
Inleiding

In een vorig leven was ik leraar. Ik gaf Nederlands en Engels in een 
grote technische school in Antwerpen. Het spijt me dat ik in die 
periode nooit stilgestaan heb bij de oorspronkelijke kerstverhalen, de 
geboorteverhalen zoals die voorkomen in de evangelies van Mattheus 
en Lucas. Een leuk onderwerp voor een les Nederlands in de aanloop 
naar de kerstperiode. Er valt voor de leerlingen een en ander te ontdek-
ken en dat maakt de zaak boeiend. Als je in het technisch onderwijs 
taalvakken geeft, dan weet je: voor die vakken zitten die leerlingen daar 
niet. Maar door een lichte noot af en toe hou je de aandacht gaande. 

Hoe zou een les over de geboorteverhalen kunnen verlopen? Eerst 
een summiere inleiding. Voorzichtigheid is geboden. Als je plomp-
weg meedeelt dat de les over een paar Bijbelteksten zal gaan, krijg je 
betrokken gezichten. Een extra godsdienstles, daar zitten de leerlingen 
niet op te wachten. Is de captatio benevolentiae geslaagd, dan lezen 
we om te beginnen de twee verhalen. Daarna kan je aan de leerlingen 
vragen of hen verschillen opgevallen zijn. Overbodige vraag eigenlijk, 
want de verschillen springen er nogal uit. Een kleine selectie: Mattheus 
heeft het over de boze koning Herodes, Lucas helemaal niet. Lucas 
heeft het over herders die engelen horen zingen, geen herders en zin-
gende engelen bij Mattheus. Een ster en wijzen uit het oosten bij 
Mattheus, geen ster en geen wijzen bij Lucas. Bij Mattheus vluchten 
Jozef en Maria halsoverkop naar Egypte, bij Lucas blijven ze rustig 

De os, de ezel – DRUK.indd   7De os, de ezel – DRUK.indd   7 06/07/2021   18:43:5806/07/2021   18:43:58



8 Inleiding

in Bethlehem en van daaruit gaan ze zonder een spoortje stress terug 
naar Nazareth. Overeenkomsten dan: Jezus is geboren in Bethlehem, 
zijn moeder heet Maria, er is sprake van een maagdelijke geboorte. 
Als alle overeenkomsten en verschillen tussen de twee teksten keurig 
opgelijst zijn, zal er toch enige verbazing zijn: de teksten zijn onder-
ling niet goed met elkaar in overeenstemming te brengen. Je kan dan 
een paar slinkse bijkomende vragen stellen. Waar zitten de os en de 
ezel? Staat er in de teksten iets over de leeftijd van Jozef? Die wordt 
op schilderijen toch altijd afgebeeld als een oude man. Er zijn blijk-
baar elementen in het spel die elders vandaan komen. Een slimmerik 
zou nog kunnen vragen wat de andere twee evangelisten, Marcus en 
Johannes, te melden hebben. Het antwoord is simpel: helemaal niets. 
Marcus en Johannes bespreken alleen het openbare leven van Jezus 
en zeggen niets over de jaren die voorafgaan.

Dan wordt het tijd voor enige duiding. Zijn deze verhalen fictie – 
hoe charmant en aansprekend ook – of zit er een historische kern in? 
Je kan uitgaan van de historische figuren die in de verhalen worden 
genoemd. De Mattheustekst is opgehangen aan Herodes, gestorven 
in 4 voor Christus, de Lucastekst verwijst naar Quirinius, die in het 
jaar 6 na Christus gouverneur van Syrië wordt. Hij organiseert de 
volkstelling die Jozef en Maria naar Bethlehem stuurt. Tussen de 
dood van Herodes en het aantreden van Quirinius zit dus een moei-
lijk te overbruggen kloof van 10 jaar. Ofwel is Jezus geboren tijdens 
het bewind van Herodes, dus voor 4 voor Christus, ofwel tijdens het 
bestuur van Quirinius, dus na 6 na Christus.

Wie heeft het dan bij het rechte eind, Mattheus of Lucas? De verha-
len sluiten elkaar uit. Het is ofwel het ene verhaal, ofwel het andere. Je 
zou ook stoutweg kunnen veronderstellen dat niet een van de verhalen 
verzonnen is, maar dat ze allebei verzonnen zijn. Let daarbij op de 
feeërieke elementen die in de verhalen voorkomen: engelen vliegen 
af en aan, boodschappen uit den hoge worden via dromen besteld, 
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een ster beweegt rustig heen en weer in de ruimte. De teksten roepen 
allerlei vragen op, maar binnen het bestek van één of twee lesuren 
kan je natuurlijk niet alle vragen beantwoorden. 

De bedoeling van de les is dan ook niet eenduidige antwoorden te 
geven. Het gaat erom een stukje geschiedenis te duiden – waar komen 
onze tradities vandaan? – en tegelijkertijd enige kritische zin bij te 
brengen: met oude teksten moet je voorzichtig zijn. De bedoeling van 
Mattheus en Lucas was niet een historisch accuraat verslag te brengen 
– ook al willen ze die indruk geven – maar aan verkondiging te doen. 
Mensen tot geloof brengen of versterken in hun geloof, daar gaat het 
om. De wondere geboorteverhalen zijn een appetizer voor wat in de 
evangelies volgen zal, de wondere daden die het openbare leven van 
Jezus kenmerken. Jezus wordt door Lucas met de fanfare ingehaald: 
hij wordt meteen voorgesteld als ‘de Zoon van God’ en de ‘Zoon van 
de Allerhoogste’. Van een grandiose entree gesproken.

Zoals gezegd: helaas ben ik niet in staat geweest mijn ideeën in 
een echte klassituatie uit te testen. Na een tijd ben ik namelijk uit het 
onderwijs gegaan om een uitgeverij van postkaarten op te richten. 
Kartoenfabriek startte bescheiden maar zou tot een onverhoopt suc-
ces uitgroeien: miljoenen kaarten zijn van Antwerpen uit de wereld 
rondgegaan.

In postkaartenland is de eindejaarsverkoop belangrijk: goed 
voor twee derde van de jaaromzet. Elk jaar moet je dan ook nieuw 
voer voorzien. Ik verzamelde dozen vol spullen die iets met kerst of 
nieuwjaar te maken hadden: stalletjes, beeldjes, versieringen, kerst-
mannetjes, hoefijzers, noem maar op. Om er foto’s van te maken, 
om inspiratie op te doen, of gewoon om in de sfeer te komen. De 
tradities rond Kerst en Nieuwjaar zijn zo rijk en beeldig dat het aantal 
invalshoeken in feite onbeperkt is. Maar ondanks alles: ook in mijn 
Kartoenfabriek- jaren heb ik nooit de verhalen van Mattheus en Lucas 
gelezen. Die waren mij uiteraard vaag bekend – ik ben katholiek 
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opgevoed, heb in de lagere school zelfs een vak ‘gewijde geschiede-
nis’ ondergaan – maar dat er eigenlijk twee verhalen zijn, dat wist ik 
niet. (Ook leuk om eens te lezen: Genesis 1 en 2: twee verschillende 
scheppingsverhalen.) In de vier evangelies zijn er geen verhalen die zo 
slecht met elkaar sporen als de geboorteverhalen. Als de evangelisten 
gebeurtenissen beschrijven, liggen de verslagen doorgaans in elkaars 
verlengde. Verschillende details weliswaar, het ene verhaal kan wat 
korter of wat langer zijn dan het andere, maar geen frontale botsing 
zoals in de geboorteverhalen. 

In het najaar van 2014 volgde ik een serie voordrachten door Willie 
van Peer over de evangelies. Uit historische interesse, niet omdat ik met 
theologie bezig ben. De Romeinse keizertijd heeft mij altijd geboeid 
en de televisieserie Rome had mijn interesse in de periode een flinke 
boost gegeven. Ik las onder andere De Joodse Oorlog van de joodse 
historicus Flavius Josephus uit de eerste eeuw. Dat boek is een oog-
getuigenverslag van de opstand tegen de Romeinen die eindigde met 
de verwoesting van Jeruzalem in 70. Toen de voordrachtenreeks werd 
aangekondigd, dacht ik dat het een goed idee zou zijn eens stil te staan 
bij teksten die ik vaag kende maar nooit aandachtig had gelezen en die 
tenslotte uit dezelfde eerste eeuw kwamen. Aansluitend kocht ik mijn 
eerste Bijbel. Ik ben niet gelovig, maar de Bijbel heeft mij sindsdien 
niet meer losgelaten – overigens tot verbazing van mijn omgeving. 

Mijn aandacht ging in de eerste plaats naar het Nieuwe Testament, 
een collectie van 27 teksten. De evangelies springen eruit door hun 
verhalend karakter. Dat maakt deze werken toegankelijker dan bijvoor-
beeld de brieven van Paulus, die eerder de theologische kant opgaan. 
In een later stadium focuste ik op de geboorteverhalen. Geïntrigeerd 
door de vele verschillen tussen de verhalen ging ik dieper graven. 

Je bekijkt dan de historische context waar de verhalen in thuis 
horen. Om te beginnen zijn er de historische figuren en gebeurtenissen 
die in de teksten genoemd worden: Herodes, Augustus, de volkstelling 
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enzovoort. Komt de vertelling overeen met de historische realiteit? 
Wat lezen we in andere geschriften uit de periode? 

Maar de rimpels van de geschiedenis gaan verder, zowel naar 
het verleden toe als naar de eeuwen die volgen. De teksten zijn in 
een joodse context ontstaan en dus zijn er nogal wat lijnen richting 
Oude Testament. Maar de geboorteverhalen staan ook niet los van de 
opinies die binnen de christelijke gemeenschap van de eerste eeuwen 
bestonden. Lang niet iedereen kon zich vinden in de verhalen van een 
wonderlijke geboorte. Volgens sommigen was Jezus het natuurlijke 
kind van Jozef en Maria. Hij was dus een mens, maar door God tot 
een bijzondere status verheven. Maar anderen geloofden dat hij een 
goddelijke entiteit was, die uit de hemel was neergedaald. Of was hij 
God en mens tegelijkertijd? De status van Jezus is eeuwenlang een 
bitter discussiepunt geweest. Maar ook over andere punten waren 
de geesten verdeeld. Moeten christenen zich aan de joodse wetten 
houden? Is deze wereld met zijn ellende en onrecht wel de schepping 
van een algoede God of is hij de creatie van een inferieure goddelijke 
entiteit en zijn er dus niet één maar twee goden? De vroege kerk was 
een kluwen van tegengestelde opinies. Op het einde van de vierde 
eeuw schreef Epiphanius, bisschop van Salamis op Cyprus, een lijvig 
werk getiteld Panarion waarin hij niet minder dan zestig stromingen 
binnen de christelijke kerk als ketterijen aan de kant zette. Sommige 
groepen waren puur lokale fenomenen, andere vertegenwoordigen 
een ruim deel van de christenheid, deden aan missionering en hun 
ideeën waren over grote gebieden verspreid. Uiteindelijk zijn die 
bewegingen – we gaan er verderop enkele bespreken – samen met 
hun inzichten in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. En 
met hen de meeste teksten waar hun ideeën op gebaseerd waren: 
vernietigd, verloren gegaan of eenvoudigweg verpulverd. De teksten 
uit die periode werden veelal geschreven op papyrus, een materiaal 
dat niet bestendig is.
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Pas in de loop van de vierde eeuw kwam men ertoe de doctrine 
van de kerk een meer definitieve vorm te geven. Men kwam ook tot 
overeenstemming over de teksten die een plaats verdienden in het 
Nieuwe Testament en die vanaf dan de canon van de kerk zouden 
vormen. Uit de grote hoeveelheid materiaal die beschikbaar was, 
moest een keuze gemaakt worden. Uiteindelijk werden 27 teksten 
weerhouden: de vier evangelies, die allang een grote autoriteit hadden, 
De Handelingen der Apostelen, De Apocalyps van Johannes en verder 
brieven van diverse auteurs. Het Nieuwe Testament had best meer of 
minder teksten kunnen bevatten. Sommige teksten waren lang in de 
running maar vielen uiteindelijk uit de boot. Andere zijn ondanks 
tegenstand opgenomen. De Apocalyps van Johannes ging sommigen te 
ver: te wild, qua sfeer niet in overeenstemming met de overige teksten. 
De werken die het niet haalden, kregen de benaming ‘apocrief ’ mee. 
Apocrief staat voor ‘geheim’ of ‘verborgen’. Sommige teksten gingen 
in tegen de orthodoxe leer en werden daarom geweerd. Andere hebben 
een tijdlang gecirculeerd maar zijn eenvoudig in onbruik geraakt. Zo 
ontstond een flink pakket van christelijke undergroundliteratuur: 
evangelies, apocalypsverhalen, brieven, verhalen over individuele apos-
telen en hun verdere levensloop. Enkele apocriefe teksten gaan in op de 
geboorte en de jeugdjaren van Jezus. Het waren erg populaire verhalen 
en ze hebben ons kerstverhaal voor een deel mee bepaald. Met name 
het Proto- Evangelie van Jacobus is voor ons onderzoek van belang. De 
volledige tekst is daarom als bijlage toegevoegd. 

Naast de historische context is de literaire context belangrijk. 
De geboorteverhalen zijn niet in een literair vacuüm ontstaan. Het 
zijn literaire creaties die we kunnen linken aan de literatuur van 
hun tijd. De heldenbiografie is een oud episch genre en de geboorte 
van de held is een onderwerp dat vaak de nodige aandacht krijgt. 
Er bestaan heel wat spannende geboorteverhalen, zowel in de oude 
joodse literatuur als daarbuiten. Sommige motieven die we in de 
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geboorteverhalen van Mattheus en Lucas vinden, hebben een lange 
voorgeschiedenis. 

Ik zei het al: ik ben niet met theologie bezig. Wat volgt is dus beslist 
geen theologisch betoog. De geboorteverhalen historisch en literair 
kaderen, dat is het opzet van dit onderzoek. Ik heb niet de pretentie de 
interpretatie van de geboorteverhalen in een nieuwe richting te sturen. 
Ik baseer mij in ruime mate op de auteurs die in de bibliografie vermeld 
staan. Aan het onderwerp zitten nogal wat aspecten en die behandel 
ik in een aantal afzonderlijke deel- hoofdstukken. De verschillende 
paragrafen kunnen ook los van elkaar gelezen worden. 

Rest mij nog te zeggen dat mijn opgravingswerk mij veel plezier opge-
leverd heeft. En ik wens u, geachte lezer, evenveel plezier bij de lectuur 
die volgt.
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