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TIP: 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 bij de stal staan 
collectebussen en ook pinpalen. 
Bij deze pinpalen kunt u contact-
loos een bijdrage van 2 euro 
doneren. U hoeft alleen maar uw 
betaalpas voor contactloos 
pinnen even boven het venster 
op de pinpaal te houden. Veel 
dank voor uw bijdrage! 
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Beste bezoeker 
 
Welkom bij de kerststal. Op de 
wand vlak voor de stal hebben we 
het thema Naastenliefde met 
foto’s -verscholen in de harten- en 
teksten kort toegelicht. De hart-
vorm maakt meteen duidelijk dat 
de Liefde centraal staat: de liefde 
van God tot de mens en de liefde 
van mens tot mens. En die zijn 
onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. De twee zwanen 
symboliseren die eenheid: het 
hart is de liefde en de zwaan zelf 
staat voor eeuwige trouw, 
wijsheid, kracht en harmonie. 
 
In de stal is heel Gods schepping 
aanwezig: arm en rijk, ziek en 
gezond, jong en oud, engelen en 
mensen, dieren en planten. Gods 
Liefde strekt zich uit over heel die 
schepping. Dagelijks worden wij 
uitgenodigd Gods Liefde te ont-
vangen én om die liefde te delen 
door daden van naastenliefde. 
Het bouwteam heeft voor een 
paar concrete voorbeelden van 
naastenliefde gekozen. We  
kennen ze als de ‘werken van 
barmhartigheid’. 

Alle taferelen staan (vanaf pagina 6) 
in dit boekje uitgelegd: wie is dat 
knielende meisje, wat doet die 
man op het paard, waarom ont-
vangen de kinderen brood, waar 
zijn de koningen eigenlijk en wat 
wil het kerstkind ons zeggen.  

 

Komt u vooral verder en laat u in 
een wereld van naastenliefde naar 
de bron van de Liefde leiden: God, 
“die de wereld zozeer liefhad, dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon zond”. 
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Verhaal over liefde … 
 
Wie aan Kerstmis denkt, denkt 
aan vrede onder de mensen en 
liefde voor elkaar. Rondom het 
Kerstfeest wordt dan ook een 
beroep op ons medeleven gedaan 
om mensen die in nood zijn, te 
steunen. Kerstmis, vrede en liefde 
passen bij elkaar. Het hart van het 
Kerstfeest is immers dat God uit 
liefde voor de mens in ons midden 
komt om vrede te brengen op 
aarde. Het is de ultieme daad van 
naastenliefde dat God zijn Zoon, 
Jezus, aan de wereld schenkt.  
 
 
 
 

 
Jezus’ komst gaat over Gods 
reddende liefde voor ons 
persoonlijk én over hoe Gods 
liefde in de wereld vorm krijgt: 
door de naastenliefde. Als Jezus 
volwassen is, wordt hem de vraag 
gesteld wat het voornaamste is. 
Hij antwoordt: “Bemin de Heer uw 
God met geheel uw hart, geheel 
uw kracht en geheel uw verstand; 
en uw naaste als uzelf. Geen gebod 
is voornamer dan deze twee.” 
 
De Bijbelverhalen over God die 
zijn Zoon aan de wereld schenkt, 
mogen hier niet ontbreken: 
 

 
 
 
 

 
‘Zoon van de Allerhoogste’ 
 
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!” Ze schrok 
hevig, maar de engel zei: “Vrees niet Maria, want 
je 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.”  
(naar Lucas 1, 26-32, Nieuwe Bijbelvertaling) 
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Later … kondigde 
keizer Augustus 
een decreet af dat 
alle inwoners zich 
moesten laten 
inschrijven in de 
plaats waar zij 
vandaan kwamen. 
Jozef ging naar de 
stad van David die 
Bethlehem heet, 
aangezien hij van  
David afstamde, samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die 
zwanger was. Terwijl ze daar waren, bracht zij een zoon ter 
wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde 
hem in een voederbak, omdat er elders voor hen geen plaats was. 
 
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, 
ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel bij 
hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, 
zodat ze hevig schrokken. De engel zei: “Wees niet bang, want ik 
kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote 
vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder 
geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: 
jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in 
een voederbak ligt.” Plotseling voegde zich bij de engel een groot 
hemels leger dat God prees met de woorden: “Eer aan God in de 
hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.” 
De herders gingen op weg en troffen Maria en Jozef aan en het 
kind dat in de voederbak lag. 
(naar Lucas 2, 1-16, Nieuwe Bijbelvertaling) 
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  Naastenliefde 
  

liefde ontvangen en geven 
zoals Maria: vol vertrouwen   

 
je naaste werkelijk zien en helpen 

zoals Sint-Maarten en vele anderen   
 

vreugde en verdriet met elkaar delen  
zoals de muzikanten, herders en engelen 

 
soms klein maar met grote betekenis  

zoals het kindje Jezus in de kribbe  
 

op Gods goedheid vertrouwen 
zoals de koningen op hun weg 

 
  

 
 

Naastenliefde is dit jaar als thema gekozen om te laten zien dat God 
de mens, ook in onze tijd, nabij wil zijn. Door onze daden van 
naastenliefde geven we Gods liefde handen en voeten in deze 
wereld. In de stal volgen we een route van de ‘lichamelijke werken 
van barmhartigheid’ naar Jezus in de kribbe, waar zijn liefdevolle hart 
ons hart ontmoet. Werkelijke vrede en liefde delen betekent immers: 
ontvangen en geven. En dat is de Blijde Boodschap die met de komst 
van Gods Zoon, het Kerstfeest, werkelijkheid is geworden. 
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Naastenliefde is 
… openstaan voor Gods Liefde 

 
Maria kan bijna niet bevatten wat 
haar nu overkomt: een engel 
vertelt haar dat zij de moeder zal 
worden van de Zoon van God, de 
Verlosser van de wereld. Maria 
begrijpt eigenlijk niet hoe dat 
mogelijk is, maar zij antwoordt: 
“Zie de dienstmaagd des Heren; 
mij geschiede naar uw woord.”  
Ook al kan ze niet voorzien welke 
gevolgen haar ja-woord heeft, zij 
vertrouwt op Gods goedheid en 
liefde en wil graag haar leven 
daardoor laten vormen. Ze weet 

dat God zijn volk altijd trouw is 
gebleven en dat Hij, in alle tijden, 
mensen laat meehelpen om zijn 
koninkrijk op aarde te bouwen. 
 
In het gebed dat Jezus ons heeft 
geleerd, het ‘Onze Vader’, bidden 
we daar dagelijks voor: “Uw rijk 
kome, Uw wil geschiedde op 
aarde zoals in de hemel.” Durven 
wij ons open te stellen en ja te 
zeggen op de vragen die God ons, 
in onze naaste, voorlegt?  
 
Ons oog valt nu op het enorme 
paard met een man met een rode 
mantel. Wat doet hij daarmee?  
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Naastenliefde is 
… je naaste liefhebben als jezelf 

 
Gezeten op een groot paard, komt 
de Romeinse soldaat Martinus aan 
bij de stadspoort van Amiens. Het 
is een bitterkoude winter en daar 
zit een bedelaar die veel te weinig 
kleren aan heeft. Ondanks zijn 
aanhoudend smeken, wil niemand  
de man helpen. Martinus heeft 
onderweg alles al weggegeven. 
Alleen zijn soldatenmantel en 
wapen heeft hij nog. Hij aarzelt 
niet, snijdt zijn mantel doormidden 
en geeft de helft aan de bedelaar. 

 

’s Nachts ziet Martinus in een 
droom Jezus staan die wat vreemd 
is gekleed. Als hij beter kijkt, ziet 
Martinus dat Jezus de halve 
mantel aanheeft die hij aan de 
bedelaar had gegeven. “Ik was 
naakt en je hebt me gekleed”, 
hoort Martinus zeggen. Nu 
herinnert hij de woorden van 
Jezus uit de Bijbel: “Wat je voor de 
minste van de mensen doet, dat 
doe je voor Mij!” 
 
Net iets voorbij de stadspoort lijkt 
het wel dat een jongen een oude 
zieke man ondersteunt.  



Kerstmis 2018  Naastenliefde 
 

 

Kerststal Sint-Janskathedraal ’s-Hertogenbosch  bladzijde 9 

 
Samuel brengt net zijnde oude 
buurman weer naar huis. Hij is al 
een tijdje ziek, maar ze hebben 
toch wat boodschappen kunnen 
doen. Een paar weken terug 
durfde hij dat echt niet, totdat hij 
aan het mooie Bijbelverhaal dacht 
van de barmhartige Samaritaan. 
Het ging over de vraag wie je 
‘naaste’ is. Want Jezus leert dat je 
je naaste moet liefhebben, maar 
wie is dat dan. In de parabel helpt 
een Samaritaan iemand die hij 
niet kent en die is overvallen en 
mishandeld door rovers. 

 
Alle andere mensen die voorbij 
waren gekomen, waren met een 
grote boog om de man heenge-
lopen. Jezus noemt de Samaritaan 
de ‘naaste’ omdat hij, ongeacht 
afkomst of status, de gewonde 
man heeft geholpen. Voor Samuel 
was het duidelijk: ik ken de 
buurman niet en vindt het best 
eng, maar ik ga hem bezoeken en 
kijken of ik kan helpen. 
 
Kijk, aan de overkant is de markt, 
maar wat staan die kinderen nou 
bij de kraam met brood te doen? 
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Naastenliefde is 
… oog hebben voor de noden 

 
Bij de kraam hingen al dagen een 
paar kinderen rond. Irene, die 
nieuw is in de broodkraam, wist 
niet wat ze ervan moest denken. 
Wilden ze eten stelen of was er 
iets anders aan de hand. Ze had 
besloten gewoon eens te kijken  

 

zonder vooroordeel. Ook had ze in 
gebed aan God gevraagd om 
wijsheid en om haar ogen te 
openen voor wat er werkelijk met 
de kinderen gaande was. Pas toen 
viel haar op dat ze niet rondhingen 
om vervelend te doen, maar dat 
ze vooral verdrietig waren en 
steeds opnieuw met hongerige 
blikken naar het brood keken.  
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“Stel je toch eens voor”, dacht 
Irene, “ik zou het zelf kunnen zijn 
die ineens niet meer voor 
voldoende eten kan zorgen. Dan 
moeten mijn kinderen ook de 
straat op.” En dus was ze op haar 
baas afgestapt en samen hadden 
ze afgesproken dat de kinderen 
een stuk brood en wat te drinken 
zouden krijgen. 

Nu schenkt ze elke ochtend een 
kop warme thee in voor de 
kinderen. De blije gezichten 
hebben niet alleen de kinderen en 
Irene veranderd, ook de mensen 
die bij de kraam komen, merken 
het verschil. “Dankuwel Jezus”, 
hoort Irene het meisje steeds 
zachtjes zeggen voordat ze aan 
het brood begint. 
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Naastenliefde is 
… delen met elkaar 

 
Onder begeleiding van de vrolijke 
klanken van het muziekgezel-
schap, verlaten we het marktplein 
en gaan onder de poort door, 
richting het Oosterse dorp. 
Onderweg komen we de herders 
tegen en horen we hun schapen. 
Zij zijn gewend om onderling met 
elkaar te delen. Door om beurten 
de wacht te houden, krijgt 
iedereen voldoende rust. Deze 
nacht staat hen echter iets 
bijzonders te wachten. 

 

Dat kunnen we al een beetje 
ontwaren als we aan de rechter-
kant een opvallend en afwijkend 
tafereel zien: als in een toekomst-
droom staat daar in alle rust een 
aantal engelen. Zij zullen de 
herders de Blijde Boodschap 
brengen van de geboorte van 
Christus: “Vandaag is jullie redder 
geboren, de Messias, de Heer.” 
 
In het kerstverhaal (pagina 5) zijn 
het de herders, die als eersten 
naar de stal zijn uitgenodigd om 
getuigen te zijn van de geboorte 
van de Verlosser. 
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“Ze haastten zich erheen en 
vonden Maria en Jozef en het 
pasgeboren kind, dat in de kribbe 
lag. Ze vertelden wat hun over dit 
kind was gezegd. Allen die het 
hoorden, stonden verbaasd over 
hetgeen de herders tegen hen 
zeiden. De herders keerden terug, 
terwijl zij God verheerlijkten en 
loofden om alles wat zij gehoord 
en gezien hadden.” 

TIP : JUBEL MEE 
In het Oosters dorp loopt u tegen 
een klein rood podium aan dat 
uitzicht op de stal biedt. 
Klim erop en zing een mooi 
kerstlied, zoals de engelen hun 
jubelzang aanhieven. “Eer aan 
God in de hoogste hemel en vrede 
op aarde voor alle mensen die hij 
liefheeft.” We hopen dat vooral 
kinder(kor)en mooie Nederlandse 
kerstliedjes komen zingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo maakt in deze kerststalroute de 
dankbaarheid en vreugde om de 
lichamelijke werken van naasten-
liefde plaats voor de vreugde om 
de Boodschap die niet de maag 
maar het hart voedt. De herders 
merken het als eersten: in hun 
hart groeit het besef dat dit kleine 
kind tot grote daden is bestemd 
en dat willen ze met de hele 
wereld delen. 
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Naastenliefde is 

… vertrouwen op Gods goedheid 
 
Inmiddels wandelen we het 
Oosters dorp binnen. Hier heeft 
de ster de Wijzen uit het Oosten 
naartoe geleid en hier is het dat 
God in de wereld komt om met de 
mensen een nieuwe weg te gaan. 
Een weg van duister naar licht, 
van egoïsme naar naastenliefde. 
Kijk je goed om je heen of je de 
Wijzen ergens ziet? Ze zijn al bijna 
bij de stal. 

 
 
En als je dan het hoekje omloopt, 
dan zijn daar Maria en Jozef met 
het kindje Jezus. Zie je ook de 
lammetjes en natuurlijk de os en 
de ezel? Alles ademt liefde en 
genegenheid. Jezus straalt Gods 
liefde uit naar iedereen die het wil 
zien. In de bescheidenheid van de 
stal, in de eenvoud van het kind 
en in de liefdevolle blikken van 
Maria en Jozef, is het deze 
onmetelijke Liefde die ons hart 
verwarmt en die ons met God en 
met elkaar verbindt. 
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De Wijzen hadden hun 
vertrouwen gesteld in God en 
waren op pad gegaan, het onbe-
kende tegemoet. Nu keren zij  
naar huis terug met de geweldige 
Boodschap dat Gods goedheid en 
Liefde alles kan overwinnen. 
 
Wij hopen dat u uit dit 
kerststalbezoek ook het 
vertrouwen op Gods goedheid 
mee naar huis neemt en dat  
Gods uitnodiging in uw hart 
mag groeien: Bemin God en 
bemin u naaste als uzelf. 
 
Pastoraal team, bestuur, 
medewerkers en vrijwilligers 
wensen u een Zalig Kerstmis 
 
 
 
 
TIP: TREED NADER 
Aansluitend op het thema 
naastenliefde, kunt u via de 
schuine helling heel dicht tot Jezus 
naderen. Speciaal voor kinderen 
en zij die in een rolstoel zitten (of 
rollator gebruiken) is dat fijn. U 
kunt ook ‘beneden’ blijven en 
vanaf daar de stal bekijken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
De Bijbelcitaten in deze brochure zijn 
naar voorbeeld van het Evangelie van 
Mattheus en Lucas uit de Nieuwe 
Bijbelvertaling. 
Foto’s: Wim Koopman 
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TIP: DRAAG BIJ 
Onderhoud en bouw van de 
kerststal kosten veel tijd en geld. 
De bouwers, samen met het 
pastoraal team en het bestuur, 
hopen dat bezoekers daarbij stil 
staan als ze langs de knikengeltjes 
en de collectebussen lopen. 

 
En dit jaar kunt u ook contactloos 
2 euro bijdragen als u uw 
betaalpas voor contactloos 
pinnen even boven het venster 
op de pinpaal houdt die aan het  
begin en einde van de stal staan. 
Wij zijn u zeer dankbaar. 
 

 
Driekoningen Intocht op zondag 6 januari 
 
De jaarlijkse Driekoningen intocht en -viering vindt plaats op  
zondag 6 januari 2019 en begint om 16.45 uur op de Markt. De 
Koningen vertrekken met een grote stoet kinderen, dieren en hun 
hofhouding vanuit hotel Central via het Stadhuis naar de Sint-Jan.  
Alle kinderen krijgen een lampion en kunnen zich verkleden als  
koning. In de Sint-Jan wordt het kerstverhaal verteld en samen 
gezongen. Na de viering bezoeken Koningen en kinderen de kerststal, 
waarna er buiten warme chocolademelk op hen wacht. 
 
Vierde geschenk 
 
De drie Koningen nemen ieder jaar geschenken 
mee. Alle kinderen kunnen een vierde geschenk 
geven aan een kind dat het goed kan gebruiken. 
Vanaf half december kunnen ze in de Sint-Jan 
bruikbaar speelgoed achterlaten. De Bossche Kleding- en Speelgoed 
bank zorgt dat alles goed terecht komt.  Info: www.3kdb.nl 
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Kerst in Karton 
 
Voor een bijzondere en ook voor kinderen erg leuke expositie, kunt u 
in de periode tussen 11 december en 27 januari 2019 het Sint-
Jansmuseum naast de Sint-Jan binnenlopen. Daar staat dan een 
unieke collectie papieren kerststallen. Leer en bekijk alles over 
bijzondere uitknip- 
platen, bouwplaten, 
coulissenstallen, 
uitvouwkaarten  
en -platen, 
pop-up-kaarten 
en -boeken.  
 
De expositie is te 
bewonderen op 
dinsdag t/m zondag 
tussen 12.30 uur en 15.30 uur m.u.v. vrijdag 14 en zaterdag 15 
december. De entree is 3 euro, kinderen mogen gratis naar binnen. 
 
Een warm welkom 
 
Bij de expositie wordt u in de ontvangstzaal een gratis een kop koffie 
of chocolademelk aangeboden. Ook wanneer u lang in de rij voor de 
kerststal van de Sint-Jan moet wachten, kunt u tijdens de openings-
tijden van het Sint-Jansmuseum even binnen komen en even 
opwarmen bij een kop koffie of chocolademelk. Kosten 1 euro.  
 
Informatie: (073) 612 6879, www.sintjansmuseumdebouwloods.nl  
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Openingstijden kerststal 
 
De kerststal van de Sint-Jan is geopend van 
zondag 9 december 2018 t/m zondag 3 februari 2019 
m.u.v. vrijdag 14 en maandag 17 december 2018 
 

• zondagen 13.00 tot 16.30 uur  
• maandag t/m zaterdag 10.00 tot 16.30 uur 
• Kerstavond 24 december is de kerststal na de vieringen van 

17.30 uur en 21.00 uur nog een half uur geopend 
• 1e Kerstdag open om 13.30 uur (na de viering van 11.45 uur) 
• 2e Kerstdag open om 12.30 uur (na de viering van 11.00 uur) 

 

 
Avondrondleiding door de kerststal 
 
Bent u geïnteresseerd in een bijzonder bezoek aan de kerststal?  
Het is mogelijk om tegen een kleine vergoeding in de avonduren 
met een gids de kerststal in de Sint-Jan te bekijken. U kunt hiervoor 
tickets boeken op www.dagjedenbosch.com Let op: vol=vol. 
 
De data zijn:  

• zaterdag 22 december 
• zondag 23 december 
• donderdag 27 december 
• vrijdag 28 december 
• zaterdag 29 december  
•
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Openingstijden Infobalie 
 
De informatiebalie achterin in de Sint-Jan, naast de doopkapel, 
is geopend t/m zondag 6 januari 2019: 
 

• maandag 12.30 - 16.30 uur 
• dinsdag t/m zaterdag 10.30 - 16.30 uur 
• zondag 13.00 - 16.30 uur 

 
Vrijdag 14 en maandag 17 december is de infobalie gesloten. 
Na zondag 6 januari 2019 is de infobalie gesloten tot 1 april 2019. 
 
Wonderlijke Tour Sint-Jan 
 
Beleef de Sint-Jan op unieke wijze met de Wonderlijke Tour, die u in 
beeld en geluid kennis laat maken met de geschiedenis, de bouw en de 
schatten van de Sint-Jan. De tour is verkrijgbaar in het Sint-Jansmuseum  
De Bouwloods naast de Sint-Jan. De opbrengst van de audiotour is 
bestemd voor de restauratie en instandhouding van de Sint-Jan. 
 
Openingstijden Sint-Jan 
 

• maandag t/m zaterdag 08.30 tot 16.30 uur 
• zondag 09.00 tot 16.30 uur 
• vanaf 1 april sluit de kerk 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 
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Kerstvieringen Sint-Jan 
 
U bent van harte welkom met ons het Kerstfeest te vieren  
 
Kerstavond maandag 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  

 
Eerste Kerstdag dinsdag 25 december 

• 08.00 uur   Herdertjesviering (woord- en gebedsdienst) 
• 10.00 uur   Hoogmis van Kerstmis 
• 11.45 uur   Eucharistieviering  

 
Tweede Kerstdag woensdag 26 december 

• 11.00 uur   Eucharistieviering  
 
Oudejaarsdag maandag 31 december  

• 10.00 uur   Eucharistieviering 
• 11.45 uur   Eucharistieviering 

 
Nieuwjaarsdag dinsdag 1 januari 2019  

• 11.00 uur   Eucharistieviering 
 

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

 

 


