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Bijbel als inspiratiebron

2) Geboorte van Jezus
Hier zien we een heel andere 

opstelling dan in onze 
kerststallen. Geen Maria 

en Jozef die in aanbidding 
neerzijgen voor de pasgeboren 

Jezus. Terwijl een vroedvrouw 
(waarschijnlijk Salome) de 

baby verzorgt, kijkt Maria vanaf 
haar fraaie rustbed de andere 

kant op en ziet zij hoe Jozef 
zijn eigen kousen verknipt 

tot doeken waarin het kindje 
warm kan worden gehouden. 
Jozef is hier niet een fi gurant 
die eruitziet alsof hij met de 

hele situatie geen raad weet, 
maar hij gedraagt zich als een 

bijzonder zorgzame papa.

3) Magiërs uit het oosten
Terwijl Lucas herders op 
kraambezoek laat komen, zijn 
het in Matteüs vreemdelingen 
uit de wereld buiten Israël die op 
bezoek gaan bij het jonge gezin. 
Matteüs noemt hen ‘magiërs’. 
Deze term kan zowel slaan op 
charlatans als op grote geleerden, 
zoals astrologen. In de latere 
traditie zijn ze onder invloed 
van Jesaja 60:3.6 en Psalm 72:10 
uitgegroeid tot drie koningen, 
die Balthasar, Melchior en Caspar 
zijn gaan heten. Een van hen is 
zwart. Black lives matter, ook toen 
al. Door buitenlandse magiërs 
op zoek te laten gaan naar de 
pasgeboren koning van de Joden 
laat Matteüs zien dat Jezus in de 
wieg is gelegd voor alle mensen, 
ongeacht hun huidskleur, 
etnische komaf of seksuele 
geaardheid.
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Jacopo Pontormo,Visitatie, ca. 1528-1529, Pieve di San Michele, Carmignano

Aanbidding door de wijzen, Middelrijns altaarstuk, ca. 1410, 
Catharijneconvent, Utrecht

Anonymus, Geboorte van Jezus, ca. 1400, 
Museum Mayer van den Bergh, Antwerpen

1) Maria bij Elisabet
Hier zien we twee vrouwen, 
die elkaar blij en liefdevol 
begroeten. Ze zijn allebei 
zwanger, wat eigenlijk een 
godswonder is, want Maria 
is daar eigenlijk te jong 
voor en Elisabeth te oud. Ze 
zullen moeder worden van 
bijzondere kinderen: Johannes 
de Doper en Jezus, die samen 
een nieuwe toekomst gaan 
ontsluiten, waarin rijkaards en 
machthebbers aan lager wal 
raken, terwijl arme sloebers 
en vrouwen en mannen 
die zich nergens op laten 
voorstaan, rijk gezegend 
zullen worden. Dit troostrijke 
nieuws krijgen we te horen in 
het Magnifi cat, een dank- en 
strijdlied dat Maria na een 
lange reis aanheft ten huize 
van haar tante Elisabet, die 
Maria  verwelkomt als ‘de 
meest gezegende onder alle 
vrouwen’.Jacopo Pontormo,Visitatie, ca. 1528-1529, 

Pieve di San Michele, Carmignano
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4) Vlucht naar Egypte
Koning Herodes de Grote heeft twee van zijn eigen 
zonen uit de weg geruimd omdat hij dacht dat ze hem 
van de troon wilden stoten. Geen wonder dus dat hij 
de kleine Jezus, die de magiërs ‘de koning van de Joden’ 
noemen, niet anders kan zien dan als zijn aartsrivaal. 
Ook hem wil hij liquideren, maar daar steekt de hemel 
een stokje voor. In een droom krijgt Jozef van een engel 
te horen dat Herodes het kind Jezus naar het leven staat 
en dat het jonge gezin vliegensvlug moet uitwijken 
naar Egypte. In de schilderkunst is die overhaaste vlucht 
vaak uitgebeeld, met behulp van allerlei legendes die 
daar omheen zijn geweven. Een geliefd thema is dat de 
drie vluchtelingen soms genieten van een rustpauze. Zo 
zien we hier hoe Maria een druif plukt van de tros die 
Jezus (de ware wijnstok) in zijn handjes houdt. Op de 
achtergrond probeert Jozef met een stok vruchten uit 
een boom te slaan. Dat alles in een idyllische omgeving.  

5) Kindermoord in Betlehem
Terwijl de kleine Jezus gespaard blijft 
voor een vroegtijdige dood, laat Herodes 
alle jongetjes van twee jaar en jonger 
in Betlehem en omgeving vermoorden, 
omdat hij denkt dat hij daarmee ook zijn 
rivaal wel te pakken krijgt. Op bijgaand 
detail zien we hoe een verschrikte vrouw 
een soldaat probeert af te weren die 
met zijn zwaard op haar kind afstormt. 
Dit bloedige verhaal roept de moeilijke 
vraag op waarom zovele onschuldige 
kinderen moeten sterven, terwijl hun 
leeftijdgenootje gespaard blijft. Zo’n zelfde 
vraag kunnen we ons ook stellen als we 
op de televisie zien hoe kinderen in zee 
verdrinken voordat ze Europa bereiken 
of hoe ze in vluchtelingenkampen aan de 
randen van de EU creperen. Gebeurt dat 
omdat God dat wil of omdat wij dat laten 
gebeuren?

6) Maryam en Isa
In de Koran komen Maria en Jezus voor onder de namen Maryam en Isa. 
De verhalen in de Koran lijken sterk op stof uit Lucas 1-2, maar de details 
verschillen. In de Koran trekt Maryam zich in haar eentje terug op een 
afgelegen plaats, waar een gezant van God haar zegt dat ze een kind zal 
krijgen. Maryam reageert hoogst verbaasd: hoe kan zij een kind krijgen, 
terwijl geen man haar heeft aangeraakt? Volgens de hemelse boodschapper 
zal zij zwanger worden door Gods scheppend woord. Allah hoeft maar te 
zeggen: ‘Wees er, en het is er.’ Als zij zich na de geboorte van Isa weer onder 
de mensen begeeft, verwijten die haar dat zij iets ongehoords heeft gedaan. 
Wonderlijk is dat Isa – zo klein als hij nog is – namens zijn moeder reageert 
op dit verwijt. Het kind zegt dat hij Gods dienaar is en zijn profeet en dat zijn 
moeder geen enkele blaam treft. Een sterke overeenkomst met het verhaal 
van Lucas is dat Maria ook hier nog maagd is als zij zwanger raakt en dat 
zij meewerkt met God, wiens scheppend woord het onmogelijke mogelijk 
maakt.

Anonymus, Geboorte van Jezus, ca. 1400, 
Museum Mayer van den Bergh, Antwerpen
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