Het verhaal van onze kerststal

In dit boekje wordt het verhaal van onze kerststal verteld.
Het verhaal gaat over wat er gebeurde
toen Jezus geboren werd.
Op onze internetpagina is iets meer te zien.
Ook vertellen we daar hoe de beeldjes gemaakt zijn.
Daarvoor ga je naar https://www.van-steenbeek.eu/kerststal
of je scant de QR-code.

Veel kijk- en leesplezier.

Het verhaal van de kerststal
Het verhaal van kerst is al meer dan 2.000 jaar geleden
gebeurd. Al eerder was aan Israël verteld wat er gebeuren
zou. God deed dat door de profeten. De bekendste daarvan
was Jesaja. Zijn verhaal kun je in de Bijbel vinden.
Het verhaal van de kerststal is niet zo oud. Maar wel bijna
800 jaar. Een man die Franciscus van Assisi heette vond een
nieuwe manier, om het verhaal van kerst te vertellen.
Jesaja schreef: “Een os kent zijn baas, en een ezel de kribbe
(dat is een voerbak) van zijn meester, maar het volk van Israël
luistert niet.” God bedoelde dat de Joden niet wilde weten
dat ze de komst van Jezus nodig hadden.
Franciscus vroeg een rijke landheer, een lege kribbe met stro,
een os en een ezel in een grot te plaatsen. Zo liet hij gelijk
zien hoe armoedig Jezus in de wereld is gekomen.
Mensen kwamen in de kerstnacht naar deze grot om het
kerstfeest te vieren. Dat was de eerste kerststal.

De reis naar Bethlehem
Jezus is meer dan 2.000 jaar geleden geboren. Toen was de
Romeinse keizer Augustus de baas in Israël. Hij wilde dat alle
mensen in Israël geteld werden. Van iedereen moest de naam
worden opgeschreven. Iedereen moest daarvoor naar de stad
of het dorp van zijn voorvaderen. De timmerman Jozef uit
Nazareth stamde af van David. Hij ging daarom met Maria
naar het stadje Bethlehem.
Dat Jozef en Maria naar Bethlehem moesten was voor hen
een moeilijke reis. Maria zou een kindje krijgen. In Nazareth
was de engel Gabriël bij haar gekomen. Deze engel had tegen
haar gezegd dat de Zoon van God uit haar geboren zou
worden.
Fijn nieuws, maar als je dan zo’n lange reis moet maken …. .

In de stal
Het was erg druk in Bethlehem. Er moesten veel mensen naar
Bethlehem. En Bethlehem was maar een klein stadje.
Als Jozef en Maria na een lange reis in Bethlehem komen is er
voor hen geen plaats in de herberg. Ze moesten naar een plek
die eigenlijk voor dieren bestemd was. Of er dieren waren
staat niet in de Bijbel. In de Bijbel staat wel dat er een
voerbak was. Misschien was dat in het deel van een huis waar
dieren gehouden werden. Ook kan het een stal net buiten het
stadje geweest zijn.
Hoe dan ook: Jozef en Maria hebben daar hun plek gevonden.
Ze moesten uitrusten van de reis. En Jezus zou al snel
geboren worden. Die stal was helemaal geen plek waar je wilt
dat een kindje geboren wordt.
Maar Jozef en Maria konden niet anders.

Geboorte van Jezus
In die stal wordt het kindje Jezus geboren. In de Bijbel staat
dat Maria Hem in doeken heeft gewonden en in een kribbe de voerbak voor het vee - heeft gelegd.
Het bedje van dit hulpeloze kind was nog slechter dan de plek
waar Hij op de aarde kwam.
Dat Jezus op de aarde zou komen is door veel profeten
verteld. Maar over de geboorte zelf staat niet veel in de
Bijbel. Lucas heeft in de Bijbel alleen geschreven wat hier al
staat. Een andere die hierover schreef was Matthëus. Die
vertelt eigenlijk alleen dat dit kindje de naam Jezus kreeg.
In die tijd waren namen heel belangrijk om de betekenis.
Toen Jozef door een engel werd verteld dat Maria Gods Zoon
zou krijgen, werd de naam Emmanuël genoemd. Dat
betekent “God met ons”. De naam Jezus betekent “Hij die
redt”.
De naam voor het kindje die je ook vaak met kerst hoort is
Christus. Die naam betekent “Gezalfde” om te laten zien dat
Jezus door God gezonden was met een bijzondere taak.

Het grote nieuws
Dat zijn natuurlijk mooie namen. Maar voor Jezus zelf was zijn
geboorte helemaal niet leuk. Hij kwam uit de hemel op aarde
als een klein hulpeloos kind. En daarna zouden nog meer nare
dingen met Hem gebeuren.
Voor ons is wat er gebeurde wél goed nieuws. Jezus kwam op
de aarde, zodat iedereen die in Hem geloofd het eeuwige
leven krijgt. Daarom dus die naam: Redder.
Dit was groot en belangrijk nieuws. Nieuws dat God zelf ook
aan de wereld heeft laten weten. Hij stuurde zijn engelen
naar de aarde om dat nieuws te vertellen. Daarna liet hij dat
weer door mensen verder vertellen. En op te laten schrijven
door mensen als Lucas en Matthëus.
Maar laten we terug gaan naar Bethlehem en kijken wat daar
nu eigenlijk gebeurde.

Herders in het veld
In de velden rond Bethlehem waren herders die daar schapen
bewaakten. Dit waren in die tijd wat ruwe kerels. Deze ruwe
kerels hadden ze in de nacht liever niet in de stad. Bepaalt
geen 'herdertjes' dus.
En juist aan die grote kerels verscheen de door God gezonden
engel. Die vertelde dat Jezus, de Zaligmaker, in Bethlehem
geboren was. De engel vertelde daarna dat Jezus in doeken
gewonden was en dat Hij in een voerbak lag.
Na dat grote nieuws verscheen er een enorme groep engelen,
die God loofde met de woorden “Ere zij God in de hoogste
hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.”
Dat laatste woord hoor je niet zo vaak meer. Het betekent
dat je ergens plezier aan hebt.
Dus het betekent dat de mensen er vrolijk van werden dat
Jezus kwam.

Herders in de stal
Daarna gingen de engelen weer naar de hemel. De herders
hadden veel om over te praten. Ze zullen het haast niet
geloofd hebben wat ze zagen.
Omdat ze allemaal hetzelfde hadden gezien en gehoord
moest het wel waar zijn. Toen hadden ze meteen het plan om
het kindje te vinden.
Ze gingen snel naar de plaats waar Jezus geboren was.
De herders hebben wat zij meegemaakt hadden ook zeker
aan Jozef en Maria verteld. Over de engelen die ze gezien en
gehoord hadden. In de Bijbel staat dat Maria alles goed
onthouden heeft en dat ze daarover - met liefde - heeft
nagedacht.

De schapen zijn nog alleen
Je zou denken dat de herders daarna snel terug gingen naar
hun kudde. Dat deden ze niet. De schapen bleven nog even
alleen. De herders vertelden iedereen het goede nieuws. Juist
die ruwe kerels waren daarmee de eersten die het verhaal
van kerst vertelden. Aan iedereen die ze in en rond
Bethlehem tegen kwamen.

Pas daarna gingen de herders terug. Ze waren wel veranderd
en vol van alles wat ze gehoord en gezien hadden. Ze bleven
vol lof over de goedheid van God en bleven God daarvoor
loven en prijzen.

De wijzen uit het Oosten
Er zijn daarna wijzen uit het Oosten in Jeruzalem gekomen. Zij
hadden een ster gezien, die ze niet eerder ontdekt hadden.
Dit was voor hen een teken dat er een koningszoon geboren
moest zijn.
Zij zochten Jezus in het rijke Jeruzalem. Daar woonde toen
koning Herodes. Deze koning wist van niets. Hij vroeg aan
mensen die de verhalen van de profeten kenden waar een
Joodse koning geboren zou worden. Deze geleerden wisten
dat dat in de stad van David, Bethlehem, zou gebeuren.
Daarna sprak Herodes nog stiekem met de wijzen. Hij wilde
precies weten wanneer zij de ster voor het eerst gezien
hadden.
Toen de wijzen naar Bethlehem gingen, wees de ster opnieuw
de weg naar het kindje Jezus.

De wijzen in de stal
Of Jozef en Maria met Jezus toen nog in de stal waren staat
niet in de Bijbel. Jezus is - volgens de Joodse wet - in de
tempel geweest. Daar was Hij als Zoon van God herkent en
geprezen door Simeon en de oude Anna. Dit was in Jeruzalem
gebeurd. Misschien dat Jozef daarna wel een goede plek voor
Jezus en Maria gevonden had in Bethlehem.
Wel staat er in de Bijbel, dat de wijzen het kindje Jezus in
Bethlehem vonden. De ster had hen weer de weg gewezen.
Zij brachten kostbare geschenken mee. Deze geschenken
waren goud, wierook en mirre.
Na dit bezoek zei een engel tegen de wijzen dat zij niet terug
moesten keren naar Herodes. Deze had hen gevraagd terug
te komen zodat Herodes Jezus kon aanbidden.
Maar Herodes had heel andere plannen …...

De vlucht naar Egypte
Herodes was bang dat het kindje Jezus koning zou worden.
Hij vond het verhaal van de wijzen daarom geen goed nieuws.
Herodes was door de Romeinen koning geworden. De
mensen vonden hem daarom geen goede koning. En Jezus
was wel een echte Joodse koning. Herodes stuurde daarom
zijn soldaten naar Bethlehem. Ze moesten alle jongetjes tot
twee jaar oud te doden. Alleen omdat Herodes baas wilde
blijven. Ook Jezus zou dan gedood zijn.
Jozef zag gelukkig in een droom een engel. Die zei dat hij met
Jezus en Maria naar Egypte moest vluchten. Pas toen Herodes
gestorven was heeft een engel aan Jozef vertelt dat ze terug
konden naar Israël. Jozef was nog wel bang voor een zoon
van Herodes, die toen in Judea baas was. God zei Jozef, dat ze
terug moesten naar Nazareth. Daar is Jezus groot geworden.
En dat was ook al door de profeten verteld.

In dit boekje staat het verhaal van kerst.
Het verhaal van de geboorte van Jezus en de herders is
opgeschreven door Lucas.
Het verhaal van de wijzen en de vlucht naar Egypte is ons
verteld door de evangelist Mattheüs.
Deze verhalen staan allebei in de Bijbel. Daar staat natuurlijk
ook veel meer over wat er met Jezus gebeurde.
Soms best wel moeilijke verhalen. Gewoon je vragen stellen.
Er zijn thuis of op school vast wel mensen die je willen helpen
met de antwoorden.

Als je dit boekje leest en niet weet waar het vandaan komt:
zoek ons dan op internet:
https://www.van-steenbeek.eu.

