Het Kerstverhaal
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Ontvangen door Wivine
Bezoeker: Jezus
Nota Wivine: Ik ben nu 64 jaar. Sinds honderden jaren werd er bij ons in België op 25
december Kerstmis gevierd. Men plaatste een echte kerstboom in de woonkamer die
werd versierd en er werden kleine geschenkjes voor de kinderen eronder gezet die ze op
kerstdag mochten openen. Onder de boom werd een stalletje geplaats met een
kinderkribbe en beeldjes van Maria en Jozef, herders en schapen, een ezel en een koe en
de drie Wijzen. Het was de tijd waar ouders en grootouders de kinderen vertelden over
Jezus geboorte en dat hij was geboren om de mensen te vertellen over Zijn Vader in de
Hemelen en ons te verlossen. 25 december werd langgeleden door de Christelijke Kerk
uitgeroepen als de dag waarop men de geboorte van Jezus zou herdenken. Kerstmis was
een familiefeest waar oud en jong tesamen kwamen om samen te eten en als er ruzie
was onder elkaar werd dat op die dag even te rusten gelegd. Spijtig genoeg heb ik
moeten toezien hoe de kerstdag van mijn jeugd de laatste decennia is vervallen in de
heidense praktijken van weleer, van voor het ontstaan van het Christendom.
Verleden week stuurde iemand van onze groep, een moeder van twee jonge kinderen uit
Nederland, mij haar ‘kerstverhaal’ dat ze wou voorlezen aan haar kinderen en op haar
web-blog plaatsen. Het vervulde mijn hart met vreugde dat zij onze traditie nog bewaard
had en de kinderen wou vertellen over het Goddelijk kind dat zolang geleden werd
geboren om ons de weg naar het eeuwige geluk te wijzen.

Twee dagen later kwam Jezus tot bij mij tijdens een meditatie en vroeg mij om het te
plaatsen op mijn website samen met Zijn boodschap aan de kinderen van de wereld.

Jezus hier: lieve moeders, lees dit verhaal voor aan uw kinderen en als ze
u vragen hoe ik er uitzag in mijn tijd zeg hen hetvolgende:
Jezus zag eruit als jij! Hij had jou huidskleur, jou ogen en jou haar. Hij
was net als jij en speelde graag als jij met andere kinderen.
IK zal aan ieder kind die Mij kent verschijnen in zijn dromen naar de
gelijkenis van dat kind. Ik zal in Afrika verschijnen als een afrikaans kind,
in Azië als een aziatisch kind, in India als een Hindu kind en in de Noorse
landen als een kind van die regio.
Ieder kind zal mij herkennen en weten dat ik Jezus ben en over hen waak.
Aan de volwassenen zeg ik: zo ook zal ik aan ieder mens verschijnen die
Mij kent en lief heeft: naar uw beeld en gelijkenis. Ik ben een Schepper
Zoon van de Universele Vader en heb onder jullie geleefd als mens. Voor
mij is niets onmogelijk.
Jullie brengen teveel tijd door met het bekkevechten over mijn juiste
geboortedatum en mijn fysieke uiterlijk van toen. Sinds wanneer heeft dat
belang? En voor wie en voor wat?
Verlies uw tijd daar toch niet mee en geef liever Mijn Boodschap door van
toen: namelijk dat een Sprank van God sinds mijn komst op aarde in de
harten van alle kinderen woont. Dankzij dit grote geschenk die ik jullie
toen heb gegeven zal het “Koninkrijk Gods” hier op aarde verschijnen. Dat
is de verlossing die ik kwam brengen met mijn leven als mens op aarde.
Verheug u daarover, lieve mensen, verheug u daarover. Blijf mijn
geboortedag vieren volgens uw eeuwenoude tradities, blijf deze dag eren
als een dag van
Vrede en Broederschap
Voor alle mensen van goede wil.

Dit is Jezus hier en ik wens jullie allen een Zalig Kertsfeest en een
Gelukkig Nieujaar toe.

Het Kerstverhaal

Het was avond. De zon ging bijna onder. Jozef was nog niet thuis.
Ineens verscheen de Blinkende Morgenster Gabriël aan Maria.
Toen ze was bijgekomen van de schrik, zei hij:
‘Ik kom in opdracht van Mijn Meester.
Maria, ik breng u een blijde boodschap.
U zult moeder worden van een zoon, die u Jezus zult noemen.'
Hij zal alle mensen vertellen over Zijn Vader en over het Koninkrijk van de
Hemelen.
Vertel aan niemand wat u is gebeurd, behalve aan Jozef en uw nicht
Elisabet.
Elisabeth heeft mij ook gezien en zij zal binnenkort ook een zoon krijgen.
Zijn naam zal Johannes zijn. Johannes zal de weg voorbereiden voor de
boodschap van de verlossing voor alle mensen van uw zoon.
Uw zoon zal dit mooie nieuws onder alle mensen verspreiden en uitleggen.

Twijfel niet aan mijn woorden, Maria.
Jullie huis is uitgekozen voor het kind, die met deze bijzondere opdracht
naar de aarde is gekomen.’

Maria dacht nog wekenlang na over dit bezoek. Pas toen ze merkte dat ze
zwanger was, durfde ze de ongewone gebeurtenissen aan haar man te
vertellen. Toen Jozef alles had gehoord, was hij in de war. Hij kon
nachtenlang niet slapen maar hij had wel veel vertrouwen in Maria.
Op een bepaald moment was hij er wel van overtuigd dat Maria werkelijk
de stem van de goddelijke boodschapper had gehoord en zijn gestalte had
gezien. Daarna begon hij toch opnieuw te piekeren. Hij bleef er maar over
nadenken hoe zoiets kon bestaan. Hoe kon een kind van menselijke
ouders een kind met een goddelijke bestemming zijn? Dat past toch niet
bij elkaar?
Samen met Maria kwam hij na een aantal weken tot de conclusie dat zij
uitverkoren waren om de ouders te worden van de verlosser waar zij al zo
lang op wachtten. Toen ze tot deze belangrijke conclusie waren gekomen,
vertrok Maria met spoed naar Elisabet.

Jozefs droom
Jozef kon pas echt aan de gedachte wennen dat zij ouders zouden worden
van een bijzonder kind toen hij zelf een indrukwekkende droom had
gehad. In deze droom zag hij een schitterende hemelse boodschapper, die
onder meer zei:

‘Jozef, ik heb de opdracht u te vertellen over jullie zoon. Hij zal een groot
licht worden in de wereld.
In hem zal leven zijn en zijn leven zal het licht van de hele mensheid
worden.
Aan al degenen die hem zullen aanvaarden, zal hij vertellen en uitleggen
waarom ze kinderen van God zijn en wat hun ware bestemming is in de
hemelse werelden.
Na deze ervaring twijfelde Jozef nooit meer aan het verhaal van Maria
over het bezoek van Gabriël en de belofte dat het nog ongeboren kindje
alle mensen van goede wil zal gaan vertellen over het koninkrijk van de
hemelen.

Jozef en Maria
Als jongeman ging Jozef werken bij de vader van Maria. Hij hielp mee met
het maken van een aanbouw aan het huis van zijn opdrachtgever. Toen
Maria Jozef een beker water bracht tijdens het middageten, maakten ze
kennis en later kregen ze verkering.
Jozef was een lieve man. Hij was bijzonder eerlijk en hield zich keurig aan
de regels van het geloof van zijn volk. Hij sprak nooit veel, hij dacht veel
na. Maria was vrolijk en had een zonnig karakter. Jozef was een denker en
Maria een plannenmaakster die haar ideeën ook handig en praktisch kon
uitvoeren.
Maria kon heel goed weven. Ze maakte graag hun huis gezellig. Jozef en
Maria waren beide goede ouders en zij zorgden ervoor dat hun kinderen
een goede opleiding kregen.
Jozef en Maria trouwden zoals het in die tijd gebruikelijk was bij hun volk
in het huis van Maria in de omgeving van Nazaret. Jozef was toen
eenentwintig jaar. Daarvoor waren ze twee jaar verloofd geweest.
Daarna verhuisden ze naar hun nieuwe woning in Nazaret, die Jozef met
de hulp van twee van zijn broers had gebouwd. Het huis stond dichtbij de
voet van het hogere land dat een prachtig uitzicht bood over het
landschap van de omgeving. Ze hoopten dat hun zoon in dit huis geboren
zou worden maar konden toen nog niet weten dat deze gebeurtenis, die
zo ontzettend belangrijk was voor het hele universum, zou plaatsvinden in
Betlehem.
Jezus zou later net zo buitengewoon vriendelijk en zeer meelevend met de
mensen zijn als zijn vader. Zijn grote talent in lesgeven en zijn enorme
rechtvaardigheidsgevoel had hij van zijn moeder overgenomen.

De tocht naar Betlehem
In de maand maart van het jaar 8 voor Christus, trouwden Jozef en Maria.
In diezelfde maand gaf Caesar Augustus de opdracht dat alle inwoners
van het Romeinse Rijk geteld moesten worden, in verband met het heffen
van belastingen.
Het was pas als Maria hoogzwanger was dat Jozef besloot om hen in te
schrijven. Het was niet nodig dat Maria daarvoor met hem zou meegaan
naar Betlehem. Jozef kon dit doen voor zijn gezin. Maar Maria was een
avontuurlijke, ondernemende vrouw. Ze wilde beslist met haar man mee.
Ze was bang alleen te blijven. Het kindje zou wel eens geboren kunnen
worden terwijl Jozef er niet was. Omdat Betlehem bovendien niet ver van
de Stad van Juda gelegen was, leek het Maria ook leuk om langs te gaan
bij haar familielid Elisabet.
Het leek Jozef eerst niet zo'n goed idee dat Maria met hem meeging en
dat zei hij ook tegen haar, maar dat hielp niet. Toen Maria het eten voor
de reis van drie tot vier dagen inpakte, maakte ze dubbele porties klaar en
daarna zorgde ze ervoor dat ze zelf klaar was voor de tocht.
Zo vertrokken ze dan samen vroeg op een ochtend op weg naar
Betlehem. Jozef en Maria waren arm en omdat ze maar één ezel hadden,
mocht Maria die hoogzwanger was op het dier zitten. Jozef liep en hield
het dier vast.
Op hun eerste reisdag trokken ze langs de heuvels aan de voet van de
berg Gilboa. Ze kampeerden die nacht bij de rivier de Jordaan en
bespraken samen hun ideeën over het karakter van hun zoon die bijna
geboren zou worden.
Vroeg in de stralende ochtend gingen Jozef en Maria weer op weg. Ze aten
hun middageten aan de voet van de berg Sartaba die uitzicht bood over
het dal van de Jordaan. ’s Avonds kwamen ze aan in Jericho. Hier
overnachtten ze in een herberg aan de hoofdweg aan de rand van de stad.
Na het avondeten praatten ze lang over alles wat hen bezighield en

daarna gingen ze slapen. De volgende ochtend trokken zij verder en ze
bereikten Jeruzalem nog voor het middaguur. Ze bezochten de tempel en
reisden verder naar Betlehem, waar ze halverwege de middag
aankwamen.

De herberg was overvol en dus zocht Jozef onderdak bij verre
familieleden, maar iedere kamer in Betlehem was overbezet. Toen hij op
de binnenplaats van de herberg terugkwam, hoorde hij dat er
karavaanstallen waren ontruimd en schoongemaakt om extra gasten te
kunnen ontvangen. Jozef liet de ezel op de binnenplaats, nam hun tassen
met kleren en voorraden op zijn schouders en daalde met Maria de stenen
treden af naar de plaats waar ze mochten gaan slapen. Het was een
ruimte, die dienst had gedaan als opslagplaats voor graan en die zich vóór
de stallen en voerbakken bevond. Er waren tentgordijnen opgehangen en
ze waren blij dat ze toch nog een comfortabel verblijf hadden gevonden.
Jozef was van plan meteen weg te gaan om zich zo snel mogelijk te laten
registreren, maar Maria was vermoeid; ze was niet helemaal fit en ze
vroeg hem bij haar te blijven .Dit deed hij.

De geboorte van Jezus
Die hele nacht was Maria rusteloos, zodat ze geen van beiden veel slaap
kregen. In de vroege ochtend kregen ze in de gaten dat de baby snel
geboren zou worden. En op het middaguur van de volgende dag, kregen
Jozef en Maria en zoon!
Ze kregen veel hulp van vriendelijke medereizigsters.

Baby Jezus werd in de doeken gewikkeld die Maria had meegenomen en in
een voederbak gelegd die dichtbij stond.
De dag na de geboorte van Jezus liet Jozef zich inschrijven. Hij ontmoette
een man die zij in Jericho hadden gesproken. De man nam hem mee naar
een rijke vriend die een kamer in de herberg had en wel met hen wilde
ruilen. Diezelfde middag nog verhuisden ze naar boven, naar de herberg,
waar ze bijna drie weken lang verbleven, tot zij onderdak kregen in het
huis van een verre bloedverwant van Jozef. Uiteindelijk bleven ze langer
dan een jaar in Betlehem, terwijl Jozef zo nu en dan werkte als
timmerman.
Toen Jezus ’s middags werd geboren, zongen de serafijnen prachtige
liederen boven de stal van Betlehem.
Na de dag dat de Wijzen uit Ur arriveerden kwamen er ook herders en
andere mensen baby Jezus eer bewijzen . De Wijzen waren door Zacharias
vanuit Jeruzalem gestuurd.

Een godsdienstleraar had deze drie Wijzen uit Mesopotamië enige tijd
daarvoor verteld dat hij een droom had gehad waarin hem was verteld dat
het ‘Licht des Levens’ op het punt stond op aarde te verschijnen als een
pasgeboren kindje.
Deze drie Wijzen gingen op reis om dit ‘Licht des Levens’ te zoeken. Maar
ze konden het kindje niet vinden in Jeruzalem en wilden bijna teruggaan
naar Ur toen Zacharias hen tegenkwam en hun vertelde dat Jezus het doel
moest zijn van hun zoektocht.
Hij stuurde hen naar Betlehem waar zij het kindje vonden en hun
geschenken bij Maria en de baby achterlieten. Het kindje was toen bijna
drie weken oud.

Herodes
De spionnen van koning Herodes vertelden hem van het bezoek van de
wijzen uit Ur aan Betlehem. Herodes wilde daarom beslist met deze wijzen
spreken. Hij vroeg de wijzen van alles over de zogezegde nieuwe
pasgeboren ‘Koning’ maar hun uitleg dat het kind ter wereld was gebracht
door een vrouw die met haar echtgenoot naar Betlehem was gekomen om
zich te laten inschrijven voor de volkstelling, stemde hem niet tevreden.
Daarom stuurde hij hen weg met een geldbuidel en vroeg hun het kindje
te zoeken, zodat hij daar zelf ook heen zou kunnen heen gaan om het zelf
te eren. De priesters hadden immers uitgelegd dat zijn koninkrijk een
geestelijk koninkrijk zou zijn, niet een koninkrijk van deze wereld. Toen de
wijzen niet terugkwamen, vertrouwde Herodes het niet meer. Hij dacht
diep na. Ondertussen keerden zijn spionnen terug vertelden hem alles wat
ze nog meer te weten waren gekomen. Gelukkig waren ze Jozef en Maria
niet gevolgd. Herodes was zeer boos op hen toen ze hem niet konden

vertellen waar de ouders het kindje heen hadden gebracht. Daarna zond
hij verkenners uit om de verblijfplaats van Jozef en Maria te zoeken.
Zacharias en Elizabet wisten inmiddels ook dat Herodes het gezin uit
Nazaret achtervolgde en vertoonden zich daarom niet meer in Betlehem.
Het kleine jongetje Jezus werd verborgen gehouden bij familieleden van
Jozef en werd gelukkig nooit gevonden.

Dit is het begin van het aardse leven van Jezus,
het leven dat het Licht in de wereld heeft gebracht
en het leven dat iedere mens op aarde de weg wijst naar het eeuwige
leven.

Kerstkaart Ethiopië.
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