
Kerst in Zuid-Afrika 
Kerst! Wereldwijd

Voorleesverhaal
Pffff wat is het heet!!  De zon staat hoog aan de hemel en op het voorhoofd van Aaron 
glinsteren druppeltjes zweet. Het is bijna dertig graden en toch heeft Aaron het niet door; hij 
is druk in de weer met de braai. Een braai is een Zuid–Afrikaanse traditie die erg lijkt op 
bbq’en.   

Vandaag doet Aaron extra zijn best op de braai, want: het is Kerst! Al zijn vrienden en 
familie heeft hij uitgenodigd voor een kerstfeest in de tuin. Sneeuw heeft hij nog nooit 
gezien. Niet sneeuw, maar de braai is met kerst onmisbaar! Langzaam vult de tuin zich met 
gasten. Iedereen wenst elkaar een “Geseënde Kersfees”. Ook zijn nichtje Antjie is er al. Ze 
heeft speciaal voor Aaron iets meegenomen; een piek voor op het topje van de kerstboom. 
“Weet jij eigenlijk waarom we die piek op de boom zetten?” vraagt Aaron aan zijn nichtje. 
Antjie schudt van nee. “Lang geleden woonden er eens drie koningen in het Oosten. Omdat 
ze veel verstand van sterren hadden, werden ze ook wel de drie wijzen uit het Oosten 
genoemd. Tijdens een donkere nacht hadden deze wijzen een stralende ster aan de hemel 
gezien. Deze ster was het teken dat de langverwachte koning der Joden was geboren. Zij 
gingen direct op zoek en namen dure cadeaus mee, zoals goud, wierook en mirre (dat is 
lekker ruikende hars). Tijdens hun tocht wees de stralende ster hen de weg. Na een lange 
reis kwamen ze aan bij een stal in Bethlehem waar het pasgeboren kindje Jezus lag. De 
piek die jij hebt meegenomen staat voor de ster die de drie wijzen uit het Oosten aan de 
hemel zagen staan”. Zijn nichtje vindt het een mooi verhaal. “Hoe liep het af Oom?”. Maar 
haar oom Aaron is alweer druk aan het braaien... 




