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Kerstmis anno 2068 
 

KEVA brengt: A Christmas medley - R. van der Velde 
 
We schrijven 25 december 2068. 50 jaar nadat de eerste periodes van droogte in Europa hun 
intrede hadden gedaan. Het klimaat was ondertussen helemaal veranderd. In Europa was het 
droog en heet en in het land van melk en honing in het Midden-Oosten was het vochtig en 
koel en deze winter lag er veel sneeuw. 
 
In het land van melk en honing wonen Jozef en Maria. Deze 25 december zou een dag 
worden die ze niet licht zouden vergeten. Jozef had trouwens net zijn testament veranderd bij 
de notaris. In zijn oud testament had hij geen rekening gehouden met de komst van een 
kindje, maar nu Mariake hoogzwanger bleek te zijn had hij het idee geopperd om een nieuw 
testament te maken. In dat nieuw testament stond er veel over de kleine die ze straks op de 
wereld zouden zetten. ’t Zou een jongen zijn, dat wisten ze al, en ze gingen hem Jezus 
noemen. Was ’t een meisje geweest, dan hadden ze haar Jebroer genoemd. 
 
Toen een aantal maanden voordien Maria zei dat ze een kindje verwachtte keek Jozef 
vreemd op. Hoe was dat nu mogelijk? Maar Maria zei dat het kindje gedownload was uit de 
“cloud”. Dat verstond Jozef want hij begreep dat in het jaar 2068 alle verrichtingen 
contactloos gebeurden. 
 
Oh ja, ze leefden in het land van melk en honing. Niets mis mee, maar waarom heette dat 
land het land van melk en honing? Wel, ze hebben daar ooit 7 vette en 7 magere jaren 
gehad. Tijdens de 7 vette jaren hadden ze veel koeien gekweekt en vandaar de melk dus. 
Tijdens de 7 magere jaren hebben ze last gehad van plagen: onder andere sprinkhanen die de 
oogst wegvraten, maar ook bijen. En van die bijen zijn ze nooit meer vanaf geraakt. Vandaar 
de honing dus. 
 
Nu ter zake terug. Maria en Jozef hadden een facebook bericht gekregen met de melding dat 
ze naar Bethlehem moesten voor de volkstelling. 
Maria zei: “Mo Jozef, waarom moeten we daar nu naartoe, kan dat niet gewoon contactloos 
via ’t internet?” 
Jozef zie “Ah ja hé Mariake, ’t internet is gehackt en die contactloze verrichtingen vertrouwen 
ze niet meer, we moeten dus naar Bethlehem gaan”. 
 
Maria had haar mooiste kleedje aangetrokken voor die verre reis. Ze had het besteld via het 
internet en de facteur had het die ochtend afgeleverd. De sukkel was door weer en wind 
gefietst om het pakje af te leveren. Het pakje was helemaal besmeurd en doorweekt, maar 
als bij wonder werd het kleedje zonder één vlek afgeleverd door de postbode. Het was een 
onbevlekte ontvangenis geweest. 
 
Ondertussen had Jozef de slee buitengezet want, zoals gezegd, er lag veel sneeuw. Hij haalde 
Rudolf uit de garage en spande die voor de slee. Rudolf was hun zelfrijdend elektrisch rendier. 
Heel comfortabel, de garage blijft altijd proper en je moest niet meer tanken. Er was 
trouwens geen olie meer te vinden, alles was elektrisch geworden en sindsdien was er in het 
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land van melk en honing ook alleen maar peis en vree. Hun beste buren waren de Palestijnen 
geworden. Ooit was dat anders geweest. 
 
En zo vetrok Jozef met zijn hoogzwanger Mariake op de slee, getrokken door Rudolf door de 
sneeuw naar Bethlehem.  
 
KEVA brengt: Sleigh Ride - R. van der Velde 
  
Maria en Jozef zijn dus onderweg op de slee naar Bethlehem, getrokken door Rudolf. 
Op een bepaald ogenblik zagen ze in de verte een man lopen. Hij was verkleumd van de kou 
en had praktisch geen bagage bij zich. 
Maria en Jozef hadden compassie met de sukkel en stopten. 
Maria zei: “Mo Jozef, da’s toch erg. Zouden we die jongen geen lift geven”. 
Waarop Jozef zei “Ha ja hé Mariake, we hebben nog plaats genoeg op de slee en de Rudolf is 
nog meer dan de helft opgeladen, dat is dus geen probleem”. 
 
De man bleek een vluchteling uit Europa te zijn. Met een rubberbootje had hij de 
Middellandse Zee overgestoken. Ge moet weten dat het bloedheet en droog was in Europa 
en dat velen het geluk gingen zoeken in het Land van Melk en Honing. In Amerika hadden ze 
ook van de riem trouwens. Sinds hun president in 2018 daar het hele land geconverteerd had 
naar “clean cole” was heel Noord-Amerika een woestijn geworden. Het klimaat was er danig 
veranderd. Ook daar warende mensen op de vlucht geslagen. Alleen de rijke zwarte 
bevolking bleef. Al die blanke sukkelaars waren op stap naar Mexico. ’t Was ook logisch om 
naar Mexico te verhuizen: net als in het land van melk en honing was er daar een fantastisch 
klimaat en daar noemden ze Mexico het land van Taco’s en Tequila. Je moest eigenlijk maar 
twee dingen doen om welkom te zijn in Mexico: Spaans leren en een cursus muurklimmen 
volgen. 
 
Terug naar onze vluchteling die inmiddels achter Jozef en Maria op de slee was gekropen. Hij 
wou mee naar Bethlehem want daar kon hij zich inschrijven in een klein Kasteeltje om asiel te 
krijgen. 
 
Toen Jozef Rudolf wou starten vroeg Maria: “Mo Jozef, weten we nu eigenlijk hoe die jongen 
heet?” 
Waarop Jozef antwoorde “Mo nee hé Mariake, dat weten we niet, we zullen het hem 
vragen”. 
 
Daarop zei de vluchteling “Vreest niet, Jozef en Maria, ik ben een vriend, ik ben eigenlijk op 
weg naar Emmaüs, dat is mijn eindbestemming en mijn naam is Noël”. 
 
KEVA brengt: Noël - Joy Webb (met koor) 
  
Jozef en Maria, Rudolf en Noël zijn ondertussen goed op weg naar Bethlehem. 
Misschien vragen sommigen zich af hoe Jozef en Maria het zo ver hadden kunnen schoppen. 
Wel… 
Jozef is was een succesvol ondernemer. Hij had in Jeruzalem de technische school gevolgd en 
was schrijnwerker geworden. Door de klimaatverandering groeiden er plots veel bomen in 
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het Land van Melk en Honing. Slimme Jozef en zijn broer hadden dit zien aankomen en 
hadden daarop ingezet met hun schrijnwerkerij. Ze hadden alles geautomatiseerd en hun 
bedrijf groeide als kool. Ze waren zelfs eens Onderneming van het Jaar geweest, ge moet niet 
vragen. Ze hadden hun bedrijf dan overgelaten en Jozef was serieus verdikt sindsdien. Het 
was zo erg dat zijn broer er zelfs zijn haar van verloren had. 
 
Maria was ook succesvol geweest. Eigenlijk hadden haar ouders graag gehad dat Maria 
lerares Frans zou worden in het plaatselijke Sint-Aloysiuscollege, maar dat ging haar niet zo 
goed af. Zij was altijd een fijn poppeke geweest met een fantastisch gevoel voor ritme. Ze 
speelde in haar jeugd lang in de plaatselijke harmonie KEVA in Aspelare, een klein dorpje in 
het Land van Melk en Honing. Ze woonde wel in Nazareth zowat 25 kilometer van Aspelare, 
maar je kon er gemakkelijk naartoe via de E17 en de E40. 
Maar zoals zovele muzikanten van KEVA maakte ook zij furore in de muziek. Ze was 
begonnen in het trommelkorps en schopte het al gauw tot drummer van het korps. Er was 
wel één ding vervelend: ze verloor altijd haar partituren en kon die maar niet terugvinden. 
Maar de andere muzikanten vonden haar sympathiek en dat maakte alles goed.  
 
Maar Mariake had ook buiten KEVA succes: ze deed mee aan Jerusalem’s got Talent. Ze deed 
dat onder haar artiestennaam “Carol”. Ze heeft de wedstrijd gewonnen door haar 
fantastische drumsolo. Sindsdien kent iedereen haar als ‘Carol of te drum” 
 
KEVA brengt: Carol of the drum (met koor) 
  
Terug naar Jozef, de hoogzwangere Maria en Noël op de slee met Rudolf. De tocht ging 
verder door het besneeuwde landschap. Plots stak er een enorme sneeuwstorm op. Er was 
geen huis of stal te merken in de omgeving. Even verderop stond er een oud buskotje van De 
Lijn. Ze besloten om daar gaan te schuilen. Het buskotje was zoals gewoonlijk oud en 
versleten maar er was merkwaardig genoeg wel licht. Jozef had al eens gezocht naar de 
lamp, maar vond die niet. Maar ja, als schrijnwerker had hij niet zoveel verstand van 
elektriciteit. 
 
Plots kwamen er drie mannen in gele hesjes aan het buskotje. Maria vroeg ‘Mo Jozef, dat 
zien er rare gasten uit, zouden die ook gevlucht zijn?” 
En Jozef antwoorde ‘Mo Mariake, dat weet ik niet, we zullen het hen vragen, misschien 
komen ze wel uit Frankrijk want daar loopt tegenwoordig iedereen in een geel hesje”. 
De drie mannen bleken drie slimmeriken uit het Oosten te zijn. Daarop zei Jozef: “Mo 
jongens, ge zijt hier midden in het Oosten”, waarop de mannen verklaarden dat ze van het 
verre oosten kwamen. Ze hadden veel kostbaars mee dat ze hadden gestapeld op de rug van 
hun os en ezel. 
 
Ook zij hadden, net als Noël, heel wat avonturen meegemaakt op hun reis naar het Land van 
Melk en Honing. Ze hadden met een ferryboot de zee overgestoken en ze waren halfweg hun 
reis bijna tot zinken gebracht door een verschrikkelijk groot dier met een enorme bultrug en 
een staart zo groot als het zeil van een driemaster. En het spoot water omhoog zo hoog als 
wel 1000 fonteinen!! 
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Jozef en Maria zaten gespannen te luisteren. Het was muisstil geworden. En plots riep Noël: 
“Dat moet Moby Dick geweest zijn!” 
 
 
KEVA brengt: Moby Dick - Michael Geissler 
  
Jozef, Maria, Rudolf, Noël en de drie slimmeriken uit het oosten en de os en de ezel zaten in 
het buskotje. Eén der drie wijzen was elektricien en vroeg zich ook af waar het licht in dat 
buskotje vandaan kwam. Hij kon de lamp ook niet vinden. Ze staarden de hemel af op zoek 
naar de lichtbron. En plots zagen ze waar het licht vandaan kwam. Boven in de hemel hing er 
een grote ster die licht gaf. 
Maria zie “Mo Jozef, da’s precies een grote lichtgevende ster”. 
Jozef antwoorde “Mo Mariake toch, da’s waarschijnlijk een raket van Noord-Korea die 
verloren gevlogen is en verbrandt in de dampkring”. 
De drie slimmeriken knikten bevestigend: ze hadden op hun reis de raket zien opstijgen in 
Pyongyang en hadden besloten de raket te volgen. En zo waren ze tot in het Land van Melk 
en Honing geraakt. 
 
Maar plots stopte het met sneeuwen en de hemel boven het buskotje trok open. Het werd 
warmer, de wind ging liggen en ze konden verder reizen. Het was een wonder hoe de lucht 
hen beschermde op hun weg naar Bethlehem. Eén van de drie slimmeriken had Engels 
gestudeerd en zei: “This is a miracle, this is an act of God, this is a sheltering sky!” 
 
KEVA brengt: Sheltering Sky - John Packet 
  
Jozef, Maria, Rudolf, Noël en de drie slimmeriken uit het oosten en de os en de ezel 
vertrokken uit het buskotje en zetten hun weg verder naar Bethlehem. Jozef checkte even de 
batterijen van Rudolf en zag dat hij nog 25% capaciteit had. De zelfrijdende Rudolf had er wel 
zin in. De os en de ezel waren achteraan vastgeknoopt aan de slee. 
 
Maar die os en die ezel waren ook slimmeriken uit het oosten: ze konden het tempo van 
Rudolf nauwelijks volgen en lieten zich door Rudolf en de slee voortrekken. Op dat gewicht 
had de boordcomputer van Rudolf niet gerekend en na enkele kilometers begon er een rood 
lichtje te pinken op het achterste van Rudolf. Jozef zag het en werd lijkbleek. 
 
Maria zei: ‘Mo Jozef, ge ziet zo bleek, hebt ge iets slecht gegeten?” 
Jozef zei ‘Mo Mariake toch, de Rudolf zijn batterij is plat, zie je dat niet?” 
 
Rudolf stond te hijgen. Hij kon niet meer verder. Dit was een regelrechte ramp. In dit weer, in 
die koude en zo ver van de bewoonde wereld zou dit hun dood beteken. 
De slimmerik uit het oosten die engels sprak zei ‘this looks like a nightmare before christmas!’ 
 
 
KEVA brengt: The Nightmare before christmas 
  
Jozef, Maria, Rudolf met de platte batterij, Noël, de drie slimmeriken uit het oosten en de os 
en de ezel zaten met de handen in het haar. Hoe moeten we hieruit geraken. Jozef dacht 



Bindteksten Kerstconcert 2018 
 

meteen aan zijn Nieuw Testament. Als ze dit niet overleven, dan was er gelukkig het Nieuw 
Testament dat alles zou regelen nadat ze het tijdelijke voor het eeuwige zouden wisselen. 
 
Plots slaakte de derde van de drie slimmeriken uit het oosten een kreet: “Wow, ik heb de 
oplossing!” schreeuwde hij. Hij ging gaan zoeken in de pakken die op de rug van de os en de 
ezel waren gestapeld. Hij schoof de wierook en de mirre opzij en dook als het ware in de 
pakken met kostbare kadootjes die ze hadden meegebracht. Ze zouden namelijk een bezoek 
brengen aan een verre nicht die hoogzwanger was en rond deze tijd een baby zou krijgen en 
ze hadden veel cadeautjes meegebracht. Hij bleef maar graven tot alleen nog zijn voeten uit 
de zak staken. Plots sprong hij recht en toonde een wit konijn. 
“Kijk, zei hij, dit is de oplossing!” 
Maria zei “Mo Jozef, is dat nu echt ne slimmerik uit het Oosten? Dat wit konijn gaat de slee 
niet trekken hoor!” 
Jozef zei “Mo Mariaken toch, laat die jongen nu toch eens uitspreken!” 
De slimmerik uit het oosten opende het deurtje op de rug van het konijn en hij riep 
“Warempel, het is gelukt er zit een pilleke in van Duracel! We zijn gered! We zijn gered!”. 
 
Rudolf was ondertussen al bijna door zijn knieën gezakt. Ze hadden hem in standby gezet, 
maar dat deed al niet veel meer uit. De slimmerik uit het oosten ging naar Rudof, opende 
diens muil en stak het pilleke van Duracel onder zijn tong. “Goed laten smelten en zeker niet 
op bijten” zei hij. 
 
Twee minuten nadien stond Rudolf weer gelaarsd en gespoord en kon de karavaan verder 
trekken. 
Na een half uurtje kwamen ze aan op het dorpsplein in Bethlehem. Iedereen had ondertussen 
verschrikkelijke dorst. Jozef kocht een grote fles spa bruis en gaf ze eerst aan de 
hoogzwangere Maria. Maria nam de fles met haar verkleumde handen, maar de koude fles 
gleed uit haar handen en sloeg te pletter op de kasseien van het dorpsplein. 
Maria riep: “Mo Jozef, ik denk dat mijn water gebroken is!” 
Jozef zei “Mo Mariaken, dat zien we toch wel, dat moet je ons toch niet zeggen” 
 
Twee minuten later werd de kleine Jezus geboren, gezond en fit, met een klein aureooltje 
boven zijn hoofd dat hem warmte gaf. Het leek wel een wonder te zijn. 
 
De christenen, joden en islamieten die er rondliepen op het dorpsplein waren zo onder de 
indruk van deze wonderbaarlijke gebeurtenis dat ze allemaal zin hadden om dit te vieren. Een 
tot de islam bekeerde oud-strijder van IS  rende gauw naar huis om zijn zelfgekweekt 
varkentje te slachten. Een andere liep naar huis om zijn barbecue te gaan halen. Anderen 
sleepten dan weer hout aan om de winterbarbecue aan te steken en zich te warmen. 
Het werd een reuzefeest, de wereld was gered, de kleine woog 3 kilo 500, iedereen was 
gelukkig, de barbecue op 25 december 2068 op het dorpsplein van Bethlehem staat voortaan 
in de geschiedenisboeken gebrandmerkt als een historische mijlpaal: “Christmas on the Town 
square”.  
 
KEVA brengt: Christmas on the town square 
 


