Huizen en winkels worden stijlvol versierd en 
de Kerstman speelt een grote rol. 
Kinderen hangen een sok op (3) waar de 
kerstman een cadeautje in stopt.  
Ook worden er beroemde kerstverhalen 
voorgelezen en toneelstukken opgevoerd.  

Veel mensen gaan op 
kerstavond naar de kerk 
voor de kerstmis. 
. 
 
 

3. Kerst in de wereld 
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Landen zonder kerstfeest. 



Noorwegen 
In Noorwegen wordt het kerstfeest  Jul (je zegt: 
Joel) genoemd. Daar herken je nog het oude 
Germaanse Joelfeest in. 
De Kerstman deelt cadeautjes uit of  legt ze 
stiekem onder de kerstboom. 
De kerstavond is op 24 december en er wordt 
varken, lam of  schapenhoofd gegeten.  
Samen met de groenten koolraap of  zuurkool. 
In het toetje, rijstepap met slagroom zit een 
amandel verstopt. (1) 
Degene die de amandel in zijn toetje heeft, 
krijgt een cadeautje.  
Vaak is dat een varkentje van marsepein. 
 
Australië 
Het bijzondere van het kerstfeest in Australië is, 
dat het feest midden in de zomer (2) gevierd 
wordt. De dagen zijn dan juist lang.  
Een kerstmaaltijd is vaak een barbecue buiten.  

Laat op de avond wordt kerst pas 
een echt feest met verlichting.  
Verder wordt kerst op de Engelse 
manier gevierd. 
. 
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Spanje 
In Spanje vind je veel kerststallen buiten, maar 
ook in veel huizen staat in de mooiste kamer 
een kerststal. 
In dorpen wordt vaak in de bossen een mooi 
joelblok gezocht door de jonge mannen.  
Een joelblok is een flink houtblok dat lang in de 
open haard blijft branden. (1) 
Ook in Spanje is kerst een echt familiefeest. 
 
 
Frankrijk 
Je hebt net gelezen over het zoeken van een 
joelblok voor de open haard. 
In Frankrijk speelt dat joelblok een andere rol.  
De Fransen vullen hun maag met een joelblok. 
Hier is het niet een echt houtblok. 
Het is een chocoladetaart (2) in de vorm van 
een houtblok. Het is een populair nagerecht bij 
de kerstmaaltijd.  De taart is gemaakt van 

sponscake met laagjes 
chocolade gemengd met 
slagroom. 
. 
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4. Filmpje 

 

Klokhuis 
Waarom vieren we kerst? 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-kerst/#q=kerst 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-kerst/#q=kerst






Bronnen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstgebruiken_wereldwijd 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstmis 
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