Een icoon voor Kerstmis
Een icoon is een afbeelding van Christus, Maria, heiligen of belangrijke
kerkelijke feesten bij de orthodoxe christenen. Een icoon is meestal
geschilderd op een houten paneel. Bij het schilderen houdt men
rekening met allerlei afspraken.
De icoon van Kerstmis staat vol kleine taferelen.
Ze illustreren teksten uit de bijbel en andere teksten
die christenen uit het Westen niet meer kennen.
Trek een pijl van de bijbeltekst naar de illustratie die erbij hoort.
'Maria wikkelde haar zoon in doeken en legde
'Plotseling was er bij de engel een heel leger
Hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor uit de hemel; ze loofden God met de woorden:
hen was in het gastenverblijf.'
‘Glorie aan God in de hoogste hemel, en op
aarde vrede onder de mensen in wie Hij een
welgevallen heeft.’

'Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea,
ten tijde van koning Herodes, kwamen er uit
het Oosten magiërs in Jeruzalem aan. Ze
vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de
Joden? Want wij hebben zijn ster zien
opkomen en wij zijn gekomen om Hem te
huldigen.'

'Opeens stond er een engel bij de herders. Ze
schrokken hevig. Maar de engel zei: ‘Schrik
niet, want ik heb een goede boodschap voor u.
Vandaag is in de stad van David uw redder
geboren; Hij is de Messias, de Heer. Dit is het
teken: u zult een kind vinden dat in doeken is
gewikkeld en in een voerbak ligt.’

'Opeens ging de ster die ze hadden zien
'Er waren daar in de buurt herders, die in het
opkomen voor hen uit, tot ze bleef staan boven veld overnachtten om de wacht te houden bij
de plaats waar het kind was.'
hun kudde.'
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Correctiesleutel
De bijbelteksten (uit het evangelie volgens Matteüs en dat volgens Lucas) zijn geschikt volgens hun
afbeelding op de icoon.
De twee onderste taferelen zijn een illustratie van niet-bijbelse teksten.
Plotseling was er bij de engel
een heel leger uit de hemel; ze
loofden God met de woorden:
‘Glorie aan God in de hoogste
hemel, en op aarde vrede
onder de mensen in wie Hij een
welgevallen heeft.’

Opeens ging de ster die ze
hadden zien opkomen voor hen
uit, tot ze bleef staan boven
de plaats waar het kind was.

Opeens stond er een engel bij
de herders. Ze schrokken
hevig. Maar de engel zei:
‘Schrik niet, want ik heb een
goede boodschap voor u.
Vandaag is in de stad van David
uw redder geboren; Hij is de
Messias, de Heer. Dit is het
teken: u zult een kind vinden
dat in doeken is gewikkeld en
in een voerbak ligt.’

Toen Jezus geboren was in
Betlehem in Judea, ten tijde
van koning Herodes, kwamen er
uit het Oosten magiërs in
Jeruzalem aan. Ze vroegen:
‘Waar is de pasgeboren koning
van de Joden? Want wij
hebben zijn ster zien opkomen
en wij zijn gekomen om Hem te
huldigen.

Maria wikkelde haar zoon in
doeken en legde Hem in een
voerbak, omdat er geen plaats
voor hen was in het
gastenverblijf.

Er waren daar in de buurt
herders, die in het veld
overnachtten om de wacht te
houden bij hun kudde.

Jozef kan het mysterie van de geboorte niet
Vroedvrouwen bieden de eerste verzorging.
vatten. Voor hem staat een herder (vertelt wat hij Jezus wordt als ieder mensenkind verzorgd en
zojuist van de engelen hoorde) of een profeet
gewassen.
(Jesaja? die probeert Jozef over zijn twijfels heen
te helpen)
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