
 

Madrid, 5 december 2020 

 

Beste mensen, 

 

Op deze 5 december een speciaal gedicht 

van de Sint tot u gericht. 

Nog nooit eerder is mijn feest 

Zo met maatregelen omhuld geweest 

Niet te veel mensen, mondkapjes, anderhalve meter van elkaar 

Het heet `nieuw normaal`, maar het blijft toch heel raar. 

En voor iemand met een lange grijze baard een mondkapjesplicht? 

Nee, dat went nooit (en het is geen gezicht) 

Maar het is allemaal om het coronavirus te bestrijden 

Geduldig, en soms ongeduldig, wachtend op betere tijden.                                 

Nog even geduld, gaf uw minister van Volksgezondheid te verstaan, 

het vaccin dat komt eraan. 

 

Alles is anders: in de supermarkt, in je contacten op het werk 

En beslist ook in de kerk 

Want even belangrijk als schriftlezingen, bidden en preken 

is voor menigeen, zo is gebleken, 

De koffie, de ontmoeting, na de zegen en het laatste lied, 

Maar ach, helaas, dat mag nu niet. 

De kerkenraad is onverbiddelijk en zegt: opgelet, 

zorgt dat gij elkander niet besmet! 

 

In tegenstelling tot uw predikant, 

Houd ik het wat luchtig want… 

Het is vandaag het feest van Sint 

Of je nu oud bent of een kind 

 

Iets anders: 

 

Ik had als Heilige Nicolaos niet durven dromen 

dat ik ooit nog in uw protestants liedboek terecht zou komen 

Maar de redactie van `Liedboek. Bidden en zingen in huis en kerk`. 

deed voor mij geweldig werk 

Weinig kan mij zozeer verblijden 

Als het lied: Uit de schemer van de tijden.* 

Ik geloof persoonlijk niet dat, zoals het lied zegt, de Sint voor u pleiten zal 

- dat is voor deze calvinistische Sint te mal – 

Maar verder, zeker ook in oecumenisch opzicht, 

werkelijk een prachtgedicht! 

 

Dus mocht u geen pakjesavond vieren 

dan kan dat lied u misschien plezieren (zie pag. 2 van deze brief) 

 

Zoals geestelijken plegen, 

af te sluiten, 

veel sterkte en Gods zegen, 

 
de Sint 

                                                           
* Liedboek. Bidden en zingen in huis en kerk. Lied 745 p.1241 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Nicolaas (paneel van een altaar, ca. 1500) 

Nicolaas van Myra werd geboren in Patara te Lycië dat in 

Antalya, hedendaags Turkije ligt, maar in het jaar 280 bij het 

Romeinse Rijk hoorde. Later werd hij bisschop van Myra, de 

hoofdplaats van Lycië. Hij stierf op 6 december 342.  

Als heilige in het oosters christendom werd Nicolaas eerst 

alleen in het oosten van Europa geëerd, in het bijzonder in 

Griekenland en Rusland. Omdat Nicolaas de schutspatroon van 

de zeevaarders was, kreeg hij ook in de West-Europese 

kustnaties een grote aanhang. In de 13e eeuw werd zijn 

naamdag vastgesteld op 6 december. Vanaf dat moment 

verspreidde zich de Nicolaasverering over heel Europa. (Bron: 

Wikipedia) 

Er zijn vele legenden over Nicolaas in omloop. Enkele daarvan 

zijn verwerkt in het lied hiernaast. 

Uit de schemer van de tijden. 
Nicolaos, pleit voor ons 
(Liedboek nr. 745) 
 
Uit het schemer van de tijden  
doemt een oergestalte op, 
met legenden, staf en mijter,  
beeld van het erbarmen Gods. 
Nicolaos, zegevieren  
zal het recht voor heel het volk, 
sta ons bij nu wij hier bidden,  
wees van onze woorden tolk. 
 
Voor het kind dat niet kan spelen  
en geen veilig huis meer kent; 
dat geen kans krijgt om te leren,  
uitgebuit wordt en miskend; 
dat geweld gewoon gaat vinden  
en gepantserd verder leeft … 
God, behoed al deze kind’ren, 
dat uw aarde toekomst heeft. 
 
Sint Niklaas, die weet wat recht is  
en wat slecht is ondervangt, 
vrijgekocht heeft hij drie dochters  
van een redeloze man. 
Driemaal werpt hij gouden klompjes  
door het venster aan de straat, 
driemaal ziet een dochter toekomst,  
wordt een vrouw, krijgt nieuwe staat. 
 
Voor wie reizen in den vreemde,  
voor wie overvallen wordt 
door de stormen, door de schemer,  
door de honger, door tekort, 
die geen eigen grond meer hebben,  
die gevlucht zijn om het brood; 
God, dat wij elkaar behoeden  
èn in weelde èn in nood. 
  
Al wie varen op het water,  
zelfs de scheepslui op de wal, 
mogen om Sint Niklaas vragen,  
want hij kent zijn makkers wel. 
Op de zeeën, woedend, ziedend, 
 in de stilte voor de storm, 
in gebed of in verstrooiing,  
Nicolaos, pleit voor ons. 

p.s.  mocht u ter ere van mijn feestdag de kerk en 

noodruftigen (diaconie) willen gedenken, dan kunt u een 

bedragje schenken (de Sint) 
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