
Voor de Advent begint, klinkt er over de
radio en in winkels al kerstmuziek. Men
laat dan profane volksmuziek horen waarin
verwezen wordt naar de betekenis van
Kerst, zoals de geboorte van het kerstkind,
geluk en vrede.

In oktober en november worden in de
meeste parochies Mariaprocessies gehou-
den ter verdieping van het besef van wat
Kerstmis eigenlijk betekent. Dergelijke pro-
cessies trekken door de stad, terwijl tel-
kens meer gelovigen zich erbij aansluiten,
waardoor dergelijke processies wel drie
uren kunnen duren.

In de huizen wordt dan al de kerstboom,
de adventskrans en ook de kerststal opge-
zet, die op een prominente plaats in huis
of buiten voor het huis neergezet wordt. En
deze kerststallen zijn veel groter dan wij in
Nederlandse huizen gewend zijn en uit elk
van deze kerststallen, waarin het kindje
Jezus nog ontbreekt, klinkt kerkelijke
kerstmuziek. De huizen worden versierd
en verlicht en op een bepaald moment
gaan de mensen de straten langs als een
soort pelgrimage om de kerststallen te be-
kijken, terwijl er kerstliederen worden afge-
speeld.

In de kerken wordt op elke zondag van de
Advent een kaars aangestoken tijdens een
plechtigheid waarbij een passend lied
wordt gezongen. Ook wordt de kerststal in-
tussen opgebouwd, en die niet alleen,
maar er wordt een compleet dorp ge-
bouwd rondom de kerststal met de herders
en hun schapen en ook de drie koningen
zijn aanwezig.

Negen dagen voor de Kerst wordt elke dag

in de kerk de Kerstnoveen gebeden, en de
Misa de Aguinaldo gevierd bij zonsopgang
om 5.00 uur met typische kerstliederen,
met ritmes die typisch zijn voor de Vene-
zolaanse cultuur, beter bekend als ‘Agui-
naldos’.

De term ‘aguinaldo’ betekent ‘geschenk’ of
‘offer’, daarom zijn de traditionele Agui-
naldo-missen een offer van de gelovigen
aan Jezus, aan de Messias die nog gebo-
ren moet worden. Na de Mis gaat men ge-
zamenlijk ontbijten.

Op Kerstavond om 00.00 uur, wordt de
nachtmis gevierd en wordt tijdens de in-
trede onder het zingen door de priester het
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Kindje Jezus binnengedragen en in de
kribbe gelegd.

Kerst in Venezuela is een echt familiefeest.
Dan gaan de vaders en moeders, de kin-
deren, de kleinkinderen en achterkleinkin-
deren allemaal naar oma als haar huis
groot genoeg is, maar is dat niet het geval,
dan gaat men naar degene die wel vol-
doende ruimte heeft om de hele familie,
soms meer dan 30 personen, te herber-
gen.

Drie dagen voor Kerst wordt er in de keu-
ken hard gewerkt om de typische kerstge-
rechten te bereiden. Na de nachtmis gaat
men aan tafel en brengt men de verdere
tijd door met eten en drinken, terwijl het
kerstverhaal wordt voorgelezen, kerstlie-
deren worden gezongen, het Kerstkind in
de kribbe wordt gelegd en op 25 december
in de morgen, als de kinderen wakker wor-
den, vinden zij de cadeautjes onder de

kerstboom en mogen ze die uitpakken.

Maar eerst moeten de kinderen het Kerst-
kind, dat ergens is verstopt, gaan zoeken
en degene die het kerstkind heeft gevon-
den, mag het in de kribbe leggen. Echter,
voordat dit alles gebeurt, moeten de kin-
deren een brief schrijven aan het Jezus-
kindje met de wens om een bepaald
cadeautje te mogen ontvangen en te vra-
gen om geluk en vrede. De ouders kopen
dan het gewenste cadeau en leggen dat
bij de kerststal of onder de kerstboom neer
in de nacht van 24 december.

De winter in Venezuela is erg zacht, vorst
en sneeuw komen er niet voor, zodat men
tijdens de kerstdagen buiten gaat barbe-
cueën en de kinderen in hun zwembadje
kunnen plonzen.
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