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Kerstfeest
Het verhaal

Het gehele evangelieverhaal over de geboorte is een midrasj. Een verhaal
van de joden waarbij men gebruik maakt van de oude verhalen om iets van
de tijd waarin men schrijft toe te lichten.
Lucas die ons het uitgebreidste rapport geeft is - lang niet iedereen neemt
dat aan - reisgezel geweest van Paulus. Hij is niet rechtstreeks met Jezus als
1

1

Oude verhalen uit de Thora en het eerste Verbond.
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apostel mee opgetrokken. Hij moet schrijven vanuit "horen zeggen". In het
begin interesseerde men zich minder in de geboorte van Jezus.
Men was té enthousiast over zijn verrijzenis en was in de wolken over Zijn
Wederkomst.
Als men bij Jezus' geboorte bv. over die volkstelling rapporteert naar
aanleiding van de geboorte te Betlehem. Dan denkt men meer op de tekst
waar Betlehem als de stad van David genoemd was. "de kleine stad, die
door God buiten de verwachting van de gerenomeerde mensen, werd
uitverkoren ... enz..
De volkstelling is als detail al een verwijzing naar die koningen, die
trendmakers, die ons zouden
willen doen geloven dat tellen,
meten, vergelijken en kwantiteit
geluk betekent. Het is een
knipoogje naar de zinloosheid van
de macht van getallen.
2

3

Kerstmis.

Toen in 315 met Keizer,
Constantijn de kerk wettelijk
aanvaard werd door de Romeinen
heeft de keizer altijd meer en meer
geprobeerd om de openbare
gebeurtenissen een christelijk
tintje te geven.
In 321 kregen we de zondag als
rustdag, alhoewel tot dan toe de
christenen heel zeker de sabbat
verder hadden gevierd. De kerk
had voorlopig als enig groot feest
het Paasfeest want dat had de
doorslag gegeven.
In de eerste eeuwen waren er
nogal wat theoretische twisten.
Was die Jezus alleen een mens als
de andere (Arianisme), of was Hij
ook mens (Apollinarius)?
De kerk stelt al twintig eeuwen dat
alleen als Hij én mens én God was
de wereld verlost is. Om die werkelijkheid extra in de verf te zetten wordt
aan de Paaskring de Kerstkring als tegenhanger toegevoegd.
U, Betlehem in Efrata, al bent u klein onder Juda's stammen, toch zal er, zeg Ik, iemand uit u
voortkomen die over Israël gaat heersen" Micha 5: 1, hernomen in Lucas..
3
We gaan niet in op de moeilijke historische situering van die volkstelling.
2
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Het kerstfeest is liturgisch gegroeid uit het feest van de openbaring des
Heren of Driekoningen. Eertijds werd op die dag de epifanie, of de
openbaring van de Heer gevierd.
De christenen van het Oosten wilden Jezus leven laten beginnen met een
doopsel. Dat doopsel was de openbaring. Daar zou Hij reeds duidelijk
gemaakt hebben wie Hij was.
We moeten ons realiseren dat in de joodse
geschiedenis waar Jezus in stond er geen doop
bestond bij de geboorte. Men ging op de achtste dag
in sommige gevallen naar de tempel. In die tempel
werd het kind niet gedoopt, maar `opgedregen’ .
Die geboorte van Christus werd gevierd op de 6
Januari en niet op 25 december. Het verhaal van de
doop van Jezus in het begin van Zijn openbaar leven
sluit daar goed op aan. Op dat moment openbaart Hij
zich. De Vader uit de hemel zegt "Deze is mijn
Uitverkoren Zoon ".
4/10 werd 15/10 4/10 werd 15/10
Pas in het midden van de vierde eeuw werd het feest
van Jezus geboorte naar de 25 december verschoven
en men maakte van het feest van 6 januari een
driekoningenfeest. Dit gebeurde niet in een keer en
dat is zelfs nu nog niet overal zo. De Armeniërs
vieren nu nog de geboorte van Christus op 6 januari.
De westerse kerk heeft van het feest, waarin God zich openbaart, het feest
gemaakt van Jezus die Zich aan de wijzen openbaart. Zo werd dit oosters
feest een beetje ondergeschikt aan het Kerstfeest.
4
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De datum van Kerstmis.
Het Joelfeest.

Bij de Germanen bestond een lichtfeest. Het feest van de twaalf nachten. In
Duitsland werden dat de rooknachten ter ere van de God Donar. Die nachten
eindigden op de dertiende dag.
Tijdens de joelfeesten werd er geofferd aan de overledenen en aan de goden
om de zegen af te smeken voor de komende oogst. De eerste drie dagen, de
achtste en de dertiende dag waren heilige dagen, lotdagen . In de herleving
van de natuur en het herrijzen van de zon werd de hernieuwing van het
leven gezocht. Men wilde de zon tot nieuw leven wekken, haar in beweging
brengen, men trok rond met het symbolische zonnerad en men begroef
6

Toen de tijd gekomen was dat zij zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen, brachten ze Hem
naar Jeruzalem om Hem aan te bieden aan de Heer, zoals in de wet van de Heer geschreven staat".
Luc 2: 22,
5
Luc 3: 22; 'Jij bent mijn Zoon, vandaag heb Ik je verwekt'; Ps 2: 7; Hand 13: 33. "Dit is mijn
uitverkoren Zoon; luister naar Hem", Luc 9: 35.
6
Nu nog ziet men er een aanduiding voor het weer in de loop van het volgende jaar.
4
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zonnewielen om de warmte en de groei te bevorderen .
De joelvrede begon de vierde dag. Men ontstak dan heilige vuren.
Gedurende veertien dagen verrichte men geen werk, de oude
overeenkomsten werden vernieuwd, de misdadiger werd beschermd tegen
de rechtspleging. Men stelde alle twisten uit en men ging op bezoek bij
familie . In die nachten maakte men veel lawaai om de boze geesten op de
vlucht te drijven, door rook en vuur verdreef men de kwade geest.
7

8

Joelen betekent in feite draaien, keren, woelen en dat herinnert aan het
wentelen van de zon. De Germanen waren van oordeel dat de zon het wiel
van de wagen van de godin Frey (Frea) was9.
Het Franse woord
‘joli’ schijnt daar
nog van af te
stammen.
Spreken wij ook
niet van ‘jolijt’ en
‘uitjoelen van
vreugde’.

Sol invictus
Dat feest kwam
bij ons met Julius
Caesar. Hij
dateerde het
feest van de
`dies natalis solis
invictus' op de 25 december.
Dit feest met Perzische inslag hadden de Romeinen uit hun oosterse
veldtochten meegenomen. In het oosten wordt Mitras vereerd als het
onoverwinnelijke licht.
Deze beide feesten hebben wellicht te maken met de datum waarop ons
kerstfeest werd geplaatst. In de geschriften van Tertullianus en die van
Origenes wordt kerst niet vermeld in de lijst van feestdagen van de kerk.
10

11

Wie denkt hier niet op de Borellefeesten.
Nieuwjaar.
9
Vandaar ons woord “vrijdag”.
10
Tertullianus (160-230, belangrijk christelijk schrijver uit Carthago, noord Afrika. Hij was daar
presbyter (kerkoudste).
11
Origenes (185-255, Opgeleid door Clement van Alexandria, was een bekend en geliefd schrijver uit
die tijd hij schreef meer dan duizend werken).
7
8
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De kalender

Paus Julius 112 was de eerste die op initiatief van de H. Cyrillus, de oosterse
kerkleraar, bisschop in Jeruzalem een studie liet maken omtrent de datum
van Kerstmis. Men spreekt dan ook van de Juliaanse kalender. Later zal paus
Gregorius XIII de kalender nog eens aanpassen. Hij voerde de schrikkeljaren
in. Enkele landen die die kalender niet volgden vieren kerstmis niet op de
zelfde datum. In 1582 paste men de kalender nog eens aan13.

Christus het licht vs. duisternis
Jezus, het Licht van de wereld,
functioneerde uitstekend in die
context . Voor de Jood was de Tora
een lamp voor hun voeten . Jezus
vervulde die wet en is zo het licht
voor de christen.
Het is opvallend hoe de beelden van
de kerstal het licht uit Jezus laten
schijnen. De sterren doen eraan mee.
Het feestelijke van de kerststemming
wordt mede bepaald door de vele
lichtjes aan de groene kerstboom.
Johannes, de theoloog evangelist,
schrijft het op zijn manier: `Het
woord is vlees geworden "Wat
ontstaan was, had leven in Hem, en
het leven was het licht van de
mensen. Het licht schijnt in de
duisternis, en de duisternis kon het
niet aan ."
14

15

16

Tijdsbeeld
Lucas stelt vast dat Johannes
optreedt in `het vijftiende
regeringsjaar van keizer Tiberius : Gerekend vanaf de dood van Augustus op
19 augustus 14 liep dit van 19 augustus 28 tot 18 augustus 29.
17

Als men uitgaat van de telling in Syrië, waar het jaar begon op 1 oktober,
komt men uit op 1 oktober 27 tot 30 september 28.

Julius 1 (337-352).
4/10 werd 15/10.
14
Luc 2: 30-32: "want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat U ten aanschouwen van alle volken hebt
toebereid, een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen en een glorie voor uw volk Israël."
15
Psalm 119: 105: 'Uw woord is een lamp voor mijn voeten, uw woord is een licht op mijn weg.'
16
Joh 1:4-5
17
Luc 3:1.
12
13
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Pontius Pilatus was gouverneur van Judea van 26 tot 36 n.Chr. Herodes
(Antipas) was een zoon van Herodes de Grote en regeerde over Galilea en
Perea van 4 v.Chr. tot 39 n. Chr. Zijn halfbroer Filippus was van 4 v.Chr. tot
34 n.Chr. tetrarch van Iturea, Trachonitis en
Gaulanitis, landstreken ten noorden en ten
oosten van het meer van Galilea.
Lysanias was tetrarch van Abilene, een
landstreek ten oosten van het Libanongebergte
De periode wordt in religieus opzicht beheerd
door Annas hogepriester van 6 tot 15 n.Chr. Hij
bleef daarna zeer invloedrijk . De fungerende
hogepriester was Kajafas (18 tot 36 n.Chr.). Ook
in Handelingen 4: 6 worden ze samen vermeld.
18

19

Het jaar O
In feite kunnen we niet van het lopende jaar 0
spreken. Onze tijdrekening bestond sowieso al
niet als Christus geboren is. Daarbij komt dat er
vanaf de telling een jaar 1 bestaat. Virtueel is
Jezus geboren 25 januari van het jaar 1.
Toen in 1285 A.U.C . 17, d.i. 532 A°.D'
Dionysius exiguus, de kleinere, de opdracht
kreeg de reële datum te berekenen van het jaar
Onzes Heren heeft hij zich misrekend. Men
heeft later de juiste datum van de dood van
Herodes achterhaald en het zou zo kunnen dat
Herodes enkele jaren voor onze tijdrekening
stierf .
De berekeningen hadden het begin vastgelegd
op 754 A.U.C. We kunnen dus zes jaar uit de
tijd zijn want Herodes beval volgens de
overlevering alle kinderen tussen 0 en 2 jaar te
vermoorden . Dat Herodes Antipas, de
Idumeeër, zo'n wreed mens was, staat
geschiedkundig vast.
20

21

22

23

De aanzienlijken van Jeruzalem waren na de
verovering van de stad en de dood van Antigonus
nog altijd gunstig gezind tegenover de Makkabeën.
Herodes liet er 45 ter dood brengen. Van Hyrkanus
had hij weinig te vrezen. Hij was uit zijn Parthische gevangenschap teruggekeerd,
Hij wordt de tetrach (viervorst) genoemd. Lucas wil hem (vgl. 3:19 en 9:7) onderscheiden van zijn
vader, koning Herodes (1:5). Zo ook wordt Antipas in Hnd 13:1 tetrarch genoemd om verwisseling te
vermijden met koning Herodes Agrippa I (Hnd 12:1).
19
Joh 18:13-24.
20
Onze tijdrekening, 'anno Domini', het jaar des Heren, na Christus.
21
Vanaf de stichting van de stad Rome, 'ab urbe condita'.
22
Apr. 750 A.U.C.
23
Deze veronderstelling gaat er dan van uit dat de kindermoord een historische gebeurtenis is.
18
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maar hij was te zwak om iets van belang te ondernemen. Veel energieker was zijn
dochter Alexandra. Om haar tevreden te stellen moest hij haar zoon Aristobulus tot
Hogepriester aanstellen. Hij trad met zijn zuster Mariamme in het huwelijk maar
dat stemde hem niet rustig. Iedere Makkabeër was een potentiële bedreiging. Hij
rustte niet voordat de laatste afstammeling van de familie van de Makkabeeën uit
de weg geruimd was. Aristobulus liet hij in het jaar 29 verdrinken in het bad. De
oude, onbeduidende Hyrkanus werd in het volgende jaar gedood, en in 32 viel zijn
gemalin Mariamme als slachtoffer van zijn achterdocht. Ten laatste kwam
Alexandra aan de beurt.

De drie koningen
Het Evangelisch verhaal van Matteüs spreekt van wijzen . Ze gingen bij die
koning op de koffie. We kennen het verhaal. "Ze haalden hun schatten
tevoorschijn en gaven Hem goud, wierook en mirre". Goud voor de koning,
wierook voor de godheid, mirre om
het menselijke lichaam.
Ook het Eerste Verbond doet in
Psalm 71 denken op
koningen. De drie koningen
(wijzen) Melchior uit Afrika,
.
De tekst bij het prentje in het
Latijn: ‘et apertis thesauris suis
obtulerunt ei numera: aurum, thus
et myrrham’.
24

Bathazar uit Azië en Gaspard uit
Europa zijn de eerste heidenen die
Jezus' boodschap mochten horen
zegt de traditie. Van de achtste
eeuw af worden ze aanzien als
koningen en magiërs uit Oosten en
dat leidt men dan af uit de drie
geschenken die ze mee hebben.
25

26

Herders en lammeren

De Saturnalia van de Romeinen
werden ook in die tijd van het jaar
werden gevierd. Het waren
braspartijen, die werden ingezet
met kansspelen en waar een
ééndagskoning door het lot werd aangeduid.
Slaven waren dan in de feestroest gelijk aan de meesters.
Matt. 2: 11; Voor de betekenis van de naamgeving Baltazar, Gaspar en Melchior zie kwartaalschrift
H. Familie.
25
De namen van die koningen komen van Beda Venerabilis (673-735).
26
Messiaanse geschenken (Jes 60: 6; Jer 6: 20; Ps 72: 10-15; Hooglied 3: 6)
24
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Bepaalde gebruiken op Onnozele kinderen liggen in het verlengde van die
traditie. De gewoonte een koning aan te duiden door het vreemde voorwerp
in de taart wordt ook in die context gesitueerd.
De feesten in de kerk hebben binding met de volksgebruiken. Er bestaan tal
van bespiegelingen rond de erfdienstbaarheid van het ene circuit aan het
andere. Een zaak is duidelijk Kerstmis heeft in zijn feestvreugde aandacht
voor de berooide, de mindere, het kind, de herder. De Zaligmaker is én
eerst erkend geweest door de herders: de verworpene van hun
tijd én Hij heeft zich via de engelen het eerst laten openbaren aan hen als
`mensen van goede wi1’ , zoals we het vroeger vertaalden.
27

28

29

Bedelen
Straatzangers trokken in die tijd er met de ster op uit. In de middeleeuwen
wordt meer gewag gemaakt over de
driekoningenspelen en - optochten.
Ontelbare varianten van
driekoningenliederen wijzen erop dat het
de bedeltijd bij uitstek driekoningentijd
was. Het was de wintertijd volop en voor
arme mensen dan ook de treurigste tijd.
Dat bedelen zal met de nood te maken
hebben, maar ook met het gebruik van de
straatzangers, die in de tijd van de
boodschap aan de mensen van goede wil,
beter op de 'welwillendheid'~ de mens
konden rekenen. Had men in de kerk niet
gezongen op Kerstmis dat
de'welwillendheid van de Heer zich
openbaarde'.

Dertiendag
13 dagen na Kerstmis sluit men de
kerstperiode op die manier af.

Kerststal
De grot
We zijn aan stalletjes gewoon. Het kerstverhaal zegt helemaal niets omtrent
de locatie. Er waren wel herders en die herders schuilden in grotten in die
buurt. Daarom kan het wel dat de H. Familie vluchtte in een grot.
Onnozel is hier in de betekenis van 'niet alle intellectuele vermogens hebben'. Er bestaan gebruiken
waarbij de kinderen en de minderen het die dag voor het zeggen hebben.
28
Herders waren onrein omdat ze vaker kans hadden met mest en vuil in aanraking te komen.
29
Luc 2: 14: `Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een
welgevallen heeft.'"
27
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In de eerste tijden van het christendom was men ervan overtuigd dat de
geboorteplaats van Christus een grot moet geweest zijn. Toen Constantijn I
het christendom vrije eredienst gaf kon men spijts de vijandschap die er
geweest was nog de plaats aanduiden waar de wieg van de Heer zou
gestaan hebben. De traditie zegt dat de moeder van Constantijn, nl. de
Heilige Helena op de plaats waar nu de kerk van de geboorte staat boven de
grot van de geboorte een heiligdom liet oprichten. De grot werd in 150 nog
door de kerkvader Justinus genoemd. (Zie Memling)

De os en de ezel
De stal, de os en de ezel, de kerstbomen zijn de methodes van onze cultuur
om het verhaal tot leven te doen komen. Veel van die details staan niet in
het oorspronkelijk verhaal. De os en de ezel zijn duidelijk toepassingen die
door de vrome bijbelkenner zijn toegevoegd.
In het eerste Verbond lezen we in Jesaja 1: 3: "Een os kent zijn eigenaar,
een ezel de krib van zijn meester; maar Israël weet van niets; mijn volk
heeft geen begrip.` Deze
profetische zin heeft de
bedenking doen ontstaan dat
het wel eens waar zou kunnen
zijn dat aan de kribbe de os en
de ezel voor de verwarming
instonden.

De kribbe
Of die kribbe een houten bak of
een aarden kuip was is moeilijk
te achterhalen. Het kan ook een
voorraadkuip geweest zijn bij
het gastenhuis waar de familie
onderdak genomen had voor
die speciale gelegenheid. Het
spreekt voor zich dat Maria niet
kon bevallen in de
aanwezigheid van al het volk.
Dat er geen plaats was in die
slaapgelegenheid is niet uit te
leggen met de vrome
overdrijving als zou cafévolk de
Messias niet willen. Het
gastenverblijf bij zo'n gelegenheden (volkstelling) zal een geïmproviseerde
gelegenheid geweest zijn.
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In doeken gewikkeld en in een kribbe gelegd. Dat is niet op de eerste plaats
het teken van armoede, maar het teken van zorg door een aardse vader en
moeder.

De stal
Lucas schrijft:
"Terwijl zij daar
verbleven, brak het uur
aan waarop zij moeder
zou worden; zij bracht
haar zoon ter wereld,
haar eerstgeborene,
wikkelde Hem in doeken
en legde Hem neer in
een kribbe, omdat er
voor hen geen plaats
was in de herberg. “ De
stal zou teruggaan tot de
H. Franciscus van Assisi
die in Greccio 1223 in
het bos een stal heeft
geplaatst. In de basiliek
van Maria de Meerdere in
Rome beweert men
delen van de wieg, de
doeken, de mantel van
Jozef en haver uit de
kribbe te hebben. De
Napolitaanse stalletjes
zijn bekend.
30

De kindermoord
De kindermoord zelf past
echter goed in de
voorstelling als Jezus, de
nieuwe Mozes is. Mozes
redde zijn volk. Jezus is
de redder van de mensheid. Ook de Farao in Egypte liet de kinderen doden
bij de Hebreeën. Zoals in het laatste beeld ook te zien is wordt de parallel
met Mozes in de iconografie vaker doorgetrokken. Ook Mozes was op de
vlucht voor de Farao toen hij naar Midjan trok .
31

30
31

Luc. 2:6-7.
Zie foto achteraan en toepassing blz. 19-20.
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Volksgebruiken
Geschenken
In Italie moet Befana, de oude lelijke heks, rondgaan om de kinderen snoep,
geschenken en lekkers te geven. Ze doet dat in de hoop dat het kind Jezus
ergens te vinden is. Ze is immers gestraft omdat ze de drie koningen geen
hulp geboden heeft op hun tocht.
Hulst
De hulst herinnert aan de groene takken bij de Saturnalieën. De vruchtjes
van die plant mochten niet plat getrapt worden. Ze waren het geliefkoosd
voedsel voor het roodborstje. Dat vogeltje had een doorn uit het hoofd
gehaald van Jezus en kwam het aan dat rood borstje.
Dieren spreken
Op de kerstnacht spraken de dieren, de droge bronnen kregen weer water,
de dieren spraken (wie luisterde werd gestraft), en in de rooknachten
kwamen de voorouders terug in dierengestalte, daarom moesten de dieren
dubbele portie voeder hebben.

De opdracht in de tempel
Daar de besnijdenis van de zoon de eerste
godsdienstige plicht van de Vader is, gaan Jozef
en Maria naar de tempel. Bij die gelegenheid
krijgt Hij Zijn naam. (Zie H. Familie) Jehoesja =
redder. Geen wonder dat de engelen Hem
begeleiden. Engelen zijn weldoeners, hemelse
wezens. Ze zijn 'zijn familie'.

De vlucht naar Egypte
Het is overduidelijk én vanuit de kindermoord
én vanuit de vlucht naar Egypte dat er
meerdere links zijn met het Eerste Verbond. We
probeerden dat ook duidelijk te maken in de os
en de ezel als figuranten.
Geen wonder dat de illustratoren (zie beeld op
de kaft) tal van combinaties vinden om de
afbeelding van de vlucht in te kleden. We verwijzen naar de afbeelding uit
het Latijns gebedenboek van Hertog Willem IV 1535.
Albrecht Glockenton verwijst naar Ex. 2, Gen. 27, Tob. 5: 6, 1 Kon. 19 en 1
Kon 18. Mozes 2: 15 brengt precies het verhaal van Mozes die de Farao
ontvlucht naar Midjan. Gen 27: 41 vertelt hoe Jakob vlucht naar Haran om
Ezau te ontvluchten na de passage met het bord linzensoep. Tobit 5 en 6 is
het verhaal van de reis van Tobit met de engel.
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1 Kon 19 waarin Elia naar de Horeb gaat.

1 Kon 18 waarin Elia de heilige berg Karmel bestijgt.

In de tempel bij de leraren

Bij die gelegenheid komt de bedoeling boven. Jezus moet Zijn Vader
propageren. Hij kent de Thora en is er de vervulling van. Dat wordt bij de
rabbi's bevestigd.
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