Verhaal advent 2:
De ezel en de os

‘Het en ik staan altijd vooraan met onze snuiten in de stal.’
‘Ja, ik ben os. Groot en sterk, en ik schijn wat sullig te kijken. Meuh! Ik doe altijd het zware
werk, ploegen op het land, karren naar de markt trekken. Als ik maar te vreten krijg, vind ik
het best.’
‘En ik de ezel. Jullie denken natuurlijk dat ik zo dom ben als een ezel. Ik ben koppig,
eigenwijs. Ik zeg dan wel j-a, maar ik doe niet altijd ja. Dat is mijn eigen wijsheid.
Zeg, os, wat sta jij onrustig zo te draaien, en bij jij ia zo boos?.’
‘Nou-ouw, breek me de bek niet open, ik heb slecht geslapen. En dan hoef jij niet zo
onschuldig te kijken, want dat komt door jou, grauwe ezel! Ik hoorde steeds lawaai vannacht
en daar doorheen i-a i-a.’
‘Ia, ia, je bent ook echt zo sullig als je eruit ziet. Dat was geen lawaai vannacht, dat waren
engelen die zongen. Glori-a, glori-a voor God in de hemel. En jij met je duffe kop denken dat
ik sta te balken!’
‘Nou-ouw, dat zal best. Maar dan moet je me toch eens uitleggen, waarom moeten die
engelen ’s nachts zo’n lawaai maken, als ik wil slapen!?’
‘Hé rund, heb jij niet gezien dat er gisteravond twee mensen in onze stal kwamen, omdat er
voor hen geen plek was in de herberg? Die twee hebben vannacht een zoontje gekregen. Ze
noemen hem Jezus!’
‘Nou-ouw daar hoeven die engelen me nog steeds niet voor wakker te zingen!’
‘Luister even, i-a? Even later kwam er bezoek voor het kind: herders. Ze praatten door elkaar
over engelen en glori-a, en dat die Jezus gaat doen zoals hij heet.’
‘Heuh?’
‘Jezus betekent: God redt, God helpt. Dat gaat dit kind doen: mensen redden en helpen.’
‘Ik ga wat eten, meu-euh, wat krijgen we nou!? Wie heeft dat kind in mijn voerbak gelegd??
Hebben ze geen wiegje voor dat kind?’
‘I-a, i-a, jij kunt ook echt niet verder kijken dan je dikke snuit lang is. Weet jij wel hoe dit
stadje heet waar onze stal staat??’
‘Meuh, natuurlijk, zo dom ben ik echt niet. Bethlehem!’
‘Weet je wat dat betekent??’

‘Nou-ouh, eh nee-eu’
‘Bethlehem betekent broodhuis’
‘oo-oh! En moet dat kind daarom in mijn voerbak liggen??’
‘Zijn wiegje is jouw voerbak omdat iedereen moet weten dat dit kind het echte brood is dat
God ons geeft. Van wat Jezus gaat doen en zeggen, daar kun je je mee voeden, daar kun je
van leven. Brood daar zit wat in!’
‘Nou-ouw, dan mag Jezus er van mij nog wel even in liggen. God redt in een voerbak. Dat
gaat mijn verstand te boven.’
‘Daar kun je net als de engelen alleen maar van zingen. Glori-aa!’

