Les 13: Geboorte van Jezus.

kun je lezen in
lukas 1 en 2

“Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je”. Maria kijkt op van waar ze mee bezig
is. Er staat iemand in de deuropening van het huis waar ze woont. Ze kan hem niet zien want het licht
achter hem is fel. Zijn stem klinkt vriendelijk, maar ze kent hem niet. Je bent begenadigd? De Heer is
met je? Wat bedoelt deze persoon? Dit is geen normale groet en ook geen normaal bezoek. Ze raakt
ervan in de war. Wat bedoelt hij?
“Wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een
zoontje krijgen. Dat kindje moet je Jezus noemen. Hij zal de Zoon van God genoemd worden. Hij is de
Messias!”
Allemaal gedachten tollen door haar hoofd. Genade bij God? Zwanger worden en een zoontje krijgen?
Messias? Maar dat kan toch niet, ze is niet getrouwd! “Meneer, maar hoe kan dat dan, ik heb geen man.
Hoe kan ik dan een kind krijgen?”
“God zal er zelf voor zorgen dat je zwanger wordt, daarom zal het Kind ook de zoon van God genoemd
worden” vertelt de engel verder. “luister, je nicht Elisabeth, die al oud is, is ook in verwachting, al zes
maanden, terwijl ze geen kinderen kon krijgen!”
Wat lijkt dat al lang geleden, dat die engel bij haar op bezoek kwam! Nu heeft ze al een dikke buik.
Het zal niet lang meer duren voor het kindje zal komen. Ze heeft al geoefend om een baby in doeken
te wikkelen, dat valt nog niet mee, zo’n beweeglijk kindje strak in de doeken te krijgen. ’s Avonds komt
Jozef met een bericht thuis wat niet echt leuk is. “Maria we moeten op reis! De keizer wil weten
hoeveel mensen er in zijn rijk wonen. Iedereen moet naar de plaats gaan waar zijn voorouders gewoond
hebben en daar hun naam op laten schrijven. Voor ons betekent dat, dat we naar Bethlehem moeten
gaan.” Verschrikt kijkt Maria Jozef aan. “Moet dat nog voor dat de baby komt?” “Als we zo snel
mogelijk gaan, zijn we misschien al weer terug voordat het kindje komt.”
“Hier is het” zegt Jozef. “dit is het stadje Bethlehem. We gaan kijken of er nog een slaapplaats voor
ons is. ’t Is nu wel erg druk. De vorige keer dat ik hier was liepen er lang niet zoveel mensen.” Vol
goede moed gaan ze bij de herberg vragen. “sorry, ik zit helemaal vol.” Er komt een gezellig lawaai uit
de herberg. Ze kunnen wel zien dat het mutje vol is.
Ze lopen verder, en kloppen bij mensen aan, ze
vragen of iemand nog een plekje weet. Gelukkig,
iemand heeft nog ruimte in de stal. Ze zijn er blij
mee, Jozef en Maria. Ze zijn niet veel luxe gewend.
Ze maken het zich gemakkelijk, er ligt stro genoeg.
Die nacht wordt het kindje geboren. Maria wikkelt
hem in doeken, zoals ze al geleerd heeft. Dan kijkt
ze rond voor een plekje waar ze haar kindje neer
kan leggen. Haar ogen blijven rusten op de voerbak
van de dieren. Daarin ligt hij beschermt. Niemand
zal op hem trappen en hij ligt ook wat uit de wind.
Het is geboren, dit bijzondere Kind, de Zoon van God,
Jezus, de Messias!

Wat zegt de
herbergier tegen
Jozef en Maria?
Maak de letters
af en lees het!

Doeken
Een pasgeboren baby werd heel
strak in doeken gewikkeld, omdat
men bang was dat het kind
anders krom zou groeien

Jozef en Maria
moesten van
Nazareth naar
Betlehem lopen. Dat
is een reis van
ongeveer 150
kilometer.
Hoeveel dagen
zouden ze er over
gelopen hebben?

Herberg
Een herberg is een groot vierkant gebouw
om een binnenplaats. De kamelen liggen in
de zuilengalerij, waar ze overnachten.
Vanuit de binnenplaats is een trap naar
boven waar de gastenverblijven zijn. In
Betlehem was waarschijnlijk maar één
herberg. Die was vol!
Jozef en Maria sliepen waarschijnlijk in
het onderste deel van een huis of in een
stal die ernaast stond.

In de bijbel staat geschreven
Dat God alles eens liet leven:
Mensen, dieren, bloemen, gras
God schiep alles en mooi dat het was!

God stuurde uit Zijn hoge hemel,
Gabriël, de engel, neer.
Hij bracht Gods boodschap aan Maria:
“Jij wordt de moeder van de Heer”.

Adam en Eva kregen een woning:
het paradijs. En God was hun
koning.
Hun Here, hun Maker, ze kenden
Zijn stem,
Alles was heerlijk, ze leefden met Hem.

God is de Vader van het kindje
en Zijn naam zal Jezus zijn.
Ja, die allergrootste Koning
komt als babietje zo klein.

In het paradijs mochten de mensen wonen,
. daar stonden bloemen en heel veel bomen.
Daar was nooit verdriet, ze waren altijd blij.
God woonde er ook en zei:
van één boom mag je niet eten,
zul je dat nooit vergeten?
Toch aten zij van die boom op een dag.
De vijand van God zei: doe maar, het mag.
Toen kwam er op aarde verdriet en pijn
en konden de mensen niet
meer Gods kinderen zijn.
Maar…..
God roept hen bij zich. Eigenlijk zouden ze moeten
sterven, maar God zegt:” Ik zal Mijn zoon, de Here
Jezus, naar de aarde sturen. Hij zal de straf voor
jullie dragen”.
Ja, zo lief had God de wereld met de mensen.
Zingen: Als je veel van iemand houdt, geef je ‘t
mooiste wat je hebt, da’s heel gewoon
Dat is allemaal wel heel lang geleden. Zijn de mensen
niet vergeten wat God beloofd heeft?
Vaak wel, maar God blijft de mensen er aan
herinneren.
Denk maar aan Abraham.
God beloofde hem heel veel kinderen
als hij gehoorzaam deed wat God hem zei.
Eens zou uit zijn familie de beloofde verlosser
geboren worden.
Zo zou de wereld gezegend worden.
Zingen: Heb je wel gehoord van
Abraham, die uit ur der Chaldeeën
kwam.

Wat een mooie boodschap
heeft Maria toen gehoord.
En Maria sprak eerbiedig:
“Mij geschiede naar uw woord”.

Zingen: Stille nacht, heilige nacht
Davids zoon lang verwacht.
Die miljoenen eens zaligen zal
Werd geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer. (2x)

VERTELLING VAN DE REIS EN DE GEBOORTE.
Zingen: Jezus is geboren.
Het is nacht in de velden van Efratha.
Herders houden de wacht bij hun
kudde,
Terwijl ze daar zijn, weten
ze nog niets van wat er in de
stad Bethlehem is gebeurd
Maar het zal niet lang duren of zij weten het.
Dit staat er in de bijbel:
Die nacht kwam er een engel van God bij enkele
herders, die buiten in het veld overnachtten en
op wacht zaten bij hun kudde. Door de
verschijning van de engel werd de omgeving in
een helder licht gezet. De herders beefden van
angst, maar de engel stelde hen gerust.” Wees
niet bang”, zei hij,” want ik breng u het mooiste
nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot
nieuws voor het hele volk. Vandaag is in
Bethlehem de Redder geboren: Christus, de
Heer. Ik zal u vertellen hoe u Hem kunt
herkennen: het kindje ligt in doeken gewikkeld
in een voerbak.” Plotseling kwam bij de engel een
menigte andere engelen die God loofden. Een
hemels leger was het. “Ere zij God in de hoge”,
zongen zij.” Vrede op aarde
bij mensen die naar Zijn wil leven.”

Als de herders dit gehoord hebben, gaan ze zo vlug
zij kunnen naar Bethlehem. Ze hebben haast. Want
dit is wel duidelijk: het is geen gewoon kind dat daar
geboren is, maar dat is de Zoon van God, zoals God al
eeuwen van tevoren beloofd had.

In Bethlehem aangekomen vinden de herders het
Kind dat Koning is. Wat wonderlijk, ze vinden Hem
liggend in doeken, in een voerbak. Vol verbazing en
aanbidding knielen ze neer.
Nadat zij het gezien hadden, gingen de herders
overal vertellen wat er was gebeurd en wat de engel
over het kind had gezegd.
Ieder die hun verhaal hoorde, was verbaasd.

Zingen: Go, tell it on de mountains

