Module over kerst
de historische gegevens en de boodschap achter de feiten
1).
Jezus zoals ik Hem niet kende
Schrijver: Philip Yancey
Geloof je werkelijk dat er een engel aan een of ander tienermeisje verscheen dat daarop zwanger
werd zonder dat ze ooit met iemand naar bed was geweest en dat dat meisje dan op een ezel naar
Bethlehem rijdt waar ze in de nacht in een schuur doorbrengt en een baby krijgt die de Heiland der
wereld blijkt te zijn? Geloof je werkelijk dat er een engel verscheen?
In zijn boek ‘Jezus zoals ik hem niet kende’ schrijft Philip Yancey een interessant hoofdstuk over de
geboorte van Jezus op de planeet Aarde. De christelijke kunst over kerst geeft Jezus’ familie weer als
in goud gehulde iconen, met een sereen kijkende Maria die de geboorteaankondiging als een soort
zegen ontvangt. Maar zo vertelt Lukas het verhaal beslist niet. Maria was ‘heel ontroerd’ en
‘bevreesd’ toen de engel haar verscheen.
De feiten over het kerstfeest, in kerstliederen bezongen, door kinderen in de kerk gereciteerd en op
kerstkaarten weergegeven, zijn zo algemeen bekend geworden dat de boodschap achter de feiten
ons maar al te gemakkelijk kan ontgaan. ‘Als Jezus gekomen is om ons God te openbaren, wat leer ik
dan over God uit die eerste kerstdag?’

2).
En het geschiedde… de historische gegevens rond de geboorte van Jezus –
Schrijver: Paul Maier
Sinds de instelling van het kerstfeest onder Constantijn de Grote is dit het bekendste en meest
gevierde christelijke feest. Tegelijk is er geen feest waarover meer mythen en onwaarheden zijn
ontstaan dan over het kerstfeest. De bekende Amerikaanse historicus Paul Maier rekent in dit boek
af met de fabels rond het kerstverhaal en komt met een boeiende historische weergave van de tijd
waarin Jezus werd geboren. Met een overvloed aan interessante feiten probeert hij antwoorden te
geven op vragen als:
-) Waarom gaf Augustus opdracht tot de inschrijving?
-) Wanneer en waar werd Jezus geboren?
-) Wie was Herodes en wie waren de wijzen?
-) Hoe zit dat met de ster van Bethlehem?
Daarnaast schetst hij een treffend beeld van Jozef, Maria en de herders.
Dr. P.L. Maier was hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Western Michigan University.
Boeken kopen
1). Jezus zoals ik Hem nog niet kende
Philip Yancey
https://www.steunpuntbijbelstudie.nl/jezus-zoals-ik-hem-niet-kende/
https://gratis-boeken-downloaden.net/jezus-zoals-ik-hem-niet-kende
via boekwinkeltjes.nl.
2). En het geschiedde…
Paul Maier
https://www.bol.com/nl/p/en-het-geschiedde/1001004001954779/
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Bijeenkomsten
Bijeenkomst
1e bijeenkomst
Boek Philip Yancey

2e bijeenkomst
Boek Paul Maier
3e bijeenkomst
Boek Paul Maier
4e bijeenkomst
Boek Paul Maier
5e bijeenkomst
Boek Paul Maier

Onderwerp
Hoofdstuk 2 – Geboorte, de bezochte planeet (p. 25 t/m 44)
Aandachtspunten
-) Negen maanden lang pijnlijke verklaringen en schande. Het lijkt wel of
God voor de meest vernederende omstandigheden zorgde toen Hij zijn
intrek bij ons nam
-) Simeon lijkt als een van de weinigen in het kerstverhaal te begrijpen wat
God op gang heeft gebracht (Luk. 2:34)
-) Keizer Augustus paste het woord ‘evangelie’ toe op de wereldorde die
zijn regering vertegenwoordigde
-) De door Herodes verordende verschrikkelijke daad van de kindermoord
staat nooit op een kerstkaart, maar hoorde wel bij Christus’ geboorte
-) Jezus, de Christus, trok de wereld binnen te midden van strijd en terreur
en bracht zijn kindertijd als vluchteling in Egypte door
-) Kunnen we de woorden nederig, toegankelijk, verschoppeling en moedig
op God toepassen?
-) Jezus legde zijn macht en heerlijkheid af en nam zijn plaats in onder de
mensen die Hem met een mengeling van hooghartigheid en scepticisme
zouden begroeten
-) Openbaring 12 trekt het doek op om ons een blik op kerst te gunnen
zoals die moet zijn opgevangen ver buiten de melkweg: kerst gezien vanuit
het gezichtspunt van de engelen
-) Onze verheven en heerlijke Vorst daalde persoonlijk af om een
vijfderangs bolletje in ons melkwegstelsel te bezoeken? Waarom zou Hij
dat doen?
-) We leven als christen in twee parallelle werelden. De ene wereld bestaat
uit heuvels, meren, schuren, politici en herders. De andere omvat engelen
en duistere machten en ergens daar ver weg plaatsen die hemel en hel
genoemd worden. Te midden van de heuvels van Bethlehem kwamen die
twee werelden samen op een dramatisch kruispunt
-) God die geen vroeger en later kent drong tijd en ruimte binnen en nam
de verbijsterende begrenzingen van een baby aan
1). De politieke verhoudingen: een keizerlijke volkstelling
2). Het land: de paradoxen van Palestina
3). De huwelijksgebruiken: een paar uit Galilea
4). De tijd: een niet te achterhalen datum
5). De plaats: een grot in Betlehem
6). De gasten: herders van hier, wijzen van ver
7). De astronomie: een buitengewone ster
8). Het monster: koning Herodes
9). De reizen: naar Jeruzalem en Egypte
10). De pleegvader: Jozef, de timmerman
11). De moeder: de maagd Maria
12). Het kind: Jezus van Nazaret
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Andere interessante boeken over de geboorte van Jezus
1). Jezus van Nazareth deel 3, proloog de kinderjaren
Auteur: Joseph Ratzinger
https://www.bol.com/nl/f/jezus-van-nazareth-1/36945097/
2). Lucas voor iedereen, deel 1. Lucas 1 en 2
Auteur: Tom Wright
https://www.uitgeverijvanwijnen.nl/catalogsearch/result/?q=lucas+voor+iedereen+deel+2
3). Mens, waar ben je? Lucas’ ontmaskering van de Godsverduistering
Auteur: G. Gunnink
Via boekwinkeltjes.nl
4). Kerstboodschap; het geheim van de geboorte van Christus
Auteur: Tim Keller
https://www.bol.com/nl/p/kerstboodschap/9200000080784487/

Muzieksuggesties
1). Christmas Oratorio van JS Bach (dirigent: J.E. Gardiner)
https://www.youtube.com/watch?v=zpaNo4mWRBE&t=2098s
2). Een aantal cantates van JS Bach voor de adventstijd (dirigent: S. Kuijken)
https://www.youtube.com/watch?v=GVfXSStpzlQ&t=55s
3). Een aantal cantates van JS Bach voor de kerst (Dirigent: S. Kuijken)
https://www.youtube.com/watch?v=0KB1Pn5aWHw&t=2990s
4). Kerstoratorium (Adrian Snell)
https://www.youtube.com/watch?v=yMcvLUtfagw
5). Kerstconcert met kathedrale koor St Bavo
https://www.youtube.com/watch?v=Zem4sSa1aH0&t=51s
6). A christmas celebration (Celtic woman)
https://www.youtube.com/watch?v=gf-3TDT-97I&list=PL966868A39BC0A507
7). Christmas Album (John Rutter)
https://www.youtube.com/watch?v=Pa9OHZGa9Rs&list=PLXpQCRhZw2lb4G6O0qZH7OV2J2FRW7P
W3
8). Kerst met Sela
https://www.youtube.com/watch?v=xAYe5kT_0FE&list=PLjdNScDX23NltNGFAxwXO848kS5WVhiDo
9). Nederland Zingt Special over kerst
https://www.youtube.com/watch?v=B3xEuXlJl3g&t=34s
10). Songs of praise (Christmas)
https://www.youtube.com/watch?v=354Rda3qk7I
11). De zandtovenaar en kerst
https://www.youtube.com/watch?v=_Oxw364Vzjw
12). Online kerstconcert met orgel, piano en twee trompetten
https://www.youtube.com/watch?v=_aqqFBRzN0Y
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