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Lieve leden en vrienden van De Hoeksteen.
Ons kerstfeest is anders dan anders. Velen
hebben een zwaar en vermoeiend jaar achter de
rug. Corona en alle beperkingen die dat met
zich meebracht eisten veel van ons. Allerlei
ontmoetingsplekken zijn gesloten. Het is
ongekend stil.
Voor diverse van onze leden was het ook een
jaar van verdriet vanwege het overlijden van
familieleden. Voor altijd zal dat verlies met dit
coronajaar verbonden zijn.
Om ondanks dat alles toch goed deze moeilijke
tijd door te komen is heel wat… We mogen
onszelf ook best complimenteren met onze
veerkracht en voor het toch volhouden.
Tijdens de kerstviering dit jaar wilde ik aandacht
geven aan tradities. Tradities bieden zekerheid
en stabiliteit. Ik wilde het gehele
geboorteverhaal van Jezus eens in de
schijnwerper zetten. En dat wel in eigen
woorden vertellen omdat het in de Bijbel vele
teksten en hoofdstukken beslaat.
Omdat we niet zouden kunnen zingen in
verband met corona, wilde ik de kerstviering
verlevendigen met mooie afbeeldingen van
schilderijen die over het geboorteverhaal gaan.
Maar nu opeens toch de kerstviering afgezegd
is in verband met de ontwikkelingen van het
afgelopen weekend in Engeland, is ook dat plan
weer gewijzigd. Ik stuur u nu hierbij het verhaal
en enkele van die afbeeldingen per mail toe.
De geboorteverhalen
Gegevens over het leven van Jezus Christus
zijn te vinden in de Bijbel in de vier evangeliën.
Deze zijn genaamd naar de schrijvers Matteüs,
Marcus, Lucas en Johannes. Aspecten van de
jeugd en de geboorte van Jezus kun je lezen in
de evangeliën van Lucas en Matteüs.
In het Evangelie van Lucas wordt verteld dat het
meisje Maria, de toekomstige moeder van
Jezus, verloofd is met Jozef, een timmerman. Er
verschijnt een engel genaamd Gabriël. Die
vertelt aan Maria dat ze een kind zal baren,
hoewel ze nog niet met Jozef getrouwd is. De

Heilige Geest, zal de vader van dit bijzondere
kind zijn. Maria is dankbaar dat zo iets
bijzonders in haar leven gaat gebeuren en dat
zij God van dienst kan zijn. Maria’s nicht
Elizabeth die al op hoge leeftijd is, verwacht ook
een kind van haar man, de priester Zacharias.
Als haar kind geboren is, wordt hij Johannes
genoemd. Later zal hij als Johannes de Doper
en voorloper van Jezus, bekend worden.
Jozef gelooft dat Maria inderdaad een speciale
zwangerschap meemaakt, en dat God daarbij
betrokken is. Hij krijgt bijzondere dromen en
beschermt haar. Omdat er een volkstelling is
georganiseerd door keizer Augustus onder de
gouverneur Quirinius, vertrekken Maria en Jozef
vanuit Nazareth waar ze wonen naar
Bethlehem. Daar moeten zij zich inschrijven.
Maria zal daar het kind krijgen. Er is daar grote
drukte door de volkstelling en ze hebben moeite
een geschikt onderkomen te vinden. Er is geen
plaats in de herberg. Er staat in de Bijbel dat het
kind Jezus in een voerbak voor dieren word
gelegd waardoor lezers concludeerden dat
Jezus blijkbaar in een stal, is geboren.

Terwijl in Bethlehem Jezus geboren wordt zijn er
herders op het veld. Ze krijgen een bericht van
engelen dat de heiland, hun redder, is geboren.
De heiland is een door God gezonden helper
voor het hele volk. De herders gaan kijken en
vinden Jezus in doeken gewikkeld in de
voerbak, de kribbe. Zij vereren hem en zijn
dankbaar dat ze dit speciale door God
gezonden kind, hebben ontmoet. De engelen
zingen en bevestigen dat dit kind een kind is
naar Gods hart.
Na acht dagen wordt het kind besneden en krijgt
de naam Jezus (Jeshua). Na de dagen van
reiniging gaat de familie met Jezus naar de
tempel in Jeruzalem. Ze bieden als lossing voor
de eerstgeborene twee duiven aan. In de tempel
onmoeten ze Simeon die wachtte op de belofte
voor Israël. Hij heeft nu hij Jezus gezien heeft,
vrede met het verlaten van dit leven. De
profetes Hanna spreekt over Jezus en zijn
toekomstig grote daden.
De geboorte van Jezus gaat met meer
wonderen gepaard behalve de wonderlijke
zwangerschap van Maria. Voorafgaand aan de
geboorte is een speciale ster aan de hemel te
zien. Deze geeft weer dat een koning geboren
is. Wijzen of koningen uit het Oosten, die de
sterren observeren, gaan op reis om het
bijzondere kind dat de ster aangeeft te
bezoeken. Ze ontmoeten koning Herodes, de
machthebber die door de Romeinse bezetter is
aangesteld in Israël. Deze schrikt als hij hoort
dat er een koning
geboren is buiten zijn eigen gezin om. Dat is
een concurrent. Hij besluit alle jongetjes tot twee
jaar te laten doden om deze nieuwe koning waar
de drie koningen van spreken uit de weg te
ruimen.
De drie koningen, die volgens oude
buitenbijbelse verhalen, Balthazar, Melchior en
Kaspar heten, gaan Maria, Jozef en Jezus
bezoeken. Ze bieden hen geschenken aan,
namelijk wierook, mirre en goud. Via een
omweg gaan ze later naar huis terug.
Jozef droomt dat er gevaar dreigt en vlucht met
Maria en het kind Jezus naar Egypte. Daar
blijven ze enkele jaren wonen, totdat Herodes

overleden is, en ze veilig kunnen terugkeren
naar Nazareth. In de kunst wordt vaak de
stal met Jozef, Maria en het kind Jezus in de
kribbe afgebeeld, terwijl schaapherders en de
koningen toekijken en geschenken aanbieden.
Als Jezus 30 jaar is begint hij met zijn openbare
optreden. Dit doet hij drie jaar. Hij geneest de
zieken, geeft onderwijs en vervult de taken die
hij van God opgedragen krijgt. Hij wordt als
gevaar voor de openbare orde op instigatie van
Joodse priesters en door de Romeinse
overheerser Pontius Pilatus in Jeruzalem
omgebracht. Na zijn wonderbaarlijke opstanding
uit de dood is de christelijke kerk ontstaan.

-------------------------De Schilderijen tonen: Maria en Elizabeth met
de ongeboren kinderen Jezus en Johannes van
Bradi Barth.
(1922-2007)
De herders bij de stal zijn geschilderd door
Gerrit van Honthorst (1592-1656)
Het bezoek van de koningen is geschilderd door
Hieronymus Bosch
(1450-1516)
-------------------------

Geboren in Bethlehem
(tekst Katrijne Bezemer)
Geboren in Bethlehem
een wonderkind
hij groeide op
tot vriend van velen.
Hij kwam met een missie,
te zoeken wat verloren was
om mensen te bevrijden
van beklemming en angst.
Hij zag de armen en uitgestotenen
gaf hun moed en gaf hun een stem
als mensen waarvoor de belofte bedoeld is.
Hij genas de zieken, was een helper voor velen
sprak woorden van wijsheid
en woorden van hoop.
Hij werd een levend voorbeeld
van inzet en volkomenheid
van hoe het kan zijn
en misschien eens zal worden.
Hij liet een spoor na in de wereld
gaf bezieling, inspiratie,
als een licht, een bron van kracht.
In zijn geest willen wij het kerstfeest vieren.
-------Misschien bent u in kleine kring. Misschien bent
u alleen tijdens de kerstdagen. Het aansteken
van een kaarsje met goede wensen voor de
mensen die je lief zijn en voor de wereld in deze
crisistijd is een mooi gebruik.
“Die kleinste kers se liggie kan die diepste
donker breek” (Het licht van de kleinste kaars
kan het diepste donker doorbreken, Amanda
Strydom, Afrikaanse zangeres.)
Ik zal een lichtje aansteken voor onze
Hoeksteen en u allen.
Hartelijke groet,
Ds. Katrijne Bezemer
23 dec 2020

