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Geschiedenis

Kerstmis is een christelijk feest. Veel 
mensen gaan tijdens kerst naar de kerk. 
Op kerstavond, de avond voor kerst (dus: 
24 december), is er in veel kerken een 
kerstnachtdienst. Met deze dienst begint 
het kerstfeest. Er worden kerstliedjes 
gezongen en het kerstverhaal, de 
geboorte van Jezus, wordt verteld. De 
meeste Nederlanders zien kerstfeest 
als een gezellig feest met familie en 
vrienden. Kerstversiering, cadeautjes, 
lekker eten en mooie kleding aan. 

Andere gebruiken

Veel Nederlanders doen kerstinkopen. 
Het is druk in de winkels. De etalages zijn 
vaak prachtig versierd. Bij veel families is 
er een traditioneel kerstdiner. Meestal 
met een kalkoen en luxeproducten en 
bijzondere etenswaar. Op de radio en in 
de winkels hoor je veel kerstliedjes. 

In de maand december versturen de 
mensen kerstkaarten naar elkaar. 
De postzegels zijn in deze maand 
goedkoper. Zo’n postzegel wordt 
‘decemberzegel’ genoemd. Als je werkt, 

krijg je vaak op je werk een kerstpakket. 
Het kerstpakket is meestal een doos 
met daarin kleine cadeautjes. Maar 
tegenwoordig krijgen veel mensen 
ook een cadeaubon in plaats van een 
kerstpakket. Dan kunnen ze zelf iets 
uitkiezen. 

Vragen

•  Vier jij kerst? Koop je een echte of een 
neppe kerstboom?

• Versier jij verder jouw huis? Hoe dan?
• Welk feest is voor jou belangrijk?
• Eet jij een kerstdiner? Met wie?
•  Ken jij een Nederlands kerstliedje? 

Welke kersthit (= een lied dat je heel 
vaak op de radio hoort) vind jij leuk?

•  Verstuur jij nog kerstkaarten? Aan 
wie?

•  Heb jij weleens van je werk een 
kerstpakket gekregen?

Kerst in NederlandTraditie

Op 25 en 26 december vieren we in 
Nederland kerst. Daar horen vele 
tradities en gebruiken bij. Bijna 
iedereen heeft een kerstboom 
in zijn huis. Van de Amerikanen 
hebben we de traditie overgenomen 
om cadeautjes onder de boom te 
leggen. Maar niet iedereen doet dat.

De kerstboom

Eén van de oudste tradities is de 
kerstboom. In de 19e (negentiende) 
eeuw werd de kerstboom voor het 
eerst neergezet. Als Sinterklaas 
weer naar Spanje is, wordt de 
boom in de woonkamer neergezet 
tot uiterlijk 6 januari. Dat is 
gebruikelijk. Maar tegenwoordig 
zetten veel mensen hun 
kunstkerstboom, hun nepboom, 
al in november in de kamer tot eind 
januari. Dat vinden ze gezellig. 

Op straat of in een tuincentrum kan 
je een echte boom kopen. Zodra 
de boom in huis is, kan je de boom 
versieren met lichtjes (= lampjes), 
kerstballen, slingers en nog veel 
meer. Boven in de kerstboom zit 
de piek. Vroeger deed men echte 
kaarsjes in de boom. Je kan je 
misschien voorstellen dat soms 
het hele huis afbrandde. Na de 
kerst wordt de kerstboom vaak 
weggegooid, maar hij kan ook de 
tuin in. 
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Moeilijke woorden
•  Het gebruik: iets wat je doet bij 

een traditie, zoals een kerstboom 
kopen voor kerst. Oliebollen eten op 
oudejaarsavond.

•  Eén of een? Eén is een telwoord. 
Een is een lidwoord. Als je ‘een’ 
leest, zeg je een. Als je ‘één’ leest, zeg 
je het getal 1.

•  Er is één man in de klas met twintig 
vrouwen. 

•  Er is een man in de klas en de klas is 
verder leeg. 

•  Er staat één paard in de wei met 
koeien. 

•  Er staat een paard in de wei. Het 
paard staat alleen. 

•  Het telwoord: één, twee, drie, vier, 
vijf …

• Het lidwoord: de, het, een
•  Neerzetten: iets op de grond 

of op een stoel of tafel zetten. 
Voorbeelden: Ik zet de tas neer. Ik zet 
mijn kind neer. Ik zet de pan neer.

• Verschil tussen zitten en zetten: 
 - Zitten: 
  - Ik zit op een stoel.
  - Jij/hij/zij/u zit op een stoel. 
  -  Wij/jullie/zij zitten op een 

stoel. 
  -  Ik zat en jullie zaten op een 

stoel. 
  - Ik heb op een stoel gezeten.
 - Zetten: 
  - Ik zet een glas op de tafel.
  -  Jij/hij/zij/u zet een glas op de 

tafel. 
  -  Wij/jullie/zij zetten een glas op 

de tafel. 
  -  Ik zette en jullie zetten een 

glas op de tafel. 
  -   Ik heb een glas op de tafel 

gezet. 
  Zie je het verschil? Er zijn ook zulke 

verschillen tussen liggen en leggen.
 - Liggen: 
  - Ik lig op het bed.

  - Jij/hij/zij/u/het ligt op het bed.
  - Wij/jullie/zij liggen op het bed.
 - Leggen: 
  - Ik leg de krant op tafel.
  -  Jij/hij/zij/u legt de krant op 

tafel.
  -  Wij/jullie/zij leggen de krant 

op tafel.
 -  FOUT: ik leg op mijn bed en ik lig 

de krant op de tafel.
•  Gebruikelijk: iets wat je regelmatig 

doet, wat normaal voor je is. 
 -  Gebruikelijk poets ik mijn tanden 

na het eten. 
•  Kunst: een kunstwerk, iets wat is 

gemaakt door een beeldhouwer 
of een schilder. Maar ook: niet 
echt, namaak, een imitatie. Een 
kunstboom is een boom die niet echt 
is, maar nagemaakt. Kunstnagels = 
geen echte nagels

• Nep: niet echt
•  Versieren: iets mooi maken. Op een 

verjaardag hang je slingers op: je 
versiert de kamer.

•  De piek: een zilveren/gouden ster, 
engel of iets anders op het topje van 
de kerstboom. Bergen hebben ook 
een piek. Dat is het hoogste punt van 
de berg.

•  Afbranden: Een huis brandt af = 
het huis is volledig verwoest door 
vuur. Je kan ook iemand volledig 
afbranden. Dat betekent dat je heel 
negatief tegen of over iemand praat. 
Die persoon kan niks goed doen in 
jouw ogen.

•  Traditioneel: het woord ‘traditie’ 
zit erin. Traditie betekent: wat je 
elke week, maand of jaarlijks doet. 
Voorbeelden:

 -  Ik zwem al 20 jaar op vrijdag met 
een vriendin, dat is onze traditie. 

 -  Ik vier elk jaar Sinterklaas, het is 
een traditie. 

 -  Wij hebben een traditioneel 

kerstdiner. Het is elk jaar 
hetzelfde: kalkoen, spruiten en 
gestoofde peren.

 -  Het is een traditionele kerst. Dit is 
een bijvoeglijk naamwoord. Het 
zegt namelijk iets over kerst. 

 -  De kerst is traditioneel. Hier is 
het een bijwoord. Het betekent: 
het kerstfeest is klassiek of zoals 
altijd.

•  Het luxeproduct: een product 
dat je niet dagelijks eet of drinkt, 
maar alleen op bijzondere dagen 
of feestdagen. Zoals een kerststol 
(= brood met rozijnen, krenten en 
amandelspijs) of een grote kalkoen, 
kreeft, krab of champagne.

• De etenswaar: voedsel, het eten
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