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Beste bezoeker
Welkom in de Sint-Jan. De ster bij
de ingang, waar we onderdoor zijn
gelopen, geeft al aan dat hier iets
bijzonders aan de hand is. Ook de
drie koningen hebben zich door een
ster naar Bethlehem laten leiden
om het kind te verwelkomen dat hun leven
en de wereld zou veranderen. Nu wijst deze
ster ons de weg naar
het kind in de stal om
Hem te ontmoeten en
ons hart en leven voor
Hem open te stellen.

zingen over het grote wonder: God
die mens is geworden. We wandelen door een (van echt nagebouwd)
straatje in Bethlehem, gaan door de
stadspoort en komen uit bij de grot
waar Jozef met zijn aanstaande
bruid Maria moet overnachten omdat er nergens een slaapplaats voor
hen is. Daar, in dat kleine Bethlehem, wordt
de Zoon van God, de
Allerhoogste, geboren.
Al vanaf het begin is
duidelijk dat Jezus niet
komt om volken te
verslaan of te overheersen. Hij komt om
vrede te brengen in de
harten van de mensen
en om in eenvoud te dienen.

Hij zal een
man van
vrede zijn

Maar eerst: aan het
einde van het middenpad zien we
Maria aan het spinnewiel (foto
voorpagina). De engel Gabriël heeft
haar net verteld dat zij de moeder
van Gods Zoon zal worden. Dit verhaal laat zien hoe hemel en aarde
samenwerken: omdat Maria instemt met zijn plan, kan God onder
de mensen komen wonen. Hij presenteert zich in een kind, om in
onze armen te worden ontvangen.
Aan de linkerkant (noordzijde) komen we bij de ingang van de kerststal. Bij binnenkomst bevinden we
ons samen met de herders in de
velden, terwijl de engelen ons toeBladzijde 2

Het zijn dan ook de eenvoudige herders die het goede nieuws als eersten
te horen krijgen. De engelen, die hun
deze Blijde Boodschap brengen, jubelen het uit: “Eer aan God in den hoge
en op aarde vrede voor alle mensen
die hij liefheeft.” In hun lofzang bevestigen ze een oude profetie over
Jezus en een belofte van God. “Hij zal
een man van vrede zijn”, zegt de
profeet Micha (Micha 5, 1-4a). Dat is
dan ook het thema van dit jaar.
Ná de grot komt een andere profetie
over de komst van God op aarde tot
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leven: De profeet Jesaja (11, 1-10)
beschrijft het zo: dan “huist de wolf
bij het lam, vlijt de panter zich neer
naast het geitje, grazen kalf en leeuwenjong tezamen”. De vele dieren
brengen dit symbolisch tot leven. En
ook de stoet aan mensen die gezamenlijk op weg gaan naar het kind in
de kribbe.
Als bezoeker van de kerststal trekken
ook wij naar Bethlehem en mogen
we ons scharen in de lange rij van
herders en Wijzen om de Man van
vrede een plaats te geven in ons eigen leven. Met Hem zal ook ons leven tot goede harmonie komen.
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Paus Franciscus schreef begin december een korte brief over “het
wonderschone teken van de kerststal”. Hij was op bezoek in het Italiaanse Greccio waar de Heilige Franciscus in 1223 de allereerste kerststal op liet zetten. De kerststal vertelt volgens de paus over de liefde
van God, die kind is geworden om
ons duidelijk te maken hoe dicht hij
bij elke mens staat. De paus moedigt
iedereen aan thuis een kerststalletje
te plaatsen zodat we weer even
stilstaan bij de menswording van
God en opnieuw beseffen hoe belangrijk gebed en stilte zijn.
Verderop In deze brochure staat de
toelichting op de taferelen in de stal.
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Kerststal in Greccio,
Italië
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Plattegrond
Dit jaar is de ingang van de kerststal
links van het altaar. Volg a.u.b. de
aanwijzingen op de borden in de kerk.

Je eigen kerststal
Neem dit boekje mee naar huis,
vouw het op de middenpagina’s
open en zet het op een mooi plekje
neer: zo heeft u de stal van de SintJan in huis!

Tip
Na het bezoek aan de stal kunt u
nog even langs bij de infobalie (de
‘i’ op het kaartje), waar allerlei religieuze artikelen verkrijgbaar zijn.
Als u doorloopt naar de Mariakapel
om een kaarsje op te steken, kan
het zijn dat u de rij van wachtende
kerststalbezoekers moet kruisen.
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Geboortekerk Bethlehem
Op de foto hiernaast ziet u de zilveren ster in de Geboortekerk te
Bethlehem. Hij markeert de plek
waar Jezus is geboren. De veertien
punten staan voor de drie periodes
van veertien generaties die zitten
tussen Abraham, via David en de
Babylonische ballingschap tot Jezus.
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Het Kerstverhaal
In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar Nazareth in Galilea
naar de maagd Maria die verloofd was met Jozef. De engel trad binnen en
sprak: “Gegroet Maria, begenadigde, de Heer is met u!” Zij schrok van dat
woord en vroeg zich af wat die groet kon betekenen. Maar de engel zei:
“Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, je zult
zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die je de naam Jezus
moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden.”
(…) In die tijd kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling gehouden moest worden. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen
stad. Ook Jozef trok op en ging naar de stad van David, Bethlehem geheten, samen met Maria, 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. Opeens stond een engel bij hen en werden ze
omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De
engel zei: “Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap
die bestemd is voor het hele volk: vandaag is jullie redder geboren, Christus de
Heer, in de stad van David. Dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren
kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.” Plotseling voegde
zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: “Eer
aan God in den hoge en op aarde vrede voor alle mensen die hij liefheeft.”
(naar Lucas 1, 26-32 en 2, 1-16, Willibrordvertaling en Nieuwe Bijbelvertaling)

Ster op de plaats
waar Jezus is geboren
foto: Wikipedia
Kerststal Sint-Janskathedraal ’s-Hertogenbosch
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Er is veel te zien in de Kerststal.

zien wat echt belangrijk is en om
ons aan te sporen daar naar te leven”, zegt paus Franciscus.

Maria aan het spinnewiel

Engelen zingen Gods lof

Vooraan in de kathedraal, bij het
altaar, zit Maria achter het spinnewiel (foto voorpagina). Ze heeft net
van de engel Gabriel gehoord dat zij de moeder
van Jezus zal worden.
Vaak staat Maria bij dit
verhaal afgebeeld met
spingaren in haar hand.
Dat heeft een symbolische betekenis: wie spint
geeft vorm aan het vormeloze,
brengt het onsamenhangende bij
elkaar, maakt vast wat los is. Door
haar moederschap maakt Maria de
verbinding tussen God en de mens
mogelijk.

“Vreest niet”, zeggen de engelen
tegen de herders, en tegen iedereen in alle tijden die het horen wil:
“Jullie redder is geboren.” De
herders, en miljoenen
mensen na hen, hebben
deze boodschap aangenomen en het heeft hun
hart
vervuld
met
vreugde en hoop. Want
Jezus zoekt ons als we onze
koers verliezen, Hij staat ons nabij,
richt ons op uit de zonden en vergeeft ons.

Route door de kerststal

Herders in de wei
Vol verbazing en geschrokken kijken
de herders op naar de engelen die
midden in de nacht aan hen verschijnen. God heeft juist hen, de
arme en eenvoudige herders, uitgekozen om als eersten Jezus te ontmoeten. “Jezus, ‘zachtmoedig en
nederig van hart’ (Mt. 11, 29),
wordt arm geboren en brengt zijn
leven door in eenvoud om te laten
Bladzijde 6

Geen plaats in de herberg
Na de herdersvelden komen we in
Bethlehem. Hier zijn de hoogzwangere Maria en Jozef naartoe gekomen voor de volkstelling, maar nergens is er plaats. Hebben we dat
niet allemaal ooit meegemaakt: afgewezen worden, niet welkom zijn?
Het jonge paar vindt gelukkig net
buiten de stad een onderkomen.
Dat God in een stal in de wereld
komt, laat zien dat er geen huis te
arm of hart te donker is om Hem te
ontvangen en zijn vrede te ervaren.
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Romeinse soldaat

Jezus wordt geboren

In de straten van Bethlehem speelt
een groepje muzikanten een vrolijk
deuntje. Intussen naderen we de
plaats van de geboorte van Jezus,
maar eerst moeten we nog door de
poort de stad uit. Een open boek
ligt daar met een bijzondere bedoeling: iedereen mag er een wens,
intentie of een bedankje in schrijven voor het kind in de kribbe. Gewoon je naam erin schrijven mag
natuurlijk ook. De Romeinse soldaat
houdt wel in de gaten dat het allemaal goed verloopt.

Eenmaal door de poort valt ons oog
meteen op de grot, waar Maria zich
liefdevol over het kindje Jezus ontfermt. Jozef is de stille en sterke
beschermer van het kleine gezin. De
os en ezel staan er fier bij en de
lammetjes dartelen rond het kribje.
Hier komt alles samen: Jezus,
kwetsbaar en klein, vertedert. Tegelijkertijd stralen zijn vrede en liefde,
waarmee hij alle harten wil raken,
dwars door de duisternis heen. Hier
mag je je thuis weten, bij Hem “die
een man van vrede is”.
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Onverwachte combinaties

De Wijzen uit het Oosten

Ná de grot lopen we tussen een
stoet aan mensen en dieren die op
weg zijn naar Jezus, de langverwachte Verlosser. Hier krijgt een
andere profetie gestalte in de bijzondere combinaties die we zien:
mensen van alle rangen en standen,
rijk en arm, jong en oud, trekken
samen op. De profeet Jesaja (11, 110) beschrijft wat de komst van
Christus in de wereld betekent: “De
wolf en het lam wonen samen, de
panter vlijt zich neer naast het bokje, het kalf en de leeuw grazen samen”. Alles ademt vrede.

Ook de koningen bevinden zich in
de stoet. De belofte over deze Koningszoon heeft hen ertoe aangezet
een lange reis te ondernemen, de
ster achterna. Ze zijn op weg gegaan naar Bethlehem om Jezus te
ontmoeten en hem geschenken aan
te bieden: goud, wierook en mirre.
Goud eert Jezus' koningschap; de
wierook zijn goddelijkheid; mirre
zijn heilige mensheid.
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Hoewel zij Jezus nog niet persoonlijk hebben leren kennen, zien ze in
groot vertrouwen naar Hem uit. Na
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hun bezoek keren ze als vernieuwde mensen terug en vertellen iedereen over de bijzondere ontmoeting. In zijn brief over de kerststal
noemt paus Franciscus de Wijzen
een voorbeeld. Zijn we, aldus de
paus, niet allemaal drager van het
Goede Nieuws na onze ontmoeting
met Jezus, en daardoor geroepen
met ons leven te getuigen van de
vreugde dat we Jezus en zijn liefde
hebben gevonden?
Wij hopen dat het bezoek aan de
kerststal u met vrede en vreugde
heeft vervuld en Jezus Christus ook in
uw leven “een man van vrede zal zijn”.

Pastoraal team, bestuur, medewerkers en vrijwilligers
wensen u een Zalig Kerstmis en Gezegend Nieuwjaar!
Moge de God van de hoop u vervullen met
alle vreugde en vrede in het geloven,
zodat uw hoop overvloedig zal zijn
door de kracht van de heilige Geest.
(Romeinen 15,13)
Kerststal Sint-Janskathedraal ’s-Hertogenbosch
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Welkom
Wat fijn dat u Jezus thuis bent komen opzoeken. Kom nog eens langs
in zijn huis, de kerk. Hij is altijd
thuis. Er zijn veel mogelijkheden
Hem te ontmoeten: in de vieringen,
in de activiteiten van de parochie,
in een persoonlijk gesprek met een
van de priesters of diakens.
Openingstijden van de kerk, tijden
van de vieringen en andere informatie vindt u op pagina 15. En achterop het boekje staan de contactgegevens van de parochie.

Kerstmis 2019

Draag ook bij
We hopen dat u de kerststal waardeert. Opbouw, onderhoud en opslag zijn elk jaar weer een kostbare
zaak. Zonder uw steun is een zo
omvangrijk project niet mogelijk.
Draagt u bij aan de onkosten, zodat
we voor u en uw (klein)kinderen de
kerststal kunnen blijven verzorgen?
In de stal zelf staan de vertrouwde
knikengelen. Voor- en achteraan
staan ook collectebussen. Op bladzijde 14 vindt u ook het rekeningnummer van de parochie voor een
eventuele donatie.
Dank voor uw bijdrage!
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Driekoningen Intocht op zondag 5 januari
Ook dit jaar weer zijn kinderen en hun ouders uitgenodigd deel te nemen
aan de traditionele Driekoningen intocht vanaf de Bossche Markt naar de
Sint-Jan. Zondag 5 januari 2020 begint het allemaal op de Markt om 16.45
uur. Vanaf 16 uur worden er zelfs al gratis lampionnen uitgedeeld. De koningen vertrekken met de gezinnen, dieren en hun hofhouding vanuit Hotel
Central via het Stadhuis en de Grote Kerk naar de Sint-Jan. De kinderen
kunnen als koning of als herder verkleed komen. In de Sint-Jan wordt het
kerstverhaal verteld en wordt samen gezongen. Na de viering bezoeken de
koningen en (alleen de) kinderen de kerststal, waarna er buiten warme
chocolademelk op hen wacht.

Vierde geschenk
De kinderen mogen, net als de koningen, een cadeautje (ongebruikt of zogoed-als-nieuw speelgoed) meenemen, dat later via de Vincentiusvereniging en Quiet500 bij kinderen terecht komt die niet veel hebben. Afgelopen
jaren zijn zo al vele duizenden kinderen blij gemaakt. Je kunt de cadeaus
vanaf 16 december in de Sint-Jan afgeven. Daar worden ze verzameld

Meer informatie
• www.3kdb.nl
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Openingstijden Kerststal
maandag 16 december 2019 t/m zondag 12 januari 2020
•
•
•
•

zondag 13.30 tot 16.30 uur
maandag t/m zaterdag 10.00 tot 16.30 uur
van 25 december t/m zondag 5 januari open tot 18.00 uur
Kerstavond 24 december is de kerststal na de vieringen van 17.30 uur
en 21.00 uur nog een half uur geopend
• Eerste Kerstdag open om 13.30 uur (na de viering van 11.45 uur)
• Tweede Kerstdag open om 12.30 uur (na de viering van 11.00 uur)

Avondrondleiding door de kerststal
Wilt u een bijzonder bezoek aan de kerststal meemaken? U kunt, tegen een
kleine vergoeding, in de avonduren de kerststal met een gids bezoeken.
Tickets hiervoor boekt u op www.dagjedenbosch.com
dinsdag
woensdag
donderdag

17 december
18 december
19 december

maandag
vrijdag
zaterdag

23 december
27 december
28 december

Colofon
• Dit infoboekje is een uitgave van de parochie:
Heilige Johannes Evangelist, ’s-Hertogenbosch
• Opmaak & foto’s (tenzij anders aangegeven): Wim Koopman/iMoose
• Bijbelteksten: Willibrordvertaling en Nieuwe Bijbelvertaling
• De Sint-Jan is bijzonder dankbaar voor uw financiële bijdrage:
bankrekeningnummer NL92 INGB 0002 5386 00
t.n.v. Parochie Heilige Johannes Evangelist
o.v.v. Bijdrage Kerststal
• De Kerststal heeft een eigen website:
www.kerststal-sint-jan.nl

Bladzijde 14
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Openingstijden Sint-Jan
• maandag t/m zaterdag 08.30 tot 16.30 uur
• zondag 09.00 tot 16.30 uur
• van april t/m oktober sluit de Sint-Jan om 17.00 uur

Vaste Eucharistievieringen
• zondag om 10.00 uur en om 11.45 uur
• maandag t/m zaterdag om 08.30 uur en om 12.30 uur

Openingstijden Infobalie
De informatiebalie achterin in de Sint-Jan, naast de doopkapel,
waar een rijk assortiment aan religieuze artikelen te verkrijgen is,
is geopend t/m zondag 5 januari 2020:
• zondag en maandag 12.30 - 16.30 uur
• dinsdag t/m zaterdag 10.30 - 16.30 uur
Na zondag 5 januari 2020 is de infobalie gesloten tot 1 april 2020.

Vrijwilliger worden
Wordt u de nieuwe collega van de vrijwilligers in de Sint-Jan? Bijvoorbeeld
bij de bouwgroep van de kerststal of de gastdames en -heren, of misschien
wilt u helpen bij de infobalie. U kunt hiervoor contact opnemen met het
secretariaat. Gegevens vindt u achterop deze brochure.

En verder…
• zaterdag is er tussen 9 uur en 9.30 uur en tussen 11.30 uur en 12.30 uur
gelegenheid om te biechten
• maandag t/m zaterdag is er van 9 tot 10.30 uur Stille Aanbidding
in de Sacramentskapel
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Kerstvieringen Sint-Jan
U bent van harte welkom samen met ons het Kerstfeest te vieren!

Kerstavond - dinsdag 24 december
•
•
•

17.30 uur Kindvriendelijke viering van zang, woord en gebed
m.m.v. Politieharmonie Oost-Brabant
21.00 uur Eerste Nachtmis
24.00 uur Tweede Nachtmis, Pontificale Eucharistieviering

Hoogfeest van Kerstmis - woensdag 25 december
•
•
•

08.00 uur Herdertjesviering
10.00 uur Hoogmis van Kerstmis
11.45 uur Eucharistieviering

Tweede Kerstdag - donderdag 26 december
•

11.00 uur Eucharistieviering

Oudejaarsdag - dinsdag 31 december
•
•

08.30 uur Eucharistieviering
12.30 uur Eucharistieviering

Nieuwjaarsdag - woensdag 1 januari 2020
•

11.00 uur Eucharistieviering

N.B. Denk aan uw kleding, het kan koud zijn in de Sint-Jan
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