


Beste lezer,

Voor u ziet u het Kerst werkboek 2012. Dit is  één van de gratis  werkboeken die ik 
ongeveer maandelijks  samenstel voor met name leerkrachten in het basisonderwijs. Dit 
werkboek is gewijd aan het kerstverhaal uit een kinderbijbel. Het bevat wat relatief veel 
teksten en inhoudelijke informatie en kennis. 

De structuur van dit Kerst werkboek is grotendeels gebaseerd op een bijzondere 
adventskalender. Het betreft een mozaïek dat bestaat uit 24 kleine vierkante afbeeldingen 
over het kerstverhaal die tezamen het hoofdje van een baby tonen.

Op de volgende bladzijde is dat mozaïek zo groot mogelijk afgebeeld. U kunt het mozaïek 
zelf nog veel groter maken door de 24 gekleurde afbeeldingen te printen, uit te knippen en 
te plakken op een wand. Het mozaïek heeft dan een afmeting van ongeveer  80 bij 120 
centimeter. 

Op school en/of in de klas kan worden toegeleefd naar kerst door iedere dag een 
afbeelding of enkele afbeeldingen op te plakken en de bijbehorende onderwerpen op die 
dag centraal te stellen. In 2012 begint advent officieel op zondag 2 december. 

Veel scholen werken begin december nog aan het thema Sinterklaas. Kerst komt pas later 
aan bod. Dit jaar zal dat vooral zijn in de week die begint op maandag 17 december. 
Scholen kunnen er echter ook voor kiezen om bijvoorbeeld al op maandag 10 december 
aandacht te besteden aan kerst. 

Ik heb er bewust voor gekozen in dit werkboek geen aandacht te besteden aan de  
kerstman, kerstbomen en gezelligheid in de winter. Niet dat ik daar iets  op tegen heb, 
maar ik vind het beter om de twee verschillende benaderingen niet te vermengen.

Voor degenen die belangstelling hebben voor werkbladen over de kerstman: daarover ga 
ik een apart werkboekje samenstellen. Ik heb een gezellige kerst-voorstelling met 
goochelen en buikspreken waarin de kerstman een belangrijk rol speelt. Deze wordt in de 
week voor de kerstvakantie altijd veel geboekt op basisscholen. Ook heb ik in de week 
voor kerst vaak boekingen voor niet-thematische schoolvoorstellingen ter gelegenheid van 
onder andere:

• Afscheidfeest van leerkrachten en/of schooldirecteuren
• Ambtsjubilea van leerkrachten en schooldirecteuren 
• Het opmaken van subsidies voor culturele activiteiten op school voor afloop van het jaar

In december 2012 staan momenteel nog data open waarop ik voorstellingen op uw school 
zou kunnen verzorgen. U kunt mij bellen ( 06 - 39 48 93 37 ) of e-mailen 
(info@goochelaar.biz) voor nadere informatie en boekingen.  

Dit jaar zal ik ook nog een gratis werkboek uitbrengen over het thema tijd. Dat onderwerp 
staat centraal in de jeugdboekenweek van Vlaanderen, die wordt gehouden van 2 t/m 17 
maart 2013. Daarvoor maak een een speciale schoolvoorstelling met de titel ‘Reis door de 
tijd’. Deze jeugdboekenweekshow kan nu al worden geboekt.

Aarnoud Agricola 
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KLIK HIER VOOR INFO OVER DEZE KERSTSTAL
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Woordzoeker kerstverhaal

Anna, 
Augustus, 
Balthasar, 
Caspar, 

Elisabeth, 
engelen, 

ezel, 
Gabriël, 
goud, 

herberg, 
herders, 
Jezus, 

Johannes, 
Jozef, 

kamelen, 
kribbe, 
Maria,, 

Melchior, 
mirre, os, 
Quirinius,  
schapen, 
Simeon, 
stal, ster, 
wierook, 
wijzen, 

Zacharias
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Modern kerstliedje: Luister, luister    (van onderstaande CD van R. Smith e.a.)

Luister, luister
!t Fluistert in de wind
Er gaat iets moois gebeuren
Nieuwe dag begint
Luister, luister
!t Fluistert in de wind
Er wordt een kind geboren
Een heel bijzonder kind

Een kind vol zonnestralen
maakt alle mensen bij
Hij jaagt het duister weg
De nacht is weer voorbij

Luister, luister
!t Fluistert in de wind
Er gaat iets moois gebeuren
Nieuwe dag begint
Luister, luister
!t Fluistert in de wind
Er wordt een kind geboren
Een heel bijzonder kind

!t Kindje maakt het licht
Waar het donker is en koud
Vertelt ons allemaal
Dat God van mensen houdt

Luister, luister
!t Fluistert in de wind
Er gaat iets moois gebeuren
Nieuwe dag begint
Luister, luister
!t Fluistert in de wind
Er wordt een kind geboren
Een heel bijzonder kind

Luister
Luister
Luister

KLIK HIER VOOR MUZIEK EN ZANG
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Advent, adventskalender en adventskrans

De benaming advent is afgeleid van het Latijnse woord ‘adventus’ dat ‘komst’ betekent.  In 
de kerken begint het liturgisch jaar met de eerste adventszondag, dat is  de vierde zondag 
voorafgaand aan kerst die altijd valt tussen 27 november en 3 december. De 
adventsperiode, waarvoor de liturgische kleur paars wordt gebruikt, eindigt op kerstavond 
(24 december) bij het avondgebed. Het is niet historisch bekend wanneer de viering van 
advent is ingesteld. Wel is vastgesteld dat er omstreeks het jaar 480 door Sint Perpetus 
een vastentijd van drie weken voorafgaand aan kerst is gehouden. Het is onduidelijk of dit 
een nieuw initiatie was of een bekrachtiging van een bestaande regeling.

Een adventskalender is bedoeld om toe te leven naar kerst. Gedurende minstens drie 
weken wordt iedere dag een bepaalde handeling verricht, waarbij steeds duidelijk is 
hoeveel dagen het nog duurt voordat het kerst is. Adventskalenders zijn er in allerlei 
soorten en maten. Vaak zijn deze bedoeld voor kinderen. Zij mogen dan iedere dag een 
sterretje kleuten of een doosje, laatje of potje openen. Daarin zit een dan kleine verrassing 
voor hen in de vorm van bijvoorbeeld snoep of een stukje speelgoed. Speel-
goedfabrikanten, waaronder Lego en Playmobil, brengen allerlei adventskalenders op de 
markt in de vorm van speelgoed.

Een specifieke vorm van een adventskalender is de zogeheten adventskrans die in veel 
Duitse en Scandinavische huisgezinnen en winkels wordt toegepast. Het idee daarvoor is 
ontstaan bij de Lutherse theoloog Johann Hinrich Wichern (1808–1881). Hij ving veel 
kinderen uit armoedige gezinnen op. Zij vroegen vaak wanneer het eindelijk kerst zou 
worden. Daarom besloot Wichern in 1839 een krans te maken van een houten wiel. 
Daarop zette hij vier grote en 19 kleine kaarsen. Voor elke adventszondag werd een grote 
kaars aangestoken en voor elke andere dag een kleine. Sinds 1860 wordt de 
adventskrans met dennengroen versierd, symbool voor eeuwig leven.
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KLIK HIER VOOR DE ADVENTSKALENDER VAN PLAYMOBIL

KLIK HIER VOOR DE ADVENTSKALENDER VAN LEGO
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Kruiswoordpuzzel kerstverhaal

Horizontaal (van links naar rechts)

2.  oude vrouw in de tempel
4.  vertrek waar Jezus werd geboren
7.  vader van Johannes
10. zwaar geschenk van een wijze
11. oude man die Jezus wilde zien
12. zij zongen in de kerstnacht
13. stralend hemellichaam
14. zoon van God

Verticaal (van boven naar beneden)
 
1.  moeder van Jezus
2.  keizer en maand
3.  zij kwamen uit het Oosten
5.  moeder van Johannes
6.  voederbak
8.  zij hielden getrouw de wacht
9.  man van Maria
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De weg terug naar het verloren Vaderland
Gedeeltes uit het eerste hoofdstuk van de jeugdbijbel van Nita Abbestee

In het begin schiep God de hemel en de heilige Aarde. En toen hij zag dat alles volmaakt 
en goed was, schiep Hij de mensen. Hij schiep hen naar Zijn beeld en gelijkenis, en gaf 
hen de volmaakt heilige Aarde tot woonplaats. God was de Vader van de mensen en zij 
waren zijn kinderen. En hij schonk grote en heerlijk gaven aan zijn kinderen, waardoor zij 
aan hem gelijk konden worden. Ieder Godskind omgaf hij met een lichtende bol of wolk 
van een wonderbare schoonheid: een microkosmos, wat kleine wereld betekent. 

Elke microkosmos was in het klein precies zo opgebouwd als de heilige Aarde in het groot.  
En omdat Gods liefdevuur het middelpunt van de heilige Aarde was waaruit steeds 
heerlijker en grootser dingen tot openbaring zouden komen, schonk God aan iedere kleine 
wereld een vonk van het heilige Liefdevuur, een lichtvonk, en bevestigde die precies in het 
midden van elke microkosmos. Door dat onsterfelijke onuitblusbare geschenk van de 
Vader zouden ook Zijn kinderen tot steeds groter volmaking kunnen komen.

Gods wijsheid leidde de mensen die woonden en leefden op  de heilige Aarde door allerlei 
levensvelden heen zodat zij tot een volle heerlijke ontplooiing konden komen. Eén van die 
levensvelden was een gebied van voortdurende verandering en verbreking omdat de 
stoffen en krachten die het bevat voortdurend gebruikt worden tot heil van alle schepselen. 
Daarom werden deze dan ook telkens weer aangevuld vanuit de onuitputtelijke bron van 
de Goddelijke Liefde.

De heilige Aarde was als het ware de grote werkplaats die door God in zijn Al-wijsheid was 
gevuld met krachten en stoffen vol ongekende en schone mogelijkheden. En toen de 
mensen na een zekere vordering, op weg tot volle openbaring op  een bepaald punt waren 
aangekomen, schonk God Zijn kinderen de de vrijheid om van deze werkplaats gebruik te 
maken. Hij waarschuwde hen echter er uitsluitend mee te werken en te bouwen tot heil en 
geluk van van allen, maar er nooit in af te dalen en er zich mee verbinden. Want dan 
zouden zij van hun eigen onvergankelijke levensveld verbroken worden!

Wanneer de kinderen van God zich met het veld van voortdurende verandering zouden 
verbinden, zouden zij ook in de voordurende verbreking moeten delen. Dan werd het 
onmogelijk voor hen om aan hun hoge goddelijke opdracht te voldoen. Die opdracht 
luidde, dat zij zich van eeuwigheid tot eeuwigheid in steeds groter schoonheid en 
lieflijkheid moesten openbaren. Voldeden ze aan die opdracht niet, dan zouden zij de dood 
moeten sterven. Niet als straf, maar omdat het ene altijd het gevolg is van het andere!

Op dit punt nu zijn vele kinderen van God ongehoorzaam geworden aan de opdracht van 
hun Vader... Toen zij in vrijheid gebruik mochten maken van deze goddelijke bouwstoffen 
daalden velen toch af in het veld van voortdurende verandering en verbreking. Daar 
bouwden ze een nieuwe woonplaats tot eer en glorie van zichzelf. Zij meenden even 
machtig, ja zelfs misschien wel machtiger te zijn dan dan God ...

En toen gebeurde er iets ontzettends! Het machtige vuur van de Liefde, dat tot op dat 
ogenblik als een zeer heilzame kracht in hen werkzaam was geweest, kon alleen tot 
grootse werken worden gebruikt wanneer het van binnenuit naar buiten werd uitgestraald! 
Maar nu werd het gebruikt om eigenbelang en eigen wensen te dienen. 
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Nu was dat vuur te sterk en te ingrijpend om door deze kinderen van God te kunnen 
worden verdragen. Daarom nam God dit vuur van de Liefde, de Geest, terug uit de 
microkosmos van Zijn afgedwaalde kinderen, om hen te beschermen tegen grote en 
ernstige gevaren, die zij zelf nog niet konden inzien en begrijpen. Daarom werd ook het 
Licht van de Liefde van God in hen gedoofd en kon de Kracht van de Liefde van God niet 
langer in hen werkzaam zijn. Voortaan moesten zij verder leven met een ziel en een 
lichaam die werden gevoed en opgebouwd met en uit het licht en de kracht van het veld 
van voordurende verandering en verbreking. Een licht dat steeds weer gedoofd werd en 
een kracht die steeds weer verviel volgens de wetten die in dat veld heersten. 

Alleen de lichtvonk in het midden van de microkosmos mochten zij behouden! Dat was het 
onzichtbare, eeuwige en heerlijke bewijs dat zij kinderen van God waren. En wat er in de 
loop van de tijden ook met hen zou gebeuren, dit goddelijke zegel was onsterfelijk en bleef 
bewaard. Alleen daarbinnen werd de heerlijke, machtige Liefde van God veilig verborgen 
om eenmaal weer als een stroom van levend lichtend goud te kunnen uitvloeien.

De lichtvonk moest net zo lang ingekapseld blijven totdat een drager of draagser ervan 
vrijwillig en in groot verlangen tot het oorspronkelijke Levensveld zou willen terugkeren. 
Want de verdwaalde kinderen van God werden niet gedwongen naar hun geboortegrond 
terug te gaan. Als zij dat wilden, dan werd hun de gelegenheid daartoe direct gegeven.

Om de mensen op  de weg terug te helpen, daalden liefdevolle dienaren van God vrijwillig 
neer vanuit het Koninkrijk van God in de wereld van verandering en verbreking om de 
verdwaalde mensen bij te staan met kennis en kracht. Zij vormen tezamen een heilige 
Broederschap. Het afdalen in een lichaam op de ons bekende aarde was voor hen een 
groot offer. Want het verlangen van hun gehele wezen ging uit naar het Vaderland en niet 
naar de wereld van voortdurende verandering en verbreking.

Maar, zij wisten dat voor zeer velen van de verdwaalde kinderen een lange, haast 
eindeloze weg begonnen was door verdriet, smart, lijden en dood; dat hun lichamen ziek 
zouden worden en sterven; en dat zij telkens opnieuw met een klein kinderlichaam zouden 
moeten beginnen.

Zij wisten dat hun zielen het ware Licht niet meer konden zien en herkennen en dat zij 
daardoor leefden in waan en verbeelding. Zij wisten ook dat het allerergste voor deze 
kinderen was dat zij daardoor bepaalde mensen op  hun wijze zouden liefhebben en 
andere haten. En de heilige afgezanten of ingewijden probeerden de kinderen te laten 
inzien, dat dit alles nodig was om uiteindelijk te laten begrijpen, dat zij op  een verkeerde 
grond stonden, omdat er in het verleden is afgeweken van een Goddelijk Plan. 

Nu zijn er in de loop van de eeuwen door het eindeloze geduld van de helige afgezanten 
gelukkig al vele kinderen van God teruggeleid naar hun oorspronkelijke levensveld. En zij 
dienen nu de grote en heilige afgezanten, ieder op  zijn eigen wijze. Want dat werk in de 
wereld waarin wij leven is nog lang niet klaar. Nog steeds dwalen er ontelbare kinderen 
van God rond. Zij werken en zwoegen voor hun dagelijks brood en leven in angst en zorg 
om de grote gevaren die hen van alle kanten omringen en bedreigen. 

Namen van grote Afgezanten die uit de geschiedenis bekend zijn, zijn onder andere 
Rama, Krishna, Mozes, Boeddha, Zarathustra, Laozi, Pythagoras en Plato. Zij waren allen 
zonen van God. De Liefde van de Vader vervulde hen geheel en al en daarom kenden zij 
geen rust voordat al de verdwaalde mensenkinderen weer met hen verenigd zouden zijn. 
Hun uiterste krachten spanden zij daarvoor in. Leed en smart verdroegen zij daarvoor en 
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nóg was het werk niet klaar! Nóg bleef de wereld vol met verdwaalde en verdwaasde 
kinderen van God!

Daarom werd ruim tweeduizend jaar geleden nogmaals een grote en zeer liefdevolle 
poging gedaan om alle lichtvonkdragers de weg tot de Vader te tonen en het pad daartoe 
voor hen te effenen. 

Vóór alles moest het verlangen naar het Koninkrijk van God in alle harten gewekt worden. 
De grote en machtige hunkering die dan zou ontstaan, zou werken als een zeer sterke 
magneet en alle goddelijke krachten aantrtekken die nodig waren om bevrijd te worden uit 
de wereld van verandering en verbreking. Onbekende dienaren werkten langdurig en 
nauwgezet aan de voorbereiding van dit geweldige werk. 

En toen de tijd daarvoor was aangebroken en velen vol ongeduld en hevig verlangen 
uitkeken naar de Verlosser die beloofd was, kwam Jezus Christus, de Zoon van God, 
onder de mensen in de wereld waarin wij leven. Hij kwam in de vorm en het lichaam van 
de mens zoals wij dat kennen, zodat ieder hem kon zien. Maar met zich droeg hij het vuur 
van de Liefde van God, dat de mensen op aarde verloren hadden. Hij bracht dit vuur 
opnieuw onder hen, in de hoop dat de kleine, onzichtbare lichtvonk in het midden van hun 
microkosmos zou worden aangeraakt! Dan zou die kleine lichtvonk weer gaan gloeien en 
stralen. Dan zou heel de mens geheel en al vervuld worden van een groot verlangen naar 
zijn God en Vader, naar zijn eeuwig Tehuis.
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Woordzoeker met namen van bekende afgezanten of ingewijden 
die de mensen de weg terug wezen

Apollonius
Boeddha
Hermes
Jezus
Krishna
Laozi
Mozes
Orpheus
Plato
Pythagoras
Rama
Zarathustra
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Cirkel van Licht

Kerstlezing op dinsdag 18 december 2012 op 9 plaatsen in Nederland 

Op het noordelijk halfrond zijn nog vele oeroude 
verhalen en sagen bekend die spelen rond de 
donkerste dag van het jaar. Het zijn over-leveringen 
die de mens  iets  zeggen over de geboorte of 
terugkeer van het licht. Maar kan het ook een oud 
weten zijn over de geboorte van het licht in het hart 
van de mens?

De aarde en de mens worden in hun huidige 
gedaante geregeerd door tegengestelde krachten. 
Licht en donker, arm en rijk, oorlog en vrede wisselen 
elkaar af. Daarbij wordt alles door de mens 
beoordeeld als goed óf fout. Uit deze kluwen lijkt 
praktisch geen ontsnappen mogelijk.

Toch, wie onze planeet als leerschool voor de 
mensheid kan zien, ziet de symboliek van de 
kringloop van het licht: het zichtbare licht dat in de 
natuur minder wordt, als  het ware ten onder gaat, 
totdat op het dieptepunt aan het einde van het jaar, in 
de gewijde nachten – Weihnachten in het Duits, dan 
wel Noël, of de dag van geboorte in het Frans - het 
licht schijnbaar opnieuw geboren wordt, weer 
toeneemt en het duister verdrijft.

Elk jaar opnieuw lijkt het een gevecht tussen het 
duister en het licht. Altijd wint het licht. In de 
Balkanlanden spreekt men van Koleda, dood en 
wedergeboorte, of de ring van het licht.

In de Kerstlezing wordt ingegaan op de diepe 
betekenis van deze symboliek, ook, juist, voor de 
mens van nu.

De lezing wordt gehouden in onder andere Alkmaar, 
Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Hilver-
sum, Hoorn, Maastricht en Rotterdam. De toegang is  
gratis.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE OVER DE KERSTLEZING
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‘Wees niet bang Maria, want jij hebt genade gevonden bij God. Bij jou zal een zoon 
geboren worden en je zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon van de 
Allerhoogste genoemd worden. En hij zal koning zijn over de mensen, tot in eeuwigheid. 
De Heilige Geest zal jou vervullen en de kracht van de Allerhoogste zal over je zijn. 
Daarom zal het heilige kind dat je zult ontvangen zoon van God genoemd worden. 
(kinderbijbel van Nita Abbestee)
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Maria ontvangt een boodschap van een engel

Gedeelte uit het eerste hoofdstuk van de jeugdbijbel van Nita Abbestee

De engel Gabriël ging tot Maria, die in Narareth woonde. Zij was een jonge vrouw met een 
rein hart, dat hunkerde en verlangde naar het verloren Vaderland. Al menig keer had de 
liefde van God haar met zijn lichtende stralen aangeraakt in de wachtende lichtvonk. 
Daardoor was haar mensenhart gereinigd van alles  wat haar aan de wereld van 
verandering en verbreking zou kunnen binden. Zij had zich verloofd met Jozef, een vroom 
en rechtschapen man, met wie zij binnenkort in het huwelijk zou treden om zo samen het 
pad naar het Vaderhuis te bewandelen. Want ook Jozef verlangde deze weg te gaan. 

En zo kwam dan de engel tot Maria om haar een goddelijke boodschap over te brengen. 
Hij trad bij haar binnen en sprak: ‘Wees gegroet Maria! De genade van de Heer is met je!’

Maria was ontroerd bij die woorden en vroeg zich af wat dit wel mocht betekenen. Maar de 
engel sprak verder en zei tot haar: 

‘Wees niet bang Maria, want jij hebt genade gevonden bij God. Bij jou zal een zoon 
geboren worden en je zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon van de 
Allerhoogste genoemd worden. En hij zal koning zijn over de mensen, tot in eeuwigheid. 
De Heilige Geest zal jou vervullen en de kracht van de Allerhoogste zal over je zijn. 
Daarom zal het heilige kind dat je zult ontvangen zoon van God genoemd worden. En zie, 
God heeft ook aan Elisabeth, jouw nicht, een zoon beloofd, al is zij al op hoge leeftijd. 
Want bij God is niets onmogelijk!’

Maria’s reine hart ontving deze goddelijke boodschap met grote vreugde en vol van geloof. 
Toen ging de engel weer weg. Zo had Maria haar gehele leven en haar persoonlijkheid in 
dienst gesteld van Jezus Christus, de zoon van God, die vanuit de heilige Broederschap, 
uit het Koninkrijk van God als een mens onder de mensen zou komen om hen te helpen 
met zijn kennis en liefdelicht.   

Het bovenstaande verhaal over Maria en de engel wordt met een moeilijk woord 
annunciatie genoemd. In de katholieke kerk en in de orthodoxe kerk wordt deze 
gebeurtenis herdacht op 25 maart, precies negen maanden voor Kerstmis. 

Heel veel kunstschilders, waaronder Leonardo da Vinci, hebben de in de bijbel 
beschreven annunciatie geschilderd. De kleurplaat op de volgende bladzijde is ontleend 
aan een beroemde muurschildering van de monnik Fra Angelico. Hij leefde in de Italiaanse 
stad Florence. De Vlaamse schilder Jan van Eyk creëerde een heel ander soort 
annunciatie met twee beelden. Het lijkt alsof het twee echte beelden zijn die in een nis, 
maar het is echt een plat schilderij. Dat is een mooi voorbeeld van een optische illusie.   
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En in die dagen stond Maria op en ging met spoed naar het heuvelland, naar een stad in 
Judéa, en trad binnen in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde, 
toen Elisabeth de begroeting van Maria hoorde, dat het kind in haar schoot opsprong; en 
Elisabeth werd vervuld met de kracht van de Geest en sprak met luide stem en zei:

‘Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend zij de vrucht van uw schoot. Wat 
geschiedt mij, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie, zodra het geluid van uw 
begroeting in mijn oren klonk, sprong het kind op van vreugde. En gezegend is zij, die 
geloofd heeft; want alles wat haar gezegd is door de Heer, zal geschieden.’ (Maria visitatie   
uit het Evangelie van de Heilige Twaalven).
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Jozef was niet zomaar een timmerman, omdat hij met hamer, zaag en beitel kon werken. 
Nee, hij wordt timmerman genoemd, omdat hij een werker, een bouwer aan de nieuwe 
tempel was!. Hij diende God en zijn Heilige Broederschap met zijn gehele hart. Daardoor 
was zijn microkosmos gereinigd van alle boze en verkeerde gedachten en daden, en 
geworden als een tempel voor de Liefde. Hij hielp zijn medemensen in al hun noden en 
moeilijkheden en leerde hun op die wijze wat Liefde was. Hij was geduldig en edel van 
karakter. (Gedeelte uit de jeugdbijbel / kinderbijbel van Nita Abbestee) 
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Gedachten van een jonge timmerman uit het Aquarius Evangelie

Op een dag, terwijl hij bezig was het timmermans-gereedschap klaar te leggen, zei hij: 
Deze werktuigen doen mij denken aan die, welke gebruikt worden in de werkplaats van de 
ziel waar alles werd gemaakt uit denken en waarmee wij ons karakter opbouwen.

Wij gebruiken de tekenhaak om al onze lijnen af te meten, om de krommingen in de weg 
recht te trekken en het hoekige in onze leefwijze eerlijk en recht te maken.

Wij gebruiken de passer om rond onze hartstochten en begeerten cirkels  te trekken om ze 
binnen de grenzen van de gerechtigheid te houden.

Wij gebruiken de bijl om de knoesten, de nutteloze en onbehouwen trekken in ons 
karakter weg te hakken, waardoor het karakter harmonisch wordt.

Wij gebruiken de hamer om de waarheid naar binnen te drijven en timmeren alles zo vast 
tot zij een deel van het geheel is geworden.

Wij gebruiken de schaaf, om de ruwe en oneffen oppervlakken van blok en plank, die de 
tempel voor de waarheid gaan bouwen, effen te maken.

De beitel, de liniaal, het schietlood en de zaag zijn alle nodig in de werkplaats van de ziel.

En dan deze trap met zijn drie treden geloof, hoop en liefde; waarmee wij opklimmen tot 
het gewelf van reinheid in leven.

En langs de ladder met de twaalf sporten stijgen wij tot de top en is het doel van het leven 
bereikt: de bouw van de tempel van de volmaakte mens.

Gratis Kerst werkboek met kerstverhaal kinderbijbel, kerstliedjes, werkbladen, kerstpuzzels: http://sites.google.com/site/kerstwerkboek/

De innerlijke betekenis van kerst, kerstmis en kerstfeest, Boek van schoolgoochelaar Aarnoud Agricola http://www.goochelaar.biz

http://sites.google.com/site/kerstwerkboek/
http://sites.google.com/site/kerstwerkboek/
http://www.goochelaar.biz
http://www.goochelaar.biz
http://www.arendlandman.nl/2010/04/wat-deed-jezus-tussen-zijn-twaalfde-en-dertigste-levensjaar-reizen-studeren-preken-inwijdingen-in-mysteriescholen-doormaken-het-aquarius-evangelie-van-jezus-de-christus-geeft-antwoorden/
http://www.arendlandman.nl/2010/04/wat-deed-jezus-tussen-zijn-twaalfde-en-dertigste-levensjaar-reizen-studeren-preken-inwijdingen-in-mysteriescholen-doormaken-het-aquarius-evangelie-van-jezus-de-christus-geeft-antwoorden/


En op dezelfde dag verscheen de engel Gabriël aan Jozef in een droom en zei tot hem: 
‘Heil u, Jozef, gij hogelijk begenadigde, want het vaderschap Gods is met u. Gezegend zijt 
gij onder de mannen en gezegend zij de vrucht van uw lendenen.’ En toen Jozef over 
deze woorden nadacht, ontroerde hij en de engel des Heren zei tot hem: ‘Vreest niet, 
Jozef, gij zoon Davids, want gij hebt genade bij God gevonden en zie, gij zult een kind 
verwekken, en gij zult hem noemen Jezus, want Hij zal zijn volk uit hun zonden redden.’

Dit alles was nu geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen in de profeten geschreven 
stond: ‘Ziet, een jonkvrouw zal zwanger worden, en zal een zoon baren en zal zijn naam 
noemen: Immanuël, hetgeen betekent: God in ons.’ Toen Jozef ontwaakte uit zijn slaap, 
deed hij wat de engel hem bevolen had en ging in tot Maria, die aan hem uitgehuwelijkt 
was, en zij ontving de heer in haar schoot. (Evangelie van de Heilige Twaalven)
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Er ging van keizer Augustus een bevel uit, dat alle mensen uit zijn gehele grote rijk naar 
hun geboorteplaats moesten gaan om zich daar te laten inschrijven. Het land was spoedig 
vol met trekkende mensen die op reis waren. De hotels en herbergen in de steden en 
dorpen waren dagelijks druk bezet. Onder de trekkende mensen bevonden zich ook Jozef 
de timmermanen zijn vrouw Maria. Zij trokken van Galliléa, uit de stad Nazareth, naar 
Bethlehem in Judéa. (Kinderbijbel / jeugbijbel van Nita Abbestee). 
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De bovenstaande landkaart toont hoe het land dat nu Israël heet er ongeveer heeft 
uitgezien aan het begin van de jaartelling. Geef aan hoe Jozef en Maria gereisd zouden 

kunnen hebben van Nazareth naar Bethlehem en kleur de kaart.
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Jozef was geduldig en edel van karakter. Toen hij met Maria door het land getrokken was 
en zij eindelijk in Bethlehem aankwamen, werd hij dan ook niet boos of verdrietig, dat alle 
plaatsen in de herbergen bezet waren. Kalm zocht hij verder naar een geschikte 
rustplaats, tot hij, samen met Maria, een onderdak vond in een stal met dieren. 
(Kinderbijbel / jeugdbijbel van Nita Abbestee). 
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Zoek de 10 verschillen en kleur de plaatjes
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Jozef en Maria vonden onderdak in een stal met dieren,
want in de herberg was voor hen geen plaats meer. 
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Het kerstverhaal uit Lucas 2. Vul de ontbrekende letters in.

In d_e tijd k_ndigde k_izer Augustus e_n decreet af d_t al_e in_oners v_n h_t 
ri_k zi_h moes_en lat_n ins_hrijven. D_ze e_rste vo_kstelling von_ pl_ats 
tijde_s h_t b_wind v_n Quirinius ov_r Syrië. Ied_reen g_ng op w_g om z_ch 
te l_ten inschrij_en, ied_r n_ar de p_aats w_ar h_j vand_an kw_m. Jozef gi_g 
v_n de st_d Nazaret in Galilea naa_ Judea, na_r de s_ad v_n David d_e 
Betlehem h_et, aa_gezien h_j v_n David afst_mde, om zic_ te la_en 
i_schrijven s_men m_t Maria, zi_n a_nstaande v_ouw, die zwa_ger w_s. 

T_rwijl ze d_ar war_n, br_k de d_g v_n h_ar beva_ling a_n, en ze br_cht een 
zo_n t_r we_eld, h_ar e_rstgeborene. Ze wi_kelde h_m in e_n d_ek en l_gde 
h_m in e_n vo_derbak, omd_t er vo_r h_n g_en pl_ats w_s in h_t 
na_htverblijf v_n de st_d. 

Ni_t v_r da_rvandaan bra_hten h_rders de n_cht d_or in h_t ve_d, ze 
h_elden de w_cht b_j h_n ku_de. Op_ens st_nd er e_n engel van de Heer bij 
h_n en werd_n ze omg_ven d_or h_t str_lende lic_t v_n de H_er, z_dat ze 
h_vig schr_kken. 

De en_el z_i teg_n h_n: ‘W_es n_et ba_g, w_nt ik k_m ju_lie go_d nie_ws 
b_engen, d_t h_t h_le vo_k m_t gr_te vr_ugde z_l vervu_len: v_ndaag is in 
de s_ad v_n David jul_ie re_der g_boren. H_j is de m_ssias, de Heer. D_t z_l 
vo_r j_llie h_t tek_n zi_n: jull_e zull_n e_n pasgeb_ren k_nd v_nden d_t in 
e_n do_k gewik_eld in e_n voed_rbak l_gt.’ En plots_ling voe_de zi_h b_j de 
eng_l e_n gr_ot hem_ls l_ger d_t God pr_es m_t de woo_den: 

‘E_r a_n G_d in de h_ogste he_el 
en v_ede op aa_de vo_r alle me_sen d_e h_j lie_heeft.’ 

T_en de e_gelen wa_en ter_ggeg_an n_ar de h_mel, ze_den de he_ders 
teg_n el_aar: ‘L_ten we n_ar Betlehem gaa_ om m_t e_gen og_n te z_en w_t 
er gebeur_ is en w_t de H_er o_s bek_nd hee_t gem_akt.’ Ze gi_gen met_en 
op w_g, en trof_en Maria a_n en Jozef en h_t k_nd d_t in de vo_derbak l_g. 

To_n ze h_t ki_d za_en, verte_den ze w_t h_n ov_r d_t k_nd w_s geze_d.  
A_len d_e h_t h_orden st_nden verb_asd o_er w_t de he_ders t_gen h_n 
z_iden, m_ar Maria bewa_rde al d_ze w_orden in h_ar h_rt en bl_ef er_ver 
n_denken. De h_rders g_ngen t_rug, t_rwijl ze G_d lo_fden en p_ezen om 
a_les w_t ze g_hoord en g_zien h_dden, p_ecies z_als h_t h_n w_s gezeg_. 

KLIK HIER VOOR HET DIGITALE KERSTVERHAAL
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De herkomst van de kerststal en de os en de ezel

Het idee om met kerstmis  kerststalletjes neer te zetten om het kerstfeest dieper te beleven 
is  afkomstig van Franciscus van Assissi. Op zijn initiatief werd er in het jaar 1223 met kerst 
in een levende kerststal neergezet in het Italiaanse dorp Greccio. Vele katholieken hebben 
een kleine kerststal die ze in de kersttijd in de woonkamer zetten. Van oudsher moesten 
protestanten niets hebben van kerststallen omdat ze wars waren van het gebruik van 
beelden.

In een kerststal bevinden zich Jozef, Maria en het kindje Jezus (in een voederbak die ook 
wel kribbe wordt genoemd). Andere personen in de stal zijn de herders en de wijzen uit 
het Oosten. Dat laatste is niet in overeenstemming met het verhaal uit het Matthéüs-
evangelie (Matthéüs is  de enige evangelist die het verhaal van de driekoningen beschrijft). 
Als  het verhaal over de wijzen in het Matthéüs-evangelie juist zou zijn, zouden zij Maria, 
Jozef en Jezus niet hebben bezocht in Bethlehem, maar in Nazareth.

De bijbelse evangeliën met het kerstverhaal (dat van Matthéüs en Lucas) noemen niet 
welke dieren in de stal aanwezig zijn. Waar komen dan toch die legendarische os en ezel 
vandaan die een vaste plaats hebben verworven in kerststallen? Uit het eerste hoofdstuk 
vanhet boek van de joodse profeet Jesaja! Daarin wordt in de verzen 2 en 3 als volgt 
namens God gesproken: “Ik heb kinderen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn van 
Mij afvallig geworden. Een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester, 
maar Israël heeft geen begrip, mijn volk geen inzicht.” 

Het vee weet dus door wie zij gevoed worden, maar de mensen willen niet meer weten 
waar ze vandaan komen, wie hen voedde en hen maakte tot de mensen die zij zijn. De os 
en de ezel staan hier symbool voor respectievelijk de joden en de heidenen. De os, een 
rein dier, symboliseert de joden, die leven onder het juk van de wet, net zoals een os een 
juk draagt. De ezel, volgens de wet van de joden een onrein dier dat niet gegeten mag 
worden, symboliseert de heidenen, die onder de last van zonde en afgoderij gebukt gaan. 
Samen staan zij bij de kribbe van Jezus. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat het 
christendom niet alleen bestemd is voor de joden, maar voor mensen van alle alle volken.

KLIK HIER OM DE KERSTSTAL TE BESTELLEN
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De klassieke Griekse Augias-stal en de kerststal 

Augias was  koning van Elis en ging door voor een zoon van de zonnegod Helios of van 
Poseidon. Hij had een groot aantal runderen. Koning Augias beschikte dan ook over een 
uitgebreid complex van stallen voor het kostbare vee. Door de gunst van zijn vader 
vermeerderden de dieren zich als  sneeuwvlokken. Bij duizenden bewogen zij zich over de 
vlakten en ‘s  avonds keerden zij naar de stallen terug. Zo kwam het dat de reiniging van 
deze stallen steeds moeilijker en uiteindelijk zelfs onmogelijk werd.

Jarenlang hoopte zich de mest van de duizenden runderen in de stalgebouwen op. Ook 
het omringende land verstikte onder de dikke lagen mest. Wat eerst een zegen was, werd 
een plaag. Toen kwam Herakles (of Hercules). Hij kreeg de opdracht om de vuile stallen in 
één dag schoon te maken. Voor dat werk bedong hij een deel van het rijk van de koning of 
een tiende deel van zijn kudden. Augias stemde haastig toe.

Herakles leidde het water van de twee nabijgelegen twee rivieren, de Alpheius en de 
Peneius, door de stallen heen en vandaar terug naar de vroegere beddingen. Zo werd in 
één dag het gigantische werk volbracht. Augias weigerde evenwel het loon te betalen, 
omdat Herakles in opdracht van Eurustheus kwam, die uit plagerij dit onterende vuile werk 
aan de grote bestrijder van monsters en reuzen opdroeg. Van zijn kant wilde Eurustheus 
later dit werk niet erkennen, omdat Herakles zich tegen loon aan Augias had verhuurd.

En wat is nu het verband tussen de Augias-stal en de kerststal? Er is geen historische 
relatie, maar wel een symbolische. De stal kan worden gezien als een symbool voor het 
hart. De geboorte van Jezus vindt plaats in het hart van de mens. Het hart van de mens is 
als een stal, die eerst moet worden opgeruimd en schoongemaakt voordat het Licht daar 
geboren kan worden. 
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De symboliek van de ezel is niet in alle culturen gelijk.

Gratis Kerst werkboek met kerstverhaal kinderbijbel, kerstliedjes, werkbladen, kerstpuzzels: http://sites.google.com/site/kerstwerkboek/

De innerlijke betekenis van kerst, kerstmis en kerstfeest, Boek van schoolgoochelaar Aarnoud Agricola http://www.goochelaar.biz

http://www.goochelaar.biz
http://www.goochelaar.biz
http://sites.google.com/site/kerstwerkboek/
http://sites.google.com/site/kerstwerkboek/


Symboliek van de ezel

De ezel is  door de mens eerder tam gemaakt dan het paard. Dat was waarschijnlijk zo’n 
8000 jaar geleden. Er zijn veel afbeeldingen gevonden uit het Oude Egypte waarop ezels 
staan. Zo’n acht millennia waren ezels belangrijke lastdieren, trekdieren en rijdieren. In 
vele ontwikkelingslanden is dat nog steeds het geval. In Nederland en België werden  
ezels tot in de vorige eeuw ingezet als belangrijke hulpen voor onder andere boeren, 
melkboeren, groenteboeren en molenaars. Er zijn talloze mythen, legenden, sprookjes en 
andere verhalen waarin een ezel voorkomt. Daarbij aan: 

• Het sprookje ‘De Bremer stadsmuzikanten’ waarin een oude ezel samen met vier 
andere dieren naar Bremen gaat.

• Het sprookje ‘Tafeltje dek je, ezeltje strek je’ waarin een ezel op commando gouden 
dukaten poept, net zo als de ezel die in de Efteling in Kaatsheuvel staat.

• De houten pop Pinokkio die gaat leven en evenals  koning Midas uit de Griekse 
mythologie ezelsoren krijgt.

• De dwaze dolende ridder Don Quichot trekt rond op een ezel
• De ondeugende dorpsjongen Dik Trom die omgekeerd op een ezel zit.
• De ezel Nononono die de  woonwagen van Pipo de Clown en Mammaloe trekt.
• In de bijbel staan 56 verzen met het woord ‘ezel’ en 16 verzen met het woord 

‘ezelin’

De meest bekende verhalen uit het Nieuwe Testament waarin gesproken wordt over een 
ezel zijn natuurlijk de dieren in de stal waar Jezus werd geboren, de vlucht naar Egypte  
en de intocht van Jezus in Jeruzalem. De bijbelse evangeliën met het kerstverhaal (dat 
van Matthéüs en Lucas) noemen geen ezel in hun geboorteverhaal. Er wordt gezegd dat 
Jezus koos voor een ezel om Jeruzalem binnen te gaan vanuit de deugd van 
bescheidenheid. In het christelijke denken staat de ezel ook voor deemoed, geduld en 
armoede.

In Grieks-Romeinse mythes worden ezels in verband gebracht met begeerte en 
lachwekkende stompzinnigheid. De auteur Bika Reed schrijft in het commentaar op het 
heilige geschrift ‘De Rebel in de ziel’ uit het Oude Egypte dat de halsstarrige, 
hartstochtelijke en lankmoedige ezel een volmaakt natuurlijk symbool is van onze rationele 
persoonlijkheid. Ze draagt, evenals de ezel, de last van al ons lijden, en voert ons door het 
leven. Ze is halsstarrig, zelfzuchtig en wil niet ‘gaan’ naar wat wij het beste vinden. Toch is 
het, paradoxaal genoeg, dezelfde halsstarrige ezel die de Rebel kan redden. Gezeten op 
de ezel zit de mens op zijn eigen rebellie. De ezel is volgens Reed de vader van alle 
rebellen, maar is ook de drager van de verlossing.

Ezels worden vaak in verband gebracht met onwetendheid en domheid. Denk maar aan 
de uitdrukking: “zo dom als een ezel”. Dat is niet terecht, want ezels  zijn intelligente dieren. 
Dat komt tot uiting in onder andere het spreekwoord “Een ezel stoot zich in het gemeen 
geen tweemaal aan dezelfde steen”, dat vermoedelijk geformuleerd is  naar aanleiding van 
bepaalde interessante waarneming: een ezel die over een rotsachtige weg loopt en met 
zijn voorpoot een steen aanstoot, zal nooit met zijn achterpoot dezelfde steen aanstoten.

Tegenwoordig worden ezels  in Nederland vooral gehouden als gezelschapsdier uit 
liefhebberij. In 1976 is  de Vereniging het Nederlands Ezelstamboek opgericht. Deze heeft 
als doel om de gezondheid en het welzijn van alle ezelrassen in Nederland bevorderen. In 
2010 liepen er 1536 ezels rond op land- en tuinbouwbedrijven, zo blijkt uit cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
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Korte tijd na de geboorte van Johannes vond er in de wereld opnieuw een wonderelijke 
gebeurtenis plaats. Er verscheen een zeer heldere ster aan de hemel. Wijze mannen in 
een vreemd land overlegden met elkaar wat het zou kunnen zijn. En nadat zij uit hun oude 
boeken hadden opgemaakt, dat deze ster de komst van de verlosser aankondigde, 
werden zij van een zeer grote vreugde vervuld. Toen besloten drie wijze mannen onder 
hem alles achter zich te laten en de ster op haar weg langs de hemel te volgen en te zien 
waar zij deze Verlosser zouden vinden. (Jeugdbijbel / kinderbijbel van Nita Abbestee).    
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Aan de andere kant van de Eufraat woonden magiërs. Zij waren wijzen en konden de taal 
van de sterren lezen en zij zagen, dat een grote geest geboren was. Zij zagen zijn ster 
boven Jeruzalem. En onder de magische priesters waren er drie, die de meester van de 
komende era verlangden te zien. Zij namen kostbare geschenken met zich mee en 
vertrokken met spoed naar het Westen op zoek naar hem, de jong geboren koning, zodat 
zij hem konden vereren. En de een nam goud mee, het symbool van adeldom; een ander 
mirre, het symbool van heerschappij en van macht; de derde nam wierook, symbool van 
intelligentie van de wijze. (Aquarius Evangelie, hoofdstuk 5)

Gratis Kerst werkboek met kerstverhaal kinderbijbel, kerstliedjes, werkbladen, kerstpuzzels: http://sites.google.com/site/kerstwerkboek/

De innerlijke betekenis van kerst, kerstmis en kerstfeest, Boek van schoolgoochelaar Aarnoud Agricola http://www.goochelaar.biz

http://www.goochelaar.biz
http://www.goochelaar.biz
http://www.arendlandman.nl/2011/01/symboliek-van-de-door-de-wijzen-of-magiers-waargenomen-ster-van-bethlehem-en-de-ster-als-symbool-voor-de-nieuwe-mens-pentagram-en-hexagram/
http://www.arendlandman.nl/2011/01/symboliek-van-de-door-de-wijzen-of-magiers-waargenomen-ster-van-bethlehem-en-de-ster-als-symbool-voor-de-nieuwe-mens-pentagram-en-hexagram/
http://www.arendlandman.nl/2010/04/wat-deed-jezus-tussen-zijn-twaalfde-en-dertigste-levensjaar-reizen-studeren-preken-inwijdingen-in-mysteriescholen-doormaken-het-aquarius-evangelie-van-jezus-de-christus-geeft-antwoorden/
http://www.arendlandman.nl/2010/04/wat-deed-jezus-tussen-zijn-twaalfde-en-dertigste-levensjaar-reizen-studeren-preken-inwijdingen-in-mysteriescholen-doormaken-het-aquarius-evangelie-van-jezus-de-christus-geeft-antwoorden/
http://sites.google.com/site/kerstwerkboek/
http://sites.google.com/site/kerstwerkboek/


Symboliek van de ster van Bethlehem

Heeft de ster van Bethlehem die in het evangelie van Matthéüs wordt genoemd, en die 
zou verwijzen naar de geboorte van Jezus, werkelijk bestaan? Er is lang verondersteld dat  
het een exploderende ster (nova) geweest zou kunnen zijn. Nieuwe inzichten wijzen erop 
dat de destijds door de koningen, magiërs of wijzen waargenomen ‘ster’ een drievoudige 
conjunctie tussen de planeten Jupiter en Saturnus  geweest zou kunnen zijn. Dat zou 
natuurlijk kunnen, maar het is  ook goed mogelijk dat de ster uit het verhaal symbolisch is  
bedoeld. In onze cultuur in het heel gebruikelijk om bijzondere mensen te vergelijken met 
sterren. Zo spreken we over bijvoorbeeld popsterren en filmsterren.

De ster van Bethlehem wordt vaak voorgesteld als  een vijfpuntige ster, die ook bekend 
staat als het pentagram. Dit oeroude symbool werd meer dan zesduizend jaar geleden al 
gebruikt. Van oudsher is  het een symbool voor de nieuwe mens of de nieuwe ziel. De ster 
boven de stal uit het kerstverhaal kan dus worden gezien als een teken dat de nieuwe 
mens is geboren. Hij dient alleen nog volwassen te worden. Als een mens zijn armen en 
benen spreidt, lijkt hij op een pentagram. De geschenken van wierook, mirre en goud 
kunnen pas worden ontvangen als de ster stilstaat boven de stal, wat erop duidt dat er rust 
en ordening moet zijn gekomen in de aura van de mens.

De ster van Bethlehem wordt ook wel voorgesteld als een zespuntige ster (hexagram) die 
ontstaat wanneer twee gelijkzijdige driehoeken in elkaar worden geschoven. Dit type ster, 
dat ook bekend staat als  salomonzegel of davidster, kan ook worden gezien als een 
symbool voor de nieuwe mens, waarin het hogere en hel lagere met elkaar verenigd zijn 
en harmonisch samenwerken.

Het menselijk lichaam vormt het middelpunt van een complex energieveld, ook wel 
microkosmos genoemd, dat een doorsnede heeft van zo’n 18 meter. De energie wordt 
opgewekt door twee in elkaar draaiende piramidevormen: tetraëders. Samen zien ze eruit 
als een driedimensionale davidster, die Merkaba wordt genoemd. Mits  op correcte wijze 
geactiveerd, stelt dit energieveld de ziel in staat om naar hogere bewustzijnsniveaus te 
ervaren. Drunvalo Melchizedek heeft daar veel over geschreven. Merkaba betekent 
letterlijk lichtvoertuig of strijdwagen. De Merkaba duikt voor het eerst op in een visioen van 
de profeet Ezechiël.
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‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan 
niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op 
zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol 
vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren 
bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat 
verdwaald was.’ (Lucas 15: 4-6)
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Symboliek van ram, schaap en lam

De ram is het eerste teken in de Westerse dierenriem (Ariës, 21 maart – 20 april) en 
symboliseert de vernieuwing van de vruchtbaarheid en de terugkerende warmte van de 
zon na de voorjaarsevening in maart. De ram symboliseerde de zonne-energie in 
machtige goden als Amon-Ra in Egypte, Baäl in het Nabije Oosten, Apollo in Griekenland 
en Indra en Agni in India. Als totemdier staat de ram voor streven naar een nieuw begin 
het het bereiken van nieuw hoogten. Rammen kunnen ook staan voor mannelijkheid, 
vurigheid en koppigheid. 

Schapen symboliseren, in tegenstelling tot rammen, meestal deemoed en de behoefte aan 
leiderschap en bescherming. Als totemdier staan ze vooral voor voeding, rust en warmte. 
Heel bekend en troostrijk is de gelijkenis van het verloren schaap die wordt toegeschreven 
aan Jezus. 

In de christelijke iconografie is het lam van grote betekenis. Het is, naast de vis, een van 
de oudste symbolen van Christus  en staat voor geduld, nederigheid, offerbereidheid, 
onschuld, tederheid, verlossing en vernieuwing. Het gebruik van het lam in de christelijke 
iconografie is  een voortzetting van een oudere Semitische traditie waarin pasgeboren 
lammeren werden geofferd als  symbolen van de vernieuwing van de natuur tijdens de 
lente. 

Bij de joden was het bloed van het paaslam vanaf de tijd van hun doortocht door de rode 
zee een speciaal symbool van redding. Oudtestamentische profeten als Jesaja schreven 
dat de messias terug zou keren als lam. In Johannes 1: 29 staat: ‘Zie het lam Gods, dat de 
zonder der wereld wegneemt.’ In het laatste bijbelboek, de Openbaring van Johannes, 
speelt het lam ook een belangrijke rol.
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Het verhaal van de geboorte van Jezus (jeugdbijbel van Nita Abbestee)

En daar werd toen, in de nacht, Jezus de Heer geboren. Op datzelfde moment verscheen 
er in het Oosten de stralende, onbekende ster aan de hemel om zijn komst aan te 
kondigen. Hij, de zeer liefdevolle broeder van de Broederschap, de zoon van God vond 
geen plaats voor zich bereid. Voor hem was er alleen een stal, stoffig en vuil. En Maria 
wikkelde het kind in doeken en legde het in een kribbe. 

Hij kwam als mens onder de mensen. En omdat ieder mens op aarde moet beginnen als 
een kind, dus met een klein lichaam, had ook Jezus de Heer een klein lichaam, dat voor 
de mensen zichtbaar was. Maar zijn microkosmos was machtig, groot, en zó stralend van 
Licht, dat hij daarmee de gehele wereld omvatte. Vanuit het Koninkrijk van God was hij, uit 
liefde voor de verdwaalde mensen, neergedaald in de diepste duisternis. Maar hij droeg 
het vuur van de Vader met zich mee om het opnieuw tot de mensen te brengen. Opdat dit 
vuur de microkosmos van ontelbaar velen zou kunnen binnengaan en er de ingekapselde 
lichtvonk kon ontsteken, zodat er in zo’n microkosmos een nieuwe Mens geboren kon 
worden, die terug wilde keren tot de Vader.

Niemand in die drukbevolkte streek had ook maar enig vermoeden van het grote wonder 
dat onder hen had plaatsgevonden. Een ieder was bezig met zijn eigen zorgen of 
genoegens. Maar door het gehele heelal klonken de vreugdezangen van allen die tot het 
Koninkrijk van God behoorden. Nu zouden er weer velen van hun verloren 
mensenkinderen terug kunnen komen naar de ware vrijheid! Welk een vreugde! Welk een 
heerlijke blijdschap!

Er waren in diezelfde nacht enige herders in het veld buiten de stad, die wacht hielden bij 
hun kudden schapen. Opeens omstraalde hen plotseling dat wonderbaarlijke Licht, dat die 
nacht de gehele wereld omvatte. De herders begrepen niets van wat daar zo onverwachts 
gebeurde. Het was toch nacht en donker... vanwaar dan zo plotseling dat Licht? Voordat 
zij van hun verbazing bekomen waren, was daar een engel van de Heer en zij vreesden 
met grote vreze.

Maar de engel sprak: ‘Weest niet bang, want ziet, ik verkondig jullie een grote blijdschap, 
die voor heel het volk zal zijn. Want heden is  de verlosser van de mensen geboren, 
namelijk Christus de Heer, in de stad van David, in Bethlehem. En dit zal jullie tot een 
teken zijn: jullie zullen het kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.’ 

Vol ontzag hoorden de herders deze woorden aan. Hun harten openden zich onmiddellijk 
voor de heerlijke boodschap. En plotseling hoorden zij de vreugdezangen die klonken 
door het heelal: ‘Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde voor alle mensen 
van zijn welbehagen.’

Zo klonken nu de zangen, en het waren woorden van grote betekenis. Toen nu na enige 
tijd de engelen zich weer hadden verwijderd, besloten de herders naar Bethlehem te gaan 
en te zien wat daar was gebeurd. Zij gingen haastig, want zij verlangden zeer naar de 
verlosser, over wie de engel gesproken had. En zij vonden Maria en Jozef, en het kind 
liggend in de kribbe. Een grote vreugde vervulde de mannen. Maar ook een heilige 
eerbied. En zij knielden neer en aanbaden het kind. Toen vertelden zij wat zij van de engel 
gehoord hadden over hem. En Maria bewaarde al deze woorden in haar hart. Daarna 
keerden de herders weer terug naar het veld en hun kudden, God lovende en prijzende 
om alle heerlijke dingen die aan hen geopenbaard waren.  
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En de engel zei tot de herders: ‘Vreest niet, ik  breng u een blijde boodschap, bestemd 
voor de gehele wereld, want in de stad van David is heden geboren een Heiland, die is 
Christus de Heer. En dit zal jullie tot een teken zijn: jullie zullen het kind vinden in doeken 
gewikkeld en liggend in een voederbak.’  (Evangelie van de Heilige Twaalven, hoofdstuk 
4).
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Doolhof. Wat zei de engel tot de herders?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kerstlied: Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
Die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 

Hulploos Kind, heilig Kind, 
Dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 

Stille nacht, heilige nacht! 
Vreed' en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 

Kerstlied: De herdertjes lagen bij nachte

De herdertjes lagen bij nachte 
Zij lagen bij nacht in het veld 
Zij hielden vol trouwe de wachte 
Zij hadden hun schaapjes geteld 
Daar hoorden zij 'd engelen zingen 
Hun liederen vloeiend en klaar 
De herders naar Bethlehem gingen 
't Liep tegen het nieuwe jaar 

Toen zij er te Bethlehem kwamen 
Daar schoten drie stralen dooreen 
Een straal van omhoog zij vernamen 
Een straal uit het kribje benee 
Daar vlamd' er een straal uit hun ogen 
En viel op het Kindeke teer 
Zij stonden tot schreiens bewogen 
En knielden bij Jezus neer 

Maria die bloosde van weelde 
Van ootmoed en lieflijke vreugd 
De goede Sint Jozef hij streelde 
Het Kindje der mensen geneugt 
De herders bevalen te weiden 
Hun schaapkens aan d'engelenschaar 
Wij kunnen van 't kribje niet scheiden 
Wij wachten het nieuwe jaar 
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Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
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Kerstlied: Midden in de winternacht 

Midden in de winternacht, ging de hemel open. 
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen 
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen, 
want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister 
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister 

Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan 
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom 
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen 
Christus is geboren!

KLIK HIER OM DE KERSTSTAL TE BESTELLEN
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Ere zij God, Ere zij God.
In den hoge, in den hoge, in den hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen.

Gratis Kerst werkboek met kerstverhaal kinderbijbel, kerstliedjes, werkbladen, kerstpuzzels: http://sites.google.com/site/kerstwerkboek/

De innerlijke betekenis van kerst, kerstmis en kerstfeest, Boek van schoolgoochelaar Aarnoud Agricola http://www.goochelaar.biz

http://www.goochelaar.biz
http://www.goochelaar.biz
http://sites.google.com/site/kerstwerkboek/
http://sites.google.com/site/kerstwerkboek/


Kerstlied: Ere zij God

Ere zij God, Ere zij God.
In den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen.
Vrede op aarde, vrede op aarde.
Vrede op aarde, vrede op aarde.

In de mensen, in de mensen,
een welbehagen.
In de mensen een welbehagen,
een welbehagen.

Ere zij God, Ere zij God.
In den hoge, in den hoge, in den hoge.
Amen, amen.

Kerstlied: Eer zij God in deze dagen

Eer zij God in deze dagen 
Eer zij God in deze tijd 
Mensen van het welbehagen 
Roept de aarde vrede uit 
Gloria in excelcis Deo 
Gloria in excelcis Deo 
Gloria in excelcis Deo 

Eer zij God die onze vader 
En die onze koning is 
Eer zij God die op de aarde 
Naar ons toegekomen is 
Gloria in excelcis Deo 
Gloria in excelcis Deo 
Gloria in excelcis Deo 

Lam van God Gij hebt gedragen 
Alle schuld tot elke prijs 
Geef in onze levensdagen 
Peis en vree kyrieeleis 

Gloria in excelcis Deo 
Gloria in excelcis Deo 
Gloria in excelcis Deo
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Komt, verwondert u hier, mensen 

Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuw geboren Kind! 
Ziet, die 't woord is, zonder spreken, 
ziet, die vorst is, zonder pracht, 
ziet, die 't al is, in gebreken, 
ziet, die 't licht is, in de nacht, 
ziet die 't goed is, dat zo zoet is, 
wordt verstoten, wordt veracht. 

Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
hoe men Hem in doeken bindt, 
die met zijne godheid wandelt 
op de vleugels van de wind. 
Ziet hoe ligt Hij hier in lijden 
zonder teken van verstand, 
die de hemel moet verblijden, 
die de kroon der wijsheid spant. 
Ziet hoe tere is de Here, 
die 't al draagt in zijne hand. 

O Heer Jesu, God en mensen, 
die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij, dat ik door uw wensen, 
geef mij door uw kindsheid raad. 
Sterk mij door uw tere handen, 
maak mij door uw kleinheid groot, 
maak mij vrij door uwe banden, 
maak mij rijk door uwe nood, 
maak mij blijde door uw lijden, 
maak mij levend door uw dood! 
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Kerstlied: Komt allen tezamen

Komt allen tezamen, 
jubelend van vreugde: 
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 

Komt allen tezamen, 
komt verheugd van harte 
Bethlehems stal in den geest bezocht 
Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren 
Komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 

De hemelse englen 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige 
schreden! 
Komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 

Het licht van de Vader, 
licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: 
goddelijk kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 

O kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefd' in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning.

KLIK HIER VOOR MUZIEK EN ZANG
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Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 

ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuw geboren Kind!
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De twaalf heilige nachten tussen kerst en driekoningen

De periode tussen kerst (25 december) en driekoningen of epifanie (6 januari), ook wel 
aangeduid als de kersttijd, is  in meerdere opzichten een bijzondere tijd van het jaar. Het is 
niet voor niets dat er in dit verband al eeuwenlang wordt gesproken over de twaalf heilige 
dagen en de twaalf heilige nachten. Heiliging betekent heelwording. Het getal twaalf heeft 
een bijzondere symboliek. 

De periode van 25 december tot en met 6 januari is bij uitstek geschikt om de hectiek van 
het dagelijkse leven los te laten en tijd te nemen voor inkeer en bezinning, want dan is de 
sluier tussen de spirituele wereld en de materiële wereld uiterst dun. Daardoor kan er in 
die periode op een natuurlijke wijze een zekere heling en vernieuwing optreden, waardoor 
het nieuwe jaar met vertrouwen, visie en kracht tegemoet kan worden getreden. Er wordt 
gezegd dat de 12 heilige dagen en de twaalf heilige nachten ideaal zijn om een stevig 
fundament te leggen voor het komende jaar.

Hoe doe je dat? Regels voor de manier waarop men dat dient aan te pakken zijn er niet. 
Iedereen kan dat doen op een manier die past de eigen persoonlijkheid en de 
omstandigheden. De twaalf heilige dagen en de 12 heilige nachten kunnen op een 
intensieve manier alleen worden gevierd of met een groep gelijkgestemde mensen, maar 
het is ook mogelijk om het minder intensief te doen, in een druk gezin of naast (drukke) 
werkzaamheden. 

De oude Germanen vierden lang voor de komst van het christendom het joelfeest. Voor 
hen was was dit een van de belangrijkste, langste en grootste feesten. Dat feest begon 
met het begin van de winter, de winterzonnewende of het wintersolstitium op 21 
december, de langste nacht en kortste dag. Na de zonnewende blijft de zon drie dagen 
vrijwel stil staan. Daarna begint de zon weer aan de hemel te stijgen en worden de dagen 
weer langer. Op die derde dag na de winterzonnewende of het wintersolstitium wordt op 
24 december de kerstnacht gevierd.

De twaalf heilige dagen en de twaalf heilige nachten die volgen op de kerstnacht laten het 
zonnejaar van 365 dagen aansluiten op het maanjaar van twaalf ‘maanmaanden’. De 
synodische maanomloop, bijvoorbeeld de tijd van volle maan tot volle maan bedraagt 29,5 
dagen. Twaalf maal 29,5 dagen is 354 dagen. Dat betekent dat er (365 dagen minus  354 
dagen) elf dagen over blijven die kunnen worden gezien als dagen buiten de tijd, als 
geschenk om tijd te hebben om gas terug te nemen en tijd te hebben voor bezinning, voor 
kairos in plaats van chronos.

De jaarwisseling valt precies  in het midden van de kersttijd, die duurt van de nacht van de 
herders tot aan de dag van de drie koningen. Het eigenlijke kerstfeest behoort nog tot het 
oude jaar. Aan het eind van de kerstoctaaf komt dan het feest van de epifanie, dat tot het 
nieuwe jaar behoort. Het kerstfeest is  een terugblik. Het feest van epifanie kijkt vooruit. 
Deze terugblik en vooruitblik wordt gesymboliseerd door Janus.
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Het verhaal van de drie wijze mannen uit het Oosten

Gedeelte uit het vijfde hoofdstuk van de jeugdbijbel van Nita Abbestee

De drie wijze mannen uit het Oosten waren de onbekende stralende ster gevolgd, totdat 
zij, na een lange reis, eindelijk de stad Jeruzalem bereikt hadden. Hier vertelden zij aan 
vele mensen, dat zij de ster van de Verlosser hadden zien opgaan en dat zij de Verlosser 
nu zochten. !Waar is de koning van de joden, die geboren werd? vroegen zij overal. !Waar 
is de verlosser van de mensen? Wij hebben zijn ster gezien, en zijn gekomen om hem 
hulde te bewijzen!"

Een koning, dachten zij, zou natuurlijk wel in een grote stad, in een paleis geboren 
worden! Vele mensen werden door de woorden van die vreemde mannen met een 
ongekende vreugde vervuld. Zij wachtten immers zo lang op  de verlosser! Maar er waren 
ook, die schrokken van dit bericht! En zij haastten zich om het zo spoedig mogelijk aan 
koning Herodes te melden. 

Koning Herodes voelde zich plotseling hevig bedreigd door die boodschap! Een nieuwe 
koning van de joden! Die zou dan zeker de kroon willen dragen die hij, Herodes, al zo veel  
jaren bezat! Dadelijk riep hij de priesters en schriftgeleerden bijeen en trachtte van hen te 
weten te komen waar de verlosser van de mensen, de Christus, geboren zou worden.

De priesters en schriftgeleerden, die deze dingen lang bestudeerden, zeiden hem: !Te 
Bethlehem in Judéa. Want dit heeft de profeet geschreven: ”En Gij, Bethlehem, in het land 
van Juda, zijt zeker niet de minste onder de leiders van Juda. Want uit u zal een leidsman 
voortkomen, die mijn volk Israëf hoeden zal.”"

Toen begreep Herodes dat die tijd nu gekomen was. Hij liet de drie wijzen bij zich komen 
en vroeg hun wanneer precies zij de ster gezien hadden. Zij vertelden het hem en hij 
hoorde uit hun eigen mond, dat zij de jonggeboren koning wilden zoeken om Hem eer te 
bewijzen.

Daarop  zei Herodes hun, naar Bethlehem te gaan en zodra zij het kind gevonden hadden 
tot hem terug te keren en hem de plaats te melden. Want ook hij wilde het kind hulde 
bengen. Dit laatste was echter een list van hem om de juiste plaats te weten te komen!

Maar de wijzen geloofden Herodes. Want zij wisten niet, dat deze man, door vrees en 
zelfzucht gekweld, allerlei boze plannen zou bedenken om zichzelf te handhaven. Dus 
gingen zij op weg en volgden de ster die hen hierheen had geleid. Eindelijk stond de ster 
stil boven de stal waarin Jezus de Heer geboren was, en de wijzen waren zeer verheugd 
en dankbaar dat zij de plaats gevonden hadden! Eerbiedeig traden zij de stal binnen en 
vonden daar het kind en Maria, zijn moeder. Diep  bogen zij zich voor hem neer en 
schonken hem hun kostbaarheden: goud, wierook en mirre.

En dan vertelt ons het schone bijbelverhaal, dat God de wijzen in de droom waarschuwde 
niet naar Herodes terug te keren en hem niets mee te delen van hetgeen zij hadden 
gehoord en gezien. Daarom verlieten zij het land van Judéa langs een heel andere weg 
om naar hun eigen land terug te keren.   
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Toen nu de drie magiërs Jeruzalem bereikten, waren de mensen vol verbazing en vroegen 
zich af wie zij zouden zijn en waarom zij kwamen. En toen zij vroegen: waar is het kind, 
dat als koning geboren is? was het of de troon van Herodes wankelde. En Herodes zond 
een koerier om de magiërs naar zijn hof te brengen. En toen zij aan kwamen vroegen zij 
opnieuw: Waar is de jong geboren koning? En toen zeiden zij: Wij hebben aan aan de 
andere kant van de Eufraat zijn ster gezien en zijn gekomen om hem te vereren. (Aquarius 
Evangelie, hoofdstuk 5)
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Doolhof: Hoe komen de wijzen bij de kerststal in Bethlehem?
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Kerstlied over de wijzen

De wijzen, de wijzen 
Die gingen samen reizen 
Vertrouwend op een Koningsster 
Zij wisten niet hoe ver 

Zij volgden het teken 
De dagen werden weken 
Dan klopt een rijke karavaan 
Bij de paleispoort aan 

O koning, wil ons horen 
Er is een prins geboren 
In 't Oosten is zijn ster gezien 
Staat hier zijn wieg misschien 

Herodes hij hoorde 
Verschrikt naar deze woorden 
Een koningskind bij mij in huis 
U bent beslist abuis 

De wijzen, de wijzen 
Die moesten verder reizen 
De ster ging als een lichtend spoor 
Naar Bethlehem hen voor 

Zij hebben gevonden, 
Het Kind door God gezonden 
Dat Koning en dat Knecht wil zijn 
Voor ieder groot en klein 

KLIK HIER OM DE DRIE KONINGEN VAN PLAYMOBIL TE BESTELLEN
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Volkeren komen naar uw licht, koningen naar de glans van uw dageraad. ….. Een vloed 
van kamelen zal u overdekken, dromedarissen van Midjan en Efa; alle bewoners komen 
uit Seba, met goud en wierook beladen (Jesaja 60 : 3- 6).
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Symboliek van de kameel

Kamelen zijn uitstekende rijdieren voor droge gebieden want ze kunnen wekenlang zonder 
te drinken en te eten in leven blijven. In het wild komen ze nauwelijks meer voor. 
Ongeveer 4500 jaar geleden werden kamelen al als huisdieren gehouden in Iran en 
Turkestan. De kameel kan 280 kilogram dragen. Kamelen kunnen voor korte tijd 25 
kilometer per uur rennen en 30 tot 40 kilometer per dag lopen. De eeltkussens onder de 
poten beschermen de kamelen tegen het hete zand. Kamelen kunnen tot 2 meter hoog 
worden en worden 500 tot 750 kilogram. 

Kamelen worden niet alleen ingezet als rijdier, maar worden ook gehouden om hun wol, 
vlees en melk. Kamelenmelk wordt wel aangemerkt als medicijn tegen onder andere 
kanker. Het is echter geen medicijn, maar het lijkt erop dat de werking ontstekings-
remmend is, waardoor mensen met chronische darmontstekingen hier minder last van 
hebben. 

Kamelen verliezen erg weinig water, onder andere omdat ze pas gaan zweten op het 
moment dat hun lichaamstemperatuur boven de 40 graden Celsius komt. De nieren zijn in 
staat om veel water uit de urine in het bloed terug te nemen. Grote droogte kunnen ze 
moeiteloos doorstaan. Als  een kameel drinkt, drinkt hij bijzonder veel, meer dan 100 liter 
achter elkaar, tot wel 60 liter per minuut. In de bulten wordt vet opgeslagen. Dat vet dient 
als energiereserve bij voedselgebrek. Als de bulten niet worden aangesproken staan ze 
rechtop. Bij voedselschaarste, wanneer de kameel teert op het vet in de bult, gaan de 
bulten naar een kant hangen. De dikke vacht beschermt de dieren zowel tegen extreme 
hitte als extreme kou.

Van de kameel als  symbool en als  totemdier kunnen we leren om verstandig om te gaan 
met de hulpbronnen die we hebben. De kameel heeft dubbele rijen beschermende 
oogwimpers die hun ogen beschermen tegen de woestijnwind. Verder hebben ze 
behaarde oor-openingen en kunnen hun neusvleugels sluiten. Dankzij al die 
eigenschappen kunnen kamelen leven in barre en turbulente omstandigheden. Die 
eigenschappen symboliseren hun vermogen om helder te zien, te horen en te ruiken 
zonder afgeleid te worden door invloeden van buitenaf.

De kameel leert ons dat het mogelijk is  om onder alle omstandigheden alert en 
gecentreerd te blijven. De kameel is weliswaar volgzaam, maar hij is ook berucht om zijn 
woede aanvallen als hij onjuist wordt behandeld. Hun krachtige benen kunnen gevaarlijk 
trappen en ook hun kaken kunnen zij inzetten. Dat herinnert ons  eraan dat we alle 
levensvormen met respect dienen te behandelen.

De kameel is één van de tien totemdieren van de zogeheten axenroos . Dat is een 
prachtig model om mensen bewust te maken van hun gedrag ten opzichte van elkaar. Op 
vele basisscholen in België en Nederland wordt gewerkt met dit model. Ferdinand Cuvelier 
introduceerde het in 1996. De kameel is  een volgzaam woestijndier dat meeloopt in de 
woestijn en alle lasten draagt. De mens die het gedrag vertoont van een kameel is gericht 
op het vragen om informatie en het volgen van instructies.

Kinderen die zich gedragen als een kameel doen wat de leerkracht zegt. Zij werken goed 
mee in de klas en volgen graag instructies. Kamelen hoeven geen pluim te krijgen en 
verwachten geen complimenten. Ze willen gewoon graag meedoen en iets leren. Kamelen 
die te volgzaam worden, nemen zelf geen initiatief meer. Ze worden onzeker en vragen 
voor alles toestemming. Als een kind te volgzaam wordt, verliest het zijn eigenheid.
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En toen de drie magiërs het vertrek binnengegaan waren, zagen zij het jonge kind en zijn 
moeder Maria. En zij knielden en aanbaden het. En toen zij hun schatten geopend 
hadden, gaven zij hem geschenken: goud, wierook  en mirre. (Gedeelte uit uit hoofdstuk 5 
van het Evangelie van de Heilige Twaalven)  
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Symboliek van wierook, mirre en goud

Het verhaal over de wijzen uit het Oosten is alleen bekend uit het evangelie van Matthéüs.  
Deze schijver heeft zich daarvoor mogelijk laten inspireren door een veel oudere 
bijbeltekst van de profeet Jesaja:

Volkeren komen naar uw licht, koningen naar de glans van uw dageraad. ….. Een vloed 
van kamelen zal u overdekken, dromedarissen van Midjan en Efa; alle bewoners komen 
uit Seba, met goud en wierook beladen (Jesaja 60 : 3- 6).

Matthéüs heeft misschien mirre aan de geschenken goud en wierook toegevoegd omdat 
hij mogelijk bewust of onbewust de wet van drie kende. Het is natuurlijk een beetje vreemd 
dat wijze mannen een bijzondere ster zien, weten dat er een koningskind is geboren en 
dan op reis gaan om dit kind, wiens vader en moeder en andere familie helemaal niet 
kennen, te vereren met wierook, mirre en goud. Dat waren in die tijd weliswaar enorm 
kostbare producten, maar als je dan toch op kraambezoek gaat, neem dan wat mee waar 
het kind werkelijk iets aan heeft. Voor een baby die in doeken is gewikkeld wel leuk is om 
kleertjes te ontvangen, een knuffelbeest of een ander speeltje. Maar wat moet een baby 
nu met wierook, mirre en goud?

Zou het verhaal en de geschenken misschien symbolisch bedoeld zijn?. Het mooie van 
symboliek is dat het altijd om meerdere niveaus kan worden begrepen. De geboorte van 
Jezus kan worden vergeleken met de geboorte van de nieuwe ziel in de mens. Ieder mens 
draagt een schat van wijsheid met zich mee. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt 
tussen de wijsheid van de drie centra in de mens: hoofd, hart en bekken.

Als  het de onsterfelijke geestelijke kern (lichtvonk) in de mens actief wordt, kan deze 
omstandigheden creëren waardoor dat innerlijke licht zich verder kan ontwikkelen en in 
kracht toenemen. Het gewone denken, voelen en handelen (de drie wijzen) worden dan 
afgestemd op de impulsen die uitgaan van de nieuwe ziel, waardoor er geschenken 
vrijkomen: ware kennis (wierook), dienende liefde (mirre) en bevrijdende daad (goud). Dat 
is  pas mogelijk als de ster stilstaat boven stal, wat erop duidt dat er rust en ordening moet 
zijn gekomen in de aura van de mens.

Het hoofdbestanddeel van wierook is een hars  die wordt verkregen na indrogen van het 
afgetapte sap van de schrale Boswellia papyrifera- of de Boswellia sacra-bomen, die in 
Jemen, Oman en Somalië op dorre rotsige bodems groeien. Dit kostbare olibanumhars 
bevat vluchtige en geurige bestanddelen die bij verbranding vrijkomen of die door de 
verbranding en de hoge temperaturen omgezet worden in andere geurstoffen. Wierook-
damp is ijl en wordt toegepast om ruimten etherisch en astraal te reinigen.

Mirre is een kostbare hars dat afkomstig is van de mirreboom (Commiphora) die ook in 
Jemen, Oman en Somalië te vinden is. Ook dit hars bevat een uitgebreid mengsel aan 
geurstoffen. De olie die men door stoomdestillatie uit mirre won, werd in de oudheid 
verwerkt in zalven en crèmes. Het Griekse woord christos betekent gezalfde. Er wordt wel 
gezegd dat Jezus de Christus  werd op het moment dat hij door Johannes de Doper 
gedoopt werd in de Jordaan. Dat dopen kan een symbool zijn voor het “gezalfd” worden 
met de krachten uit de goddelijke wereld.
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Kerst. Wat doet die blote vogel op tafel?
Loesje
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Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 

Die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehems stal.
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Het verhaal van de vlucht naar Egypte (jeugdbijbel van Nita Abbestee)

Koning Herodes verkeerde in grote spanning en vrees  toen hij merkte dat de drie wijze 
mannen ongemerkt het land hadden verlaten! Want nu wist hij nog niet waar het kind te 
vinden was! En hij beval onmiddellijk, dat in geheel Bethlehem en in het omliggende land 
alle kleine jongens van nul tot twee jaar gedood moesten worden. Dan zou het 
koningskind daar wel bij zijn, meende hij. 

Maar voordat dit vreselijke bevel tot uitvoer kon worden gebracht, kwam in de droom een 
engel tot Jozef en zei hem op te staan, het kind en zijn moeder mee te nemenrn nog in 
diezelfde nacht te vluchten naar Egypte. Daar moesten ze blijven, totdat Jozef opnieuw 
door de engel zou worden gewaarschuwd terug te keren. 

Dat deed Jozef. En zij bleven in Egypte tot Herodes gestorven was, zoals de engel 
bevolen had. Want in het woord van God dat door de profeet in het verre verleden reeds 
gesproken was, werd gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’ Die zoon was Jezus 
de Heer. En toen de tijd aangebroken was en Herodes geen macht meer bezat, vestigden 
Jozef, Maria en het kind zich te Nazareth.

Zo is het ware kind van God onasantastbaar voor het boze. De Liefde zelf zal het 
beschermen en behoeden. Zij zal niet strijden tegen het boze en onreine, maar verbergt 
haar goddelijke schatten en wacht tot haar tijd gekomen is.

Deze hele geschiedenis  herhaalt zich ook weer in de microkosmos van de mens in wie het 
Kind geboren is. Ook daar spoeden de drie wijzen naar de kleine stal van het hart. En zij 
leggen hun schatten, hun goud, wierook en mirre voor het Kind neer. Die schatten zijn: 
hoofd, hart en handen van de mens die zich in dienst stelt van de lichtvonk in hem. En 
deze buiggen eerst vrijwillig voor de jonge koning, om hem te dienen! Al hun 
mogelijkheden, al hun krachten, die tot nu toe hun schatten in de vergankelijke wereld 
waren, schenken zij nu aan het nieuwe koningskind, zodat hij er naar zijn verheven inzicht 
mee kan werken en handelen. 

Maar ook Herodes is aanwezig. Dat is het machtige ik van de mens, dat tot nog toe 
alleenheerser was in de microkosmos, en de kroon droeg. Dat ik begint al dat reine en 
goddelijke af te weren, omdat het weet, dat het zelf moet wijken, wanneer het godskind 
leven gaat. En ook, wanneer hoofd, hart en handen zich reeds gebogen hebben voor de 
jonge koning en hun schatten hebben aangeboden, is het ik nog vaak opstandig. Het voelt 
zich tekort gedaan. En door zijn drift, zijn jaloezie of zijn boze zelfzucht tracht het alle tere 
en jonge belevenissen in de microkosmos te doden, zodat daarmee ook de jonge 
godenzoon zal worden gedood. 

Maar de Liefde, die het Kind met haar koesterende straling omvat houdt, behoedt en 
beschermt het. Zij verbergt het in het hart van de microkosmos, in de lichtvonk. Daar kan 
het ik het niet vinden. Daar is het kind dus veilig en groeit het op, tot de tijd gekomen is, 
dat het in het volle licht kan treden.
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Maria en Elisabeth in Egypte (Hoofdstuk 7 van het Aquarius Evangelie)

Jozef, Maria en hun zoon waren in Egypte in Zoan en Johannes was met zijn moeder in 
de heuvelen van Judéa. Elihu en Salome zonden met spoed boodschappers om Elisabeth 
en Johannes  te zoeken. Zij vonden hen en brachten ze naar Zoan. Maria en Elisabeth 
waren een en al verbazing over hun bevrijding.

Elihu zei: Dat is niet zo vreemd; er bestaan geen toevalligheden; wet regeert alle 
gebeurtenissen. Van oudsher af was het verordineerd, dat jullie bij ons zouden zijn en in 
deze heilige mysterieschool onderwezen zouden worden. Elihu en Salome namen Maria 
en Elisabeth mee naar de heilige grot dichtbij, waar zij gewend waren te onderwijzen.

Elihu zei tot Maria en Elisabeth: Gij moogt uzelf driemaal gezegend achten, want gij zijt 
uitverkoren moeders van de lang beloofde zonen. Gij zijt voorbestemd om in vaste 
rotsgrond een stevige eerste steen te leggen, waarop de tempel van de Volmaakte Mens 
zal rusten – een tempel die nimmer vernietigd zal worden.

Wij meten de tijd met cycli van eeuwen en de poort tot iedere eeuw noemen wij een 
mijlpaal in de reis van het ras. Een eeuw is voorbij; de poort tot een andere eeuw vliegt 
open bij de aanraking van de tijd. Dit is de voorbereidende eeuw van de ziel, het koninkrijk 
van Immanuël, van God in de mens.

En deze, uw zonen, zullen de eersten zijn om het nieuws te vertellen, en het evangelie 
van welbehagen in mensen en vrede op aarde, te prediken. Een machtige arbeid wacht 
hen; want vleselijke mensen verlangen niet naar licht, zij houden meer van de duisternis, 
en wanneer het licht in de duisternis schijnt, begrijpen zij het niet. Wij noemen deze zoons 
‘openbaarders van het licht’; maar zij moeten eerst zelf dat licht bezitten vóór zij het licht 
kunnen openbaren.

En gij moet uw zonen onderwijzen en hun zielen in vlam zetten met liefde en gerichtheid 
op het heilige doel, en hen bewust maken van hun zendingen voor de mensenkinderen. 
Leert hen dat God en de mens één waren; maar dat door vleselijke gedachten en woorden 
en daden, de mens zichzelf van God losmaakte; zichzelf vernederde. Leert hen dat de 
heilige adem hen weer één zou willen maken en harmonie en vrede weer herstellen. Dat 
alleen liefde ze weer één kan maken; dat God de wereld liefhad, dat hij zijn zoon in het 
vlees kleedde, opdat de mensen zouden begrijpen.

De enige redder van de wereld is de liefde, en Jezus, zoon van Maria, is  gekomen om die 
liefde aan de mensen te openbaren. Doch liefde kan niet openbaar worden tenzij haar 
weg is toebereid. En niets kan de rotsen klieven en lieflijke heuvels doen neerdalen en de 
valleien vullen en aldus  de weg toebereiden dan reinheid. Maar reinheid in leven begrijpen 
de mensen niet, en dus, ook deze reinheid moet in het vlees komen. En gij, Elisabeth, zijt 
gezegend omdat uw zoon de vleesgeworden reinheid is, en hij zal de weg voor de liefde 
recht maken.

Deze eeuw zal slechts weinig van de werken van reinheid en liefde begrijpen; maar geen 
woord gaat verloren want in het boek van God’s geheugen staat elke gedachte, en elk 
woord en elke daad, opgetekend. En wanneer de wereld gereed is  om te ontvangen, zie, 
dan zal God een boodschapper zenden om het boek te openen en uit zijn heilige 
bladzijden alle boodschappen over reinheid en liefde uit te dragen. Dan zal ieder mens op 
aarde de woorden van leven in de taal van zijn geboorteland lezen en de mensen zullen 
het licht zien, zullen in het licht wandelen en zelf licht zijn. En de mens zal weer in 
harmonie met God zijn.

Gratis Kerst werkboek met kerstverhaal kinderbijbel, kerstliedjes, werkbladen, kerstpuzzels: http://sites.google.com/site/kerstwerkboek/

De innerlijke betekenis van kerst, kerstmis en kerstfeest, Boek van schoolgoochelaar Aarnoud Agricola http://www.goochelaar.biz

http://www.arendlandman.nl/2010/06/het-midzomerfeest-of-feest-van-sint-jan-johannes-de-doper-kan-in-onszelf-plaatsvinden/
http://www.arendlandman.nl/2010/06/het-midzomerfeest-of-feest-van-sint-jan-johannes-de-doper-kan-in-onszelf-plaatsvinden/
http://www.arendlandman.nl/2010/04/het-oorspronkelijke-christendom-had-het-karakter-van-een-mysterieschool-konrad-dietzfelbinger-betoogt-dat-de-eerste-christenen-mysteriewijsheid-leerden-en-de-mysterieweg-gingen/
http://www.arendlandman.nl/2010/04/het-oorspronkelijke-christendom-had-het-karakter-van-een-mysterieschool-konrad-dietzfelbinger-betoogt-dat-de-eerste-christenen-mysteriewijsheid-leerden-en-de-mysterieweg-gingen/
http://www.arendlandman.nl/2011/01/de-reis-als-als-metafoor-voor-leren-groeien-en-vernieuwen-citaten-quotes-en-spreuken-over-reizen-de-neiging-tot-reizen-en-de-innerlijke-reis/
http://www.arendlandman.nl/2011/01/de-reis-als-als-metafoor-voor-leren-groeien-en-vernieuwen-citaten-quotes-en-spreuken-over-reizen-de-neiging-tot-reizen-en-de-innerlijke-reis/
http://sites.google.com/site/kerstwerkboek/
http://sites.google.com/site/kerstwerkboek/
http://www.goochelaar.biz
http://www.goochelaar.biz
http://www.arendlandman.nl/2010/04/wat-deed-jezus-tussen-zijn-twaalfde-en-dertigste-levensjaar-reizen-studeren-preken-inwijdingen-in-mysteriescholen-doormaken-het-aquarius-evangelie-van-jezus-de-christus-geeft-antwoorden/
http://www.arendlandman.nl/2010/04/wat-deed-jezus-tussen-zijn-twaalfde-en-dertigste-levensjaar-reizen-studeren-preken-inwijdingen-in-mysteriescholen-doormaken-het-aquarius-evangelie-van-jezus-de-christus-geeft-antwoorden/
http://www.arendlandman.nl/2010/12/esoterische-symboliek-in-het-verhaal-over-elisabeth-zacharias-en-de-geboorte-van-johannes-de-doper-voorafgaand-aan-kerst/
http://www.arendlandman.nl/2010/12/esoterische-symboliek-in-het-verhaal-over-elisabeth-zacharias-en-de-geboorte-van-johannes-de-doper-voorafgaand-aan-kerst/


Elihu onderwijst Maria en Elisabeth (Hoofdstuk 8, Aquarius Evangelie)

Elihu onderwees. Hij zei: In zeer oude tijden leefden er in het oosten mensen die 
vereerders waren van de ene god, die zij Brahma noemden. Hun wetten waren 
rechtvaardig: zij leefden in vrede; zij zagen het licht van binnen, zij bewandelden de 
wegen van de wijsheid. Maar priesters vervuld met vleselijke bedoelingen stonden op. Zij 
wijzigden de wetten naar eigen vleselijke inzichten, legden zware lasten op de armen en 
bogen de voorschriften van het recht om. En zo werden de Brahmanen corrupt.

Maar in de duisternis van die eeuw stonden toch nog vele grote meesters onwrikbaar; zij 
beminden de naam van Brahma; zij waren de grote lichtbakens  voor de wereld. En zij 
bewaarden de wijsheid van hun heilige Brahma ongeschonden, en gij kunt deze wijsheid 
in hun heilige boeken lezen.

En in Chaldea was Brahma bekend. Een vrome brahmaan, Terah genaamd, leefde in Ur. 
Zijn zoon was zo toegewijd aan de godsdienst van Brahma, dat hij A-brahm werd 
genoemd. En hij werd afgezonderd om de stamvader van het Hebreeuwse ras te worden. 
En Terah nam zijn vrouw en zijn zonen en al zijn kudden schapen en vee ren reisde naar 
Haran in het westen. Hier stierf Terah. En Abram nam zijn kudden schapen en vee en 
reisde met zijn verwanten verder westwaarts.

En toen hij de eikenbomen van Morah in het land van Kanaän bereikte, zette hij zijn tenten 
op en bleef hier. Een hongersnood teisterde het land en Abram nam zijn verwanten en zijn 
kudden schapen en zijn vee en kwam in Egypte en in deze vruchtbare vlakten van Zoan 
zette hij zijn tenten op en bleef hier. En de mensen wijzen nog steeds de plaats aan waar 
Abram woonde – aan gene zijde van de vlakte.

U vraagt zich misschien af waarom Abram naar Egypteland kwam? Egypte is de bakermat 
van de inwijding. Alle verborgenheden behoren aan Egypte; en het is  daarom dat de 
meesters hier komen. In Zoan leerde Abram zijn wijsheid over de sterren en in die heilige 
tempel daar leerde hij de wijsheid van de wijzen.

En toen hij al zijn lessen geleerd had, nam hij zijn verwanten en zijn kudden en zijn vee en 
reisde terug naar Kanaän en in de vlakten van Mamré zette hij zijn tenten op en bleef 
daar. En daar stierf hij. En de verslagen van zijn leven en werken en van zijn zonen en 
over de stammen van Israël zijn veilig bewaard gebleven in de joodse heilige boeken.

In Perzië was Brahma bekend en gevreesd. Men zag hem als de oorzaakloze oorzaak van 
alles wat is  en hij was heb heilig, zoals Tao heilig was voor de bewoners  van het verre 
oosten. Het volk leefde in vrede en recht regeerde. Maar, evenals in andere landen 
stonden in Perzië priesters op vervuld van zichzelf en vol zelfzucht, die macht, intelligentie 
en liefde beledigden. Godsdienst werd corrupt en vogels en kruipend gedierte werden als 
goden ontzien.

In de loop der tijden werd een verheven ziel, die men Zarathustra noemde, in het vlees 
geboren. Hij zag de oorzaakloze geest hoog en verheven. Hij zag ook de zwakheid van 
alle door de mens aangestelde goden. Hij sprak en geheel Perzië luisterde. En toen hij zei 
Eén God, één volk en één heiligdom, vielen de altaren van de afgoden om en Perzië was 
verlost.

Maar de mensen moesten hun goden met menselijke ogen zien en Zarathustra zei: De 
grootste van de geesten die om de troon staan is Ahura Mazda, die zich in de straling van 
de zon  manifesteert. En het gehele volk zag Ahura Mazda in de zon en zij knielden neer 
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en aanbaden hem in de tempels van de zon. En Perzië is het magische land waar 
priesters leven die de ster zagen rijzen boven de geboorteplaats van de zoon van Maria 
en die de eersten waren, die hem als vredevorst begroetten.

De voorschriften en de wetten van Zarathustra zijn vastgelegd in de Avesta, die gij kunt 
lezen en u eigen maken. Maar gij moet weten dat woorden niets waard zijn tot zij levend 
gemaakt zijn; totdat de lessen die zij bevatten, bezit geworden zijn van hart en hoofd. Nu 
is  het zo dat de waarheid IS; maar niemand kent de waarheid totdat hij zelf waarheid 
geworden is. Zo staat het geschreven in een zeer oud boek. Waarheid is de 
fermenterende, de alles doordringende en alles-veranderende kracht Gods, hij kan al het 
levende omzetten in zichzelf; en wanneer al het levende waarheid is, dan is ook de mens 
waarheid.

Wederom onderwees Elihu. Hij zei: De priesters van India werden corrupt. Brahma was 
vergeten en de rechten van de mensen werden in het stof vertrapt. En toen kwam een 
machtige geest, een Boeddha van verlichting, die zich van weelde en alle wereldse 
eerbewijzen afkeerde en stilte vond in de rustige bossen en grotten; en hij was gezegend. 
Hij predikte een evangelie van een hoger leven en leerde de mensen hoe zij de mens 
moesten eren. Hij had geen godenleer te onderwijzen. Hij kende de mens door en door en 
daarom was zijn geloofsbelijdenis rechtvaardigheid, liefde en rechtschapenheid.

Ik haal enige van de vele door de Boeddha gesproken helpende woorden voor u aan: 
Haat is een wreed woord. Als mensen u haten – sla er geen acht op; en gij kunt de haat 
van de mensen doen verkeren in liefde en barmhartigheid en goede wil, en barmhartigheid 
is even wijd als alle hemelen.

En er is genoeg aan goeds, genoeg voor iedereen. Vernietig het slechte door het goede. 
Maak door edelmoedige daden hebzucht beschaamd. Maak door waarheid de kromme 
lijnen die de dwaling trekt, recht, want dwaling is slechts verminkte, verdwaalde waarheid. 
En pijn zal hem volgen, die, geleid door slechte gedachten, spreekt of handelt, zoals  het 
wiel de voet bezeert van hem die de kar naar zich toetrekt in plaats van weg duwt.

Hij die zichzelf overwint is groter dan hij die duizend man in de oorlog doodt. Hij die zelf is, 
zoals hij meent dat anderen behoren te zijn, is een edel mens. Vergeld hem die u kwaad 
doet met zuiverste liefde en hij zal ophouden u kwaad te doen, want liefde zal het hart van 
hem die liefde ontvangt net zo zuiveren als het hart van hem die liefde geeft.

De woorden van de Boeddha zijn opgetekend in de heilige boeken van India. Neem ze in 
acht, want zij behoren tot het onderricht van de heilige adem. Het land van Egypte is  het 
land van de geheimenissen. De mysteriën van alle eeuwen liggen veilig weggesloten in 
onze tempels en onze heiligdommen. De groten van alle tijden uit alle oorden komen hier 
om te leren. En wanneer uw zonen volwassenen zullen zijn, zullen zij al hun studies in de 
Egyptische scholen beëindigen.
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De geboortedatum van Jezus. Het kerstfeest is ouder dan christendom.

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat Jezus is geboren op 25 december. De juiste 
geboortedatum van de mens Jezus is  historisch volstrekt onbekend. Van de vroegste 
tijden af zijn de christenen in twijfel geweest omtrent het jaar en de dag van de geboorte 
van hun grote leraar. Na verloop van tijd werd tenslotte de 25ste december aangenomen 
als de dag van zijn lichamelijke geboorte, want op die datum werden feesten gehouden 
die gewijd waren aan heidense goden. 

Nu was 25 december klaarblijkelijk bedoeld als de datum van de winterzonnewende, die in 
onze tijd op ongeveer 21 – 22 december valt. Deze dag werd van de vroegste tijden af in 
het Romeinse keizerrijk beschouwd als de dag van de nieuwe geboorte van 
de Onoverwonnen Zon. Hij betekende het laagste punt van de kringloop van de zon in de 
winter en het begin van zijn terugkeer op zijn reis naar het noorden. Ook aan de Perzische 
god Mithras werd deze titel ‘Onoverwinnelijk’ gegeven. 

Zoals volgens de mooie christelijke legende het kerstkind op 25 december zou zijn 
geboren, zo werd ook van Mithras beweerd dat hij op dezelfde dag van het jaar in 
menselijke gedaante was geboren, op de dag van het wintersolstitium. Deze dag, of een 
paar dagen later, werd ook als de geboortedag van hoofdfiguren van andere godsdiensten 
gevierd. Het kerstfeest is slechts in één zin een christelijk feest. Het is  gebaseerd op iets, 
dat behoort tot het Griekse en Romeinse heidendom, wat de christenen hebben 
overgenomen. Het is daarom ouder dan het christendom. 

Er waren minstens drie data waarop herinneringsfeesten werden gehouden in het vroeg-
christelijke tijdperk: op 25 december, op 6 januari, Driekoningen genaamd en op 25 maart, 
wat praktisch neerkomt op de tijd van de lentenachtevening. Al deze data waren 
gebaseerd op astronomische gegevens en feiten en de christenen van omstreeks de vijfde 
of zesde eeuw kozen tenslotte de 25ste december, de datum die in gebruik was geweest 
voor de viering van de geboortedag van de Perzische god Mithras.

De mysteriën van de oudheid werden op verschillende tijden van het jaar gevierd, in de 
lente, de zomer, de herfst en de winter. Maar het grootste van deze mystieke feesten, de 
belangrijkste van de mysteriën was die, welke in de winter werd gevierd, als de zon zijn 
zuidelijkste punt had bereikt en zijn terugreis naar het noorden begon.

Dit is dus de boodschap van Kerstmis. Als  wij het verhaal van het kindje in de kribbe niet 
letterlijk opvatten en het ontdoen van alle legendarische versieringen waarmee dit meest 
grootse verhaal uit de geschiedenis van de mensheid is  opgesmukt om het verstaanbaar 
te maken voor hen die niet onderricht waren, zullen wij zien dat dit verhaal van een 
geestelijke inwijding niet alleen betrekking had op Jezus, maar op een lange reeks van 
grote wijzen die aan hem voorafgingen en op hem volgden.

Laten wij de letterlijke woorden vergeten en onthouden dat de wezenlijke betekenis van 
het Christusverhaal is de levende Christus in ons, die telkens wordt herboren als een 
mens zich overgeeft aan zijn geestelijk Zelf, de god in hem. Dan is Christus ‘opnieuw 
geboren’.

(Bron: Theosofie en christendom van G. de Purucker)
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Het evangelie van de Heilige Twaalven

Het Evangelie van de Heilige Twaalven zag 
tegen het einde van de negentiende eeuw in 
Engeland het licht. Het is  een pure vertelling 
die op evangelische wijze het leven van 
Jezus tekent als  een innerlijk te volgen 
voorbeeld. De ons bekende evangeliën 
blijken op sommige cruciale plaatsen, al dan 
niet opzettelijk, in de loop van de tijd te zijn 
omgebogen. Meerdere evangeliën werden als 
‘apocrief’ beschouwd, dat is ‘onaannemelijk’ 
of ‘niet authentiek’. En de meeste vroeg-
christelijke evangeliën van gnostieke oor-
sprong vielen zelfs geheel buiten beeld omdat 
ze niet pasten in de heersende overtuigingen 
van kerk en staat.

In Het Evangelie van de Heilige Twaalven 
klinken gnostieke opvattingen door die in de 
bijbel niet meer zijn terug te vinden. Dit 
evangelie is dan ook een bijzonder welkome 
aanvulling op de lacunes die in de loop van 
de ontstaansgeschiedenis  van de bijbel zijn 
ontstaan. Het boek getuigt dan ook van de 
vreugdevolle levensweg die door het bewuste 
leven van de ziel mogelijk wordt.

KLIK HIER OM DIT BOEK TE BESTELLEN
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Het Aquarius Evangelie: het leven van Jezus tussen 12 en 30 jaar

De evangeliën in de bijbel vertellen niets  over het leven van Jezus tussen zijn 12e en 30e 
jaar. Het Aquarius Evangelie wel. In de inleiding schrijft de uitgever:

Het Aquarius Evangelie is mediamiek ontvangen en volgt daarmee de traditionele regel 
van de openbaringen, profetieën en visioenen, die alle buiten de rede om worden 
‘ervaren’. Dat de schrijver van Het Aquarius Evangelie Levi (Dowling) heette, dat hij leefde 
van 1844-1911, dat hij zowel predikant als arts was, als deze bijzonderheden zijn 
persoonlijke bijzaken. Essentieel is, dat Levi vanuit de Akasha Kronieken, Oer Geheugen 
en Universeel Denken tegelijk, in staat bleek Het Aquarius Evangelie door te geven, opdat 
een ieder in harmonie met zijn grondtoon zijn spirituele kern kan doen zegevieren. De 
individu zal in het Waterman-tijdperk zijn persoonlijke aandoeningen ontstijgen en zijn 
streven richten op eenwording met onpersoonlijke Al-Liefde: God.

In het voorwoord geeft de auteur antwoord op de vraag wat de Akasha kronieken zijn. 
Akasha is een sanskriet woord en betekent: oorspronkelijke substantie, dat waaruit alle 
dingen geformeerd zijn. Volgens de Aquarius-filosofie is het de eerste fase van 
kristallisatie van de geest. Deze filosofie erkent het feit dat alle oer-substantie geest is; dat 
materie geest is in een lagere snelheid van vibratie en daardoor, zoals een meester het 
uitdrukte, gestolde massa wordt.

Deze Akasha of oer-substantie is van een uitzonderlijke fijnheid en is zo gevoelig, dat de 
zwakste vibraties van een ether op een of andere plaats  in het universum een 
onuitwisbare indruk in die oer-substantie registreert. Deze oer-substantie is  niet beperkt tot 
enig speciaal gedeelte van het universum, maar is overal tegenwoordig. Steeds meer 
mensen vermoeden dat het Akasha veld hetzelfde is als wat de kwantumfysici het 
nulpuntsenergieveld noemen.

Het eerste en laatste deel van Het Aquarius Evangelie bevat beschrijvingen uit het leven 
van Jezus die in beknoptere en minder diepgaande bewoordingen ook zijn terug te vinden 
in de evangeliën in de bijbel. Het meest opzienbarende gedeelte van het boek is het 
middelste gedeelte dat gaat over het leven van Jezus als joodse jongeling tot een 
volwassen meester.

Volgens Het Aquarius Evangelie reist de jonge Jezus eerst 
naar India, waar hij kennis maakt met het hindoeïsme en het 
boeddhisme, wordt onderricht in de Veda’s, gesprekken heeft 
met brahmaanse priesters en toespraken houdt. Daarna reist 
hij achtereenvolgend door Tibet, West-India, Perzië, Assyrië 
en Griekenland waar hij onderricht ontvangt in diverse 
mysteriescholen. In een Egyptische mysterieschool ondergaat 
hij zeven beproevingen die hij allemaal glansrijk doorstaat. 
Dan spreekt de hiërofant tot hem: ‘Gaat nu uw weg, want gij 
moet het evangelie van welbehagen in de mensen en vrede 
op aarde prediken; gij moet de gevangenisdeuren openen en 
de gevangenen bevrijden.’
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Had het oerchristendom het karakter van een mysterieschool ?

In de oudheid ontstonden er in vele culturen mysteriescholen. Dat waren spirituele leer-
scholen waar mannen en vrouwen die daar innerlijk aan toe waren een versnelde weg van 
bewustwording en geestelijke vernieuwing konden gaan. De weg van de mysteriën is  het 
bewust opgeven van de ik-gerichtheid ten gunste van het ware Zelf. Daardoor wordt het 
ware Zelf, waarvan de basis in ieder mens aanwezig is, bewust en werkzaam. Dan wordt 
er een geestelijk lichaam opgebouwd dat als uitdrukking van de Geest onsterfelijk is. Het 
is de opstanding van de innerlijke mens.

Konrad Dietzfelbinger heeft een mooi boek geschreven over dit onderwerp:  ‘Mysterie-
scholen, van het oude Egypte via het oerchristendom tot aan de rozenkruisers van deze 
tijd. De auteur ziet mysteriescholen als bakens in de tijd die het esoterische gedachtegoed 
door de eeuwen heen leven houden. De inwijdelingen worden getransformeerd doordat zij 
zich verbinden met een leer van een school of traditie en daarbij hun innerlijke binding aan 
bezit en vastomlijnde denkbeelden opgaven. Het doel van een authentieke mysterieschool 
is  altijd haar leerlingen toegang te verschaffen tot de wereld van de geest en hun 
behulpzaam te zijn op de weg van de mysteriën.

In de inleiding van zijn boek gaat Dietzfelbinger in op de dimensies van de werkelijkheid, 
de psychologie van de mysterieleerling, inwijding en beproevingen, innerlijke en uiterlijke 
religie, structuur van een mysterieschool en het ontstaan van mysteriescholen. Daarna 
beschrijft hij historische mysteriescholen die in het Westen een grote invloed hebben 
gehad. Aan bod komen onder andere Egypte, de school van Pythagoras, Socrates en 
Plato. Dietzfelbinger betoogt dat het oerchristendom in de grond van de zaak een 
mysterieschool was. Hij schrijft daarover onder andere het volgende.

De leer van het oorspronkelijke christendom, de weg die de eerste christenen gingen, de 
weg die de stichter van het christendom ging en zijn verhouding tot zijn leerlingen – dit 
alles is precies in overeenstemming met de eigenschappen van mysteriescholen die ook 
in Egypte en bij Socrates en Plato zijn te vinden. Bovendien kan, wat betreft de de kring 
van leerlingen die zich om Jezus als de stichter van het christendom vormde, en bij de 
eerste christelijke gemeenten als die van Paulus, toch ook wel van een zekere vorm van 
geheimhouding worden gesproken. Het was alleen geen opzettelijke geheimhouding.

Het geheim werd beschermd omdat veel mensen er geen begrip voor op konden brengen. 
Jezus zei bijvoorbeeld tegen zijn leerlingen, nadat hij hun en een schare andere 
toehoorders een gelijkenis had verteld over de verschillende werkingen van de Geest in 
de mens (ieder naar zijn ontvankelijkheid): ‘U is het gegeven de geheimenissen van het 
koninkrijk van God te kennen, maar tot hen die buiten staan komt alles in 
gelijkenissen’ (Marcus 4:11). Hij maakte dus onderscheid tussen  mysterieleerlingen en 
mensen ‘die buiten staan’. Het ‘buiten wordt niet gevormd door de muren van een 
mysterieschool of door het zwijgen van de mysterieleerlingen, maar door de 
onbereikbaarheid van de mensen zelf.

Dietzfelbinger wijdt in zijn boek ook hoofdstukken aan belangrijke westerse stromingen 
waarin mysteriewijsheid werd geleerd en de mysterieweg werd gegaan: de gnosis, de  
katharen en de rozenkruisers. Vergeleken met traditionele religies hadden mysterie-
scholen doorgaans relatief weinig aanhangers, maar ze hebben vaak wel invloed gehad 
op de samenleving.

KLIK HIER OM HET BOEK ‘MYSTERIESCHOLEN’ TE BESTELLEN
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