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• interview

PURMEREND – Het kerstfeest 
staat voor de deur. Hoe zou het 
zijn om er bij te zijn? Om mee te 
maken wat de herders zeiden, 
om door de velden te lopen, om 
op bezoek te gaan in de stal? 
Ds. Frits Jongboom ‘droomt’ er-
over in het fictieve verhaal Kerst 
Broodnodig. Een openhartig in-
terview over Jezus, flauwvallen 
en de weinige momenten van 
roeping.

Door Ronald Koops, 

Over de intentie achter Kerst 
Broodnodig.
“Sommige verhalen – ook kerstver-
halen – hebben we zo vaak gehoord, 
dat we soms de essentie kunnen mis-
sen, het wonder, het absurde soms. 
Vanuit die gedachte heb ik een 
aantal bekende kerstverhalen beet-
gepakt en vanuit de Bijbel opnieuw 
bekeken: wat is er gebeurd? Wie 
waren er bij toen Hij geboren werd? 
Hoe reageerden ze?” 

Over het verhaal
“Het verhaal gaat over een pre-
dikant die in slaap valt tijdens de 
kerstuitvoering van de zondags-
school en ‘ontwaakt’ in de kerstge-
schiedenis van de Bijbel. Hij probeert 
het Kindje Jezus te ontmoeten en in 
zijn zoektocht komt hij allerlei men-
sen tegen en verwondert hij zich 
hoe langer hoe meer. Hij verbaast 
zich over de herders, die klagen over 
het felle licht aan de hemel als de 
engelen verschijnen. Hij verwondert 
zich over het feit dat Jezus in een 
stal wordt geboren en niet in een 
paleis. 
Hij ontmoet septische mensen die 
het maar vreemd vinden dat God 
vierhonderd jaar niets van Zich heeft 
laten horen en dat Maria dan ineens 
zwanger is van Zijn Zoon… Hij praat 
met Jozef, die boos is en niet kan 
begrijpen hoe het allemaal kan, 
maar toch een stap terug neemt om 
de schande van Maria weg te nemen 
omdat ze zwanger is, terwijl ze niet 
getrouwd is. Hij ontmoet de oude 
Hanna en Simeon, die het baby’tje 
vol ontzag vasthouden”. 

Over de boodschap van dit 
verhaal
“Het verhaal is kwetsbaar en brengt 
kerst dichtbij: God die Zijn Zoon 
deelde met mensen om in mensen 
iets heel te maken, om mensen te-
rug bij God te brengen. Dat wonder 
is door de commercie soms wat op 
de achtergrond geraakt. Het kerst-
verhaal is het verhaal over Gods 
liefde. Met dit verhaal wil ik mensen 
bekend maken met het feit dat er 
een God is die van mensen houdt.”

Over de moeilijke kant van deze 
boodschap
�Ik vind het lastig als mensen God 
niet vinden, ondanks al hun probe-
ren en zoeken. Ik kom als predikant 
ook mensen tegen die heel graag 
willen, maar er uiteindelijk niet 
komen. Hoewel, uiteindelijk? Ik zeg 
liever dat ze God nóg niet hebben 
gevonden. Onze oudste zoon gaat 
op dit moment niet meer naar de 
kerk. Daar heb ik verdriet van, maar 
ook vertrouwen. Misschien moet er 
tijd over heen gaan. Ik probeer er 
heel relaxed mee om te gaan. We 
bidden elke dag voor hem. Ik vrees 
echter dat er een crisis voor nodig is 
voordat hij God gaat zoeken.”

Over zijn gezin
“We hebben met vier kinderen een 
leuk gezin, met een aantal goede 
en leuke gewoontes. Zo maken we 
regelmatig muziek en voetballen we 
bijna elke dag heerlijk met elkaar. 
In de lente en de zomer doen we 
dat na het eten, in de herfst en de 
winter doen we het voor het eten, 
totdat het donker is. Ik geniet daar 
enorm van. Het levert ook leuke 
anekdotes op. Laatst vroeg een 
aan de kant kijkend jongetje aan 
mij: ‘Wordt u later profvoetballer?’ 
Ik antwoordde lachend: ‘Ik ben al 
dominee. Die werken ook zondags 
alleen dan voor een minder enthou-
siast publiek.’ Het jongetje riep ver-
volgens enthousiast naar zijn vriend-
jes: ‘Deze meneer speelt domino 
voor zijn beroep!’” 

Over die ene keer dat hij 
flauw viel
“Dat was een bijzondere en bizarre 
gebeurtenis. Ik was aan het preken, 
toen ik plotseling niet lekker werd 
en flauw viel. Ik kwam niet meer bij 
en sommigen dachten dat ik over-
leden was. Ik ben direct naar het 
ziekenhuis vervoerd. 
Toen ik bijkwam , was er een enor-
me vrede over mij. Of ik zou leven 
of sterven, het was goed. Ik was er 
klaar voor. Ik heb daar Jezus op een 
heel nieuwe manier ontmoet. Alsof 
mijn leven een examen was en dat 
God zij: Frits, het is goed, je hebt 
een voldoende. 
Die rust en vrede heb ik proberen 
te beschrijven in het boekje Brood-
nodig, dat de voorloper is van Kerst 
Broodnodig.”

Over zijn roeping
“Ik heb in mijn leven gemerkt dat 
God ons voor een groot deel loslaat 
en ons als het ware uitdaagt om zélf 
te denken en goede beslissingen te 
nemen. Hij heeft ons niet voor niets 
verstand gegeven. Ik heb in mijn 
leven maar drie keer Gods stem heel 
duidelijk gehoord. De eerste keer 
kwam ik heel helder tot de conclusie 
dat ik een bijbelschool moest gaan 
doen, hoewel ik ingeschreven stond 
op de HTS en nog nooit van een bij-
belschool gehoord had. Het tweede 
moment was op een zondagmiddag. 
Ik zat in bad en ineens wist ik het: 
ik moet predikant worden. Dat was 
bijzonder, want ik vond mezelf daar 
nooit zo geschikt voor. Anderen 
konden dit toch veel beter? Het 
heeft maar liefst acht jaar geduurd 
voordat ik mijn eerste gemeente 
mocht dienen en ik heb geleerd dat 
‘als God je ergens voor roept’ hij 
je ook klaarmaakt voor deze taak, 
dat is een pijnlijk proces. Ik moest 
echt sterven aan mezelf. Je móet 
nederig worden en in het diepst van 
je wezen beseffen: God moet het 
doen, het gaat uiteindelijk niet om 
jou. Dat is de besnijdenis van je hart, 
leven vanuit Gods Geest. Het derde 
moment van roeping was toen ik be-
zig was met de studie. Ik ben lid van 
de Kerk van de Nazarener en wist 
dat ik daar predikant wilde worden. 
Ik had alleen een terugval: heeft U 
mij wel geroepen? Ben ik echt wel 
geschikt? Wat wilt U? Toen hoorde 
ik voor de derde keer de stem van 
God: je moet stage lopen in Koog 
aan de Zaan. Dat was bijzonder, 
want we woonden op dat moment 
in Ermelo, terwijl we in Koog had-
den gewoond. Ik heb toen meteen 
gebeld met de kerkenraad van de 
gemeente in Koog en heb een ont-
zettend goede stagetijd gehad. Ik 
ben in die gemeente later ook be-
roepen als predikant.”

Over zijn hart voor Purmerend
“Mijn hart ligt in Purmerend. Het is 
een stad met 80.000 inwoners waar-
van er maar ongeveer 800 wekelijks 
in Purmerend naar de kerk gaan. 
Het is daarmee een zendingsgebied 
in Nederland. Na ons trouwen gin-
gen we in Koog aan de Zaan wo-
nen en daarna verhuisden we naar 
Purmerend. Er was daar dringende 
behoefte aan een midden-evange-
lische gemeente. Twee jaar geleden 
mochten we, na zoveel jaar later, 
vanuit Koog een zustergemeente 
in Purmerend beginnen om zo via 
deze gemeente het Evangelie in 
Purmerend te verkondigen. Uitein-
delijk ben ik als predikant daarheen 
doorgeschoven. De cirkel is rond en 
ik ben daar heel blij mee. We zijn 
met veertig mensen begonnen, nu 
komen er gemiddeld 140 mensen 
naar onze gemeente en regelmatig 
komen daar nieuwe mensen bij. We 
proberen ook echt een kerk te zijn 
die naar buiten treedt. We doen 
dat door allerlei bijzondere activi-
teiten. Ook via de pers zorgen we 
dat we zichtbaar zijn. Zo mag ik om 
de week als predikant een column 
schrijven in de Zondagskrant.”

Schrijver en voorganger Frits Jongboom:

´God deelde zijn Zoon om ons te helen´

Tenslotte

Over Frits Jongboom
Frits Jongboom is schrijver en voor-
ganger van de Kerk van de Naze-
rener in Purmerend. Hij schreef on-
der meer de boeken: Broodnodig, 
Kerst Broodnodig, Dagelijkse hu-
mor & Boodschappen en Nog meer 
dagelijkse humor & boodschappen. 
Daarnaast is hij auteur van diverse 
kinder- en tienerboeken. Hij is ge-
trouwd met Tjitta en vader van vier 
kinderen.

Fragment uit ‘Kerst Broodnodig’
De oudste herder schraapt zijn keel. 
Tot mijn verbazing zie ik hem knip-
peren met zijn ogen alsof hij tegen 
zijn tranen vecht. “Het is veel meer 
dan zomaar een kindje dat geboren is 
afgelopen nacht. Dit kindje, de zoon 
van God, heeft óns opnieuw geboren 
laten worden. Alsof we een tweede 
kans hebben gekregen! Dat kindje 
is het bewijs dat God van ons houdt!”
Hij steekt zijn hand uit. “Wij staan 
niet echt bekend om onze gastvrijheid 
maar dat gaat vanaf nu veranderen.”
Ik schud de uitgestoken hand: “Jul-
lie kunnen het goedmaken door mij 
te vertellen waar ik het kindje kan 
vinden. Ik wil het graag met eigen 
ogen zien.’
“Dat willen we zeker, het lijkt mij 
alleen wijzer als je eerst onder de 
wol gaat. Je hebt de hele nacht op 
de schapen gepast. Een paar uurtjes 

slaap kan je wel gebruiken. Je mag 
op mijn baal hooi liggen.”
Dankbaar neem ik het aanbod aan. 
Een kwartiertje later sluit ik mijn ogen. 
De afgelopen uren waren zo anders 
dan het gebruikelijke kerstritueel met 
preek, kalkoen en wijn. Hier in deze 
kerstnacht is het woord van God op-
nieuw levend geworden.
Mijn oren vangen steeds zachter het 
‘Ere zij God op’. Nog nooit heb ik 
herders zo indringend en tegelijkertijd 
zo vals horen zingen. Dit gaat zoveel 
dieper dan het op hun paasbest aan-
geklede vierstemmige kerkkoor met 
hun niets aan het toeval overlatende 
repertoire. Hoe mooi dat overigens 
ook ieder jaar weer is en hoe dank-
baar we ook ieder jaar weer voor hun 
inbreng zijn. 
Hier zingen herders spontaan de lon-
gen uit hun lijf met woorden die hun 
hart hebben geraakt.

N.a.v Frits Jongboom: Kerst Broodnodig, Uitgeverij Merweboek, 
48 pagina’s,  €3,50 ISBN  978-90-5787-110-8
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