
 

 
 

Donderdag met inhoud 
Sneeuwvlokjes 
Het was bijna kerst. In de winkels was het lekker warm, het krioelde er van de mensen. Ze 
waren zo druk bezig met zoeken naar allerlei dingen, dat ze niet merkten dat het buiten 
steeds donkerder werd! Een eerste sneeuwvlok dwarrelde omlaag. Toen nog één en nog 
één, het werden er een heleboel. 
Daar was ook een klein sneeuwvlokje bij. Het sneeuwvlokje zag hoge kerktorens, grote 
gebouwen, huizen, winkels en straten. Het hoorde het lawaai van toeterende auto's en 
mensen die luid tegen elkaar spraken. 
“Is het daar waar wij naar toe gaan?”, vroeg het vlokje verschrikt aan de andere 
sneeuwvlokken. “Ja, daar vlijen we ons neer”, antwoordden de sneeuwvlokken. 
Het kleine sneeuwvlokje keek met afgrijzen naar die zwarte lawaaierige aarde: “Daar wil ik 
niet heen”, kermde het, “het lijkt me daar verschrikkelijk. Het is er donker, druk en vol en 
dan die auto's. Ik wil weer terug naar de hemel waar ik vandaan kom, daar is het stil en 
vredig”. 
“Een sneeuwvlok wordt geboren om af te dalen naar de aarde”, sprak opeens een rustige 
stem naast het snikkende vlokje. “Maar ik ben bang.... ik... ik wil niet verstikt of vertrapt 
worden...”. “Rustig maar, dat gebeurt ook niet”, sprak de dikke sneeuwvlok. “Ik blijf vlakbij 
je en onderweg zal ik je alles uitleggen over wat er gaat gebeuren. 
“Luister”, begon de sneeuwvlok, terwijl ze langzaam naar de aarde zweefden. “De 
bedoeling is dat alle gebouwen, huizen en straten door ons bedekt zullen worden, 
waardoor alle geluiden die je nu hoort zachter zullen klinken. Het is nu bijna donker 
buiten”, vervolgde de sneeuwvlok. “De mensen willen graag op tijd thuis zijn, maar wat zij 
nog niet weten is dat wij vannacht zo'n dikke laag sneeuw zullen vormen dat de mensen 
voorlopig hun huizen niet meer uit kunnen. En dan breekt eindelijk het moment aan dat de 
mensen tijd zullen nemen om zich te bezinnen, zich zullen realiseren wat het Kerstfeest 
eigenlijk betekent: dat er tweeduizend jaar geleden een Kindje werd geboren in een stal 
om Vrede, Liefde en Verdraagzaamheid te brengen”. 
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