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KLIK HIER OM HET KERSTVERHAAL TE BELUISTEREN OP YOUTUBE
In deze uitgave wordt op bijzondere en toegankelijke wijze het Nieuwe
Testament opnieuw verteld. Daarbij ligt de nadruk op het feit dat het geen zin
heeft de Bijbel eindeloos te herhalen, als zij niet tot een levende, ja zelfs een
bevrijdende factor wordt in het leven van kinderen en jonge mensen, zodat zij
van binnenuit zullen weten wat er voor machtig bedoelen aan hun bestaan
ten grondslag ligt en welke grote Lichtmogelijkheden het leven biedt.
KLIK HIER OM DEZE JEUGDBIJBEL TE BESTELLEN
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De engel Gabriël vertelt Maria dat zij een zoon zal krijgen
De engel Gabriël ging tot Maria, die in Nazareth 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.
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 hen 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.
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De geboorte van Jezus in een stal in Bethlehem
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 timmerman
en zijn vrouw Maria. Zij trokken van Galliléa, uit de stad Nazareth, naar
Bethlehem in Judéa.
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.
Toen Jozef 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.
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.
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De verering door de herders
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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De verering door de wijzen uit het oosten
Drie 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 Israël
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 brengen. 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! Eerbiedig 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.
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De vlucht naar Egypte
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.
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 nemen en 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 onaantastbaar 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 zich 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 buigen 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.
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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.

KLIK HIER VOOR WWW.SPIRITUELEKERST.NL
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Spirituele kerst: bezinning en beleving in de kerstperiode
Dagelijkse e-mails in kerstperiode 23 decemeber - 6 januari
De tijd tussen Kerstmis (25 december) en Driekoningen (6 januari) is bij
uitstek geschikt spirituele bezinning en beleving. Niet voor niets wordt er al
eeuwenlang gesproken en geschreven over de 12 heilige nachten en heilige
dagen rondom de jaarwisseling. Het geestelijke licht werkt in deze periode
van jaar het krachtigst in op de mensheid op het noordelijk halfrond.
Wil je in de kerstvakantie een handreiking ontvangen om je gedachten,
gevoelens en handelingen te richten op je spirituele ontwikkeling? Schrijf je
dan in op de website www.spirituelekerst.nl aan de rechterkant van deze
pagina om in de kerstperiode 16 dagelijkse e-mails met inspirerende teksten
te ontvangen. Aan deze voeding voor je ziel zijn geen kosten verbonden.
Als je dagelijks ongeveer een kwartier of meer besteedt aan bezinning op de
teksten in de e-mails, zul je waarschijnlijk ervaren dat daar een weldadige
werking van uitgaat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

maandag 22 december : Jezelf voorbereiden
dinsdag 23 december : De innerlijke mens in je herkennen
woensdag 24 december : Je weg bereiden
donderdag 25 december : Het goddelijke in je geboorte geven
vrijdag 26 december : In dit teken zul je overwinnen
zaterdag 27 december : Je magische geschenken
zondag 28 december : Bedreigingen vanuit de wereld en jezelf
maandag 29 december : Je opdracht in het leven
dinsdag 30 december : Je terugblik op het verleden
woensdag 31 december : Afscheid nemen van je leermeesters
donderdag 1 januari : Je talenten ontplooien
vrijdag 2 januari : De verborgen schatten in je hart
zaterdag 3 januari : Aandacht voor je innerlijke ontwikkeling
zondag 4 januari : Het geestbewustzijn in je wekken
maandag 5 januari : Zeven grondstellingen voor je leven
dinsdag 6 januari : Neerdaling van de heilige adem

De teksten zijn afgestemd op de dag van het jaar, geïnspireerd op
hoofdstukken uit het Aquarius-Evangelie van Levi (Dowling), en geschreven
vanuit de traditie van het esoterisch christendom en het gnostieke
christendom. Als je inschrijft voor dit online-programma, ontvang je na de
dagelijkse e-mails tevens ongeveer maandelijks een nieuwsbrief van
Pentagram boekwinkel. Uiteraard kun je desgewenst op ieder moment
gemakkelijk uitschrijven.
KLIK HIER OM JE IN TE SCHRIJVEN OP WWW.SPIRITUELEKERST.NL

