Hét Kerstverhaal
volgens de evangelist Lucas (Lc 2)
In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, dat er
een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk.
Deze volkstelling had voor het eerst plaats toen Quirinius
landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn
eigen stad om zich te laten inschrijven.
Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea uit de stad Nazaret
naar Judea, naar de stad van David, Betlehem geheten, om
zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die
zwanger was. 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.
In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld
gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond
een engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door
de glorie des Heren, zodat zij door grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: 'Vreest niet, want zie,
ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is
voor het hele volk. Heden is u een Redder geboren, Christus
de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken
zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld
en liggend in een kribbe.' Opeens voegde zich bij de engel
een hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden: 'Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de
mensen in wie Hij welbehagen heeft.' Zodra de engelen weer
van hen waren heengegaan naar de hemel, zeiden de herders tot elkaar: 'Komt, laten we naar Betlehem gaan om te
zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons heeft bekend gemaakt.' Ze haastten zich er heen en vonden Maria en Jozef
en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag. Toen ze dit gezien hadden, maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was.

Parochie H. Laurentius

Figuren in de Kerststal
De Heilige Familie: Maria, Josef en het kindje Jezus.
De herders en schapen: volgens het evangelie van Lucas.
De engel: volgens het evangelie van Lucas
De wijzen en de ster: volgens het evangelie van Mattheüs.
Het evangelie spreekt over wijzen en noemt geen aantal.
In de kerkelijke traditie zijn ze veranderd naar drie koningen die op kamelen kwamen.

Kerststallen in de
H. Laurentiuskerk
Bemelen

De os en de ezel: deze komen in het kerstverhaal in de
Bijbel niet voor. De vermeende aanwezigheid van de
twee dieren bij de geboorte van Jezus kan zijn oorsprong
vinden in het boek Jesaja: "Een os kent zijn eigenaar, een
ezel de krib van zijn meester; maar Israël weet van niets,
mijn volk heeft geen begrip." (Js 1:3)
Elementen uit de eigen omgeving: Uitgebreidere kerststallen bevatten vaak elementen uit de eigen omgeving.
Het wil zeggen dat het Kerstverhaal niet alleen een oud
verhaal is uit een ver land, maar dat het ook geïnterpreteerd mag en moet worden om duidelijk te maken dat
het betekenis heeft voor ons leven hier en nu.

Colofon
Deze flyer werd samengesteld door het parochiebestuur
van de parochie H. Laurentius in Bemelen.
Deze flyer is beperkt van omvang. Stelt u gerust al uw
vragen. Wij zullen proberen die te
beantwoorden.
Op onze website vindt u meer
informatie over onze parochie:
www.laurentiusparochie.nl

Bemelen

Een kerststal is een voorstelling van de geboorte van Jezus.
Volgens de traditie werd Jezus in een stal geboren, wat
berust op de kribbe (voederbak) die genoemd wordt in
Lucas 2:7.

De invoering van de kerststal wordt toegeschreven aan
Franciscus van Assisi, die in het jaar 1223 in Greccio (Italië)
een 'levende' kerststal liet maken. Hij heeft de kerststal
zoals wij die nu kennen beïnvloed.
Daarvóór werd namelijk met Kerstmis een kribbe op of naast het altaar
gezet tijdens de Heilige Mis op kerstdag. Spoedig kwamen daar meerdere figuren bij.

www.laurentiusparochie.nl

Kerstfiguren in de stal

Hét Kerstverhaal
volgens de evangelist Mattëus (Mt 2)

De (grote) figuren in de kerststal komt men in tal van kerken
tegen. De stijl heet: Saint-Sulpicien, naar de naam van een
Parijse parochie die rond 1850 het centrum was geworden
van verkopers van religieuze artikelen.
De beeldengroep is gemaakt van gips en dateert uit het begin van de 20e eeuw. Het is onmogelijk de herkomst van dit
type creaties te achterhalen. De stijl van de personages is
niet bepaald. De afbeelding van Maria en Jozef is geïnspireerd op de klassieke kunst, de tooi van de Wijzen doet denken aan de middeleeuwen en de herders dragen schapenvellen.

De herberg
Het is druk in de herberg. Tal van figuren lopen in en uit.
Het is er overvol. Er was geen plaats meer voor Joseph en
Maria, die uiteindelijk hun toevlucht namen tot de stal.

Als knipoog naar Bemelen kan men in de herberg het Gasthuis herkennen.

De woonplaats van de wijzen
Toen Jezus werd geboren zagen de wijzen in het oosten een
bijzondere ster. Volgens de traditie zullen ze op 6 januari in
Betlehem aankomen. Als knipoog naar Bemelen kan men
als hun woonplaats het kasteel van Bemelen herkennen
(1070—1489). Dit is gebaseerd op een scriptie en tekening
van J.W. van Gils 1968.

De sterrenhemel
In de sterrenhemel zijn vele sterrenbeelden te zien: Hydra
(Waterslang), Cancer (Kreeft), Gemini (Tweelingen),
Monoceros (Eenhoorn), Canis Minor (Kleine hond), Lepus
(Haas), Orion (Jager), Auriga (Voerman), Eridanos
(Eridanus), Triangulum (Driehoek), Aries (Ram), Pegasus,
Cetus (Walvis) en Pisces (Vissen). Bovendien zien we de
Maan, Mars en de Andromeda nevel.

De kerststallententoonstelling
Er wordt een aantal kerststallen tentoongesteld uit diverse delen van de wereld, die verzameld zijn door de
pastoor. Er zijn Kerststallen uit Duitsland, Italië, Kenia,
Ghana, Zimbabwe en de Filippijnen.

Het gehele kersttafereel is ook dit jaar weer opgebouwd
door de Bemelse
Krippenmeister,
Willi Schlösser,
die zichzelf wederom heeft
overtroffen in
detaillering en
sfeer.
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Toen dan Jezus te Betlehem in Juda geboren was ten tijde
van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het
oosten en vroegen: “Waar is de pasgeboren koning der
Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en
zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.” Toen koning
Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem
met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van
het volk bijeen en legde hun de vraag voor, waar Christus
moest geboren worden. Zij antwoordden hem: “Te Betlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet:
En gij, Betlehem, landstreek van Juda,
gij zijt volstrekt niet de geringste
onder de leiders van Juda,
want uit u zal een leidsman tevoorschijn treden,
die herder zal zijn over mijn volk Israël.”*

Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en vroeg
hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen
was. Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht:
“Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar dat Kind en
wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat
ook ik het hulde kan gaan brengen.” Na de koning aangehoord te hebben vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het
oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat zij boven de
plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan. Op het
zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde.
Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neer vallend betuigden zij het
hun hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden
het geschenken aan: goud, wierook en mirre.
En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer
naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

* Micha 5,2
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