Anna’s album
Anna
Dag, Ik ben Anna. En ik ben hier vanmiddag met Joachim, mijn man - kijk dat is ‘m. En we zijn hier
vanmiddag omdat jullie kerstfeest vieren en daar weten wij alles van. Wij, Joachim en ik, zijn namelijk
de vader en moeder van Maria en die is weer de moeder van Jezus. Dat weten jullie wel, denk ik.
Maar omdat we vandaag Jezus’ geboorte vieren, heb ik mijn fotoalbum meegenomen - om jullie nog
eens te vertellen van de geboorte van Jezus.
Joachim
Dat fotoalbum heb ik op Anna’s pc gezet, zodat jullie de foto’s allemaal goed kunnen bekijken. Zal ik
maar beginnen, Anna?
Anna
Doe maar. (1) Kijk, dat zijn wij. Links staat Joachim - die was toen nog veel jonger en slanker en rechts
dat ben ik. Ik ben niet veel veranderd, hè. En in het midden, dat is onze dochter, Maria. Ze was ons
enige kind en altijd lief. Daarin lijkt ze ook wel op mij. Zo heeft ze …
Joachim
Misschien moet je maar niet te veel uitweiden, ijdeltuitje. Vertel maar alleen het verhaal van onze
kleinzoon, Jezus.
Anna
Nou ja - maar Maria - kijk dit is een betere foto van haar, dat was kort voor ze met Jozef ging
samenwonen.(2) Dus ze is hier al een stuk ouder.
En van Jozef hebben we ook een foto - (3) - eentje maar - en dat is wel logisch, want wij hebben hem
pas later leren kennen. Maar het was een goede man voor Maria en een vakman.
Joachim
Dat was wel fijn - een schoonzoon. Ik had altijd alleen maar Anna en Maria in huis en nu was er ook
iemand waarmee ik over mannendingen kon praten. Zo zijn we van plan geweest om bij het
gemeentebestuur van Nazareth te vragen of de weg naar het noorden …
Anna
Nu begin jij met gebabbel. Laat liever de volgende foto zien in plaats van zo uit te weiden.
(4) Kijk - dit is van het feest toen ze gingen samenwonen. Helemaal links, dat ben ik en naast mij staat
Maria. En Jozef geeft hier net de ring aan Maria. Een priester in de tempel - dat zie je aan die hoed die zegent ze. Nou je ziet ook allemaal gasten, want we waren heel erg blij voor ze.
Joachim
Mij zie je niet op de foto, want ik heb toen de foto’s gemaakt - dus mij zie je nergens. Dat is wel
jammer, want het was een mooi feest.
Anna
Kijk, en hier zijn ze toen gaan wonen. (5)

Joachim
Neen Anna, dat was veel later. Eerst woonden ze nog bij Jozefs broer in en later, toen ze terug waren
met de kleine Jezus zijn ze in dit huis getrokken.
Anna
O ja, dat is waar. Maar het lijkt er wel op - en het is een mooi huis, met veel schaduw. Je kunt wel
zien dat Jozef het best goed voor elkaar had. Kijk, daar achter zie je de deur van zijn werkplaats,
waar…
Joachim
Anna - dat interesseert ze niet. Ga nu verder met je verhaal.
Anna
O ja. (6). Ach ja. Dat was me wat…. Links zien jullie Maria weer, maar daar rechts, dat is Jozef niet, dat
is Gabriël - een engel. Die engel kwam vertellen dat God haar nodig had. Je ziet wel, dat het een hele
schrik was, maar toch ook wel weer mooi. Ik was best een beetje trots, maar ook wel bezorgd.
(7) Kijk, dit is nog een foto ervan - hier schrik je wat minder - en met al die bloemen begrijp je dat het
allemaal toch ook wel feestelijk was. Ik heb die bloemen later nog gedroogd, en …
Joachim
Anna - blijf nou toch bij het verhaal. Kijk, hier is de volgende foto al. (8)
Anna
Ach ja - toen is ze naar Ellie gegaan. Eh, Elizabeth, zo heet ze officieel, maar ik noem haar Ellie. Ze is
eigenlijk mijn nicht en ook van mijn leeftijd - maar Maria kon het altijd goed met haar vinden. Dus
toen ze in verwachting was, wilde ze Ellie opzoeken om haar het goede nieuws te vertellen, maar
Ellie wist alles al. Die was namelijk zelf ook in verwachting - ik geloof dat het ook dezelfde engel was
die toen bij Zacharias op bezoek is geweest.
O kijk (9) - dit is Zacharias. Mijn geleerde neef, noem ik ‘m maar, want hij was altijd aan het schrijven
en lezen. Deze foto is wel van later hoor, want kijk: je ziet er Jezus en Johannes ook op. Dat moet zijn
geweest toen ze een jaar of zes waren. Toen woonden we niet zo ver van elkaar en haalden ze samen
allerlei kattenkwaad uit.
Kijk (10) hier krijgt Jezus een pak op z’n billen van Maria - want die vond natuurlijk lang niet alles
goed.
Joachim
Anna, je dwaalt weer af. Zullen we met het verhaal verder gaan - Je moet nog vertellen hoe het met
Jezus’ geboorte is gegaan. Waar was dat ook al weer?
Anna
Ach - die vreselijke tijd. De keizer - die was toen de baas in ons land - wilde weten hoeveel belasting
hij kon heffen en daarom wilde hij precies weten wie er allemaal in het land woonden en hij had
bedacht dat het slim was om iedereen in zijn geboortestad te laten inschrijven. En nu was Jozef geen
jongen van hier, maar hij kwam uit Bethlehem. Dus daar moest hij zich laten inschrijven. En Maria
wilde per se mee. Dat vond ik zo dom, want ze was in verwachting en dan kon ze beter thuis blijven maar nee, ze moest en zou mee, want Jozef moest erbij zijn als haar kind geboren werd. O ja - deze
foto (11) werd dus genomen toen ze vertrokken naar Bethlehem.

En kijk (12) hier zie je haar nog eens staan. Je kunt goed zien dat ze in verwachting is, maar ook dat
het geen meisje is dat doet wat haar moeder zegt. Brutaal, toch, dat ze kijkt.
Joachim
Ik vind het wel een mooie foto.
Anna
Ja dat is zo . Nou daar in Bethlehem is Jezus toen geboren. Kijk zo ging dat(13). Maria en Jozef, die
herken je natuurlijk wel - maar al dat volk er om heen. Het was zo druk. Dat kwam omdat ze geen
fatsoenlijke kamer hadden kunnen vinden, zodat Jezus in een stal is geboren. Stel je voor: mijn
kleinzoon, in een stal! Ik had het liever zo gezien (14) . Maar ja - het was dus in een stal - al zag het er
overdag wel beter uit. (15) Je kunt veel meer zien, hier. Maria en Jozef, die herken je wel weer en
daarachter - omdat het dus in een stal was, hun ezel - die had je al eerder gezien, en een os. Die
ademden zo hard, dat het er nog best warm was, heeft Maria mij verteld. En verder waren er
natuurlijk engelen en die andere twee, die ken ik niet. Weet jij wie dat zijn?
Joachim
Nee, ik ken ze ook niet.
Anna
Wat heb je ook aan zo’n man - altijd verbetert hij me, maar als ik eens wat vraag weet hij het ook
niet. Nou ja. Ik ga maar verder. Kijk op deze foto zie je waarom die engelen er waren. (16) Die zijn
namelijk aan de herders in het veld gaan vertellen dat Jezus geboren was. Zie je hoe ze geschrokken
zijn? Maar ze zijn wel gaan kijken, maar daar heb ik nu geen foto’s van.
Daarna zijn er nog koningen geweest, zegt Maria dus dat zal wel, maar daar heb ik ook al geen foto’s
van. Wel nog deze, kijk (17) hier zijn ze weer terug in Nazareth. Toen was het allemaal nog zo
gezellig.
Later is Jezus de mensen van God gaan vertellen, maar dat is een heel verhaal en ik heb wel genoeg
verteld. Nu alleen deze nog (18) - kijk: zie je hoe iedereen blij is. Dat vertelde Jezus: dat God er voor
zou zorgen dat iedereen uiteindelijk weer helemaal heel zou zijn - niet bang, niet scheel, niet krom en
niet raar: iedereen heel. Maar dat was later. Vandaag vieren we dat hij geboren is.
En dit waren mijn foto’s. Of heb ik er nog meer, Joachim?
Joachim
Neen, dit waren ze allemaal.

