
Bij Kerst denk ik aan: vrede op aarde, lekker eten, gezellig

Kerstverhaal: baby, stal, Jozef en Maria, herders, engeltjes, en drie koningen.


Kerst is vreemd: 2000 jaar geleden in het Midden-Oosten een baby is geboren

2000 Jaar later: 1/3 van de wereldbevolking aanbidt deze baby als een "god". 


In de Bijbel is Kerst ook vreemd: 4 biografieën, 2 vertellen niets over "Kerst"

Twee vertellen wel iets over Kerst. Wat ze dan vertellen is ook weer vreemd! 


Mat.: "Jezus is de Zoon van God". Lukas: deze baby is de vervulling van profetie!

"Deze baby die God heeft uitgekozen om van de wereld een betere plek te maken!!"




"Jezus Christus is naar de wereld 
gekomen om zondaars te redden" 

"Jesus Christ came into the world 
to save sinners"

• Dit is de Kortste samenvatting van Kerstverhaal, ooit geschreven door een van zijn volgelingen

• Christus: niet achternaam, maar Griekse christenen "Messias" - door God uitgekozen om Koning te zijn"

• "Zondaars": klinkt niet fijn in 2015…hel en verdoemenis

• In de Bijbel: "je doel missen, plank misslaan, kans missen" 



• Zonde = doel missen! Zoals in voetbal

• De ergste missers zijn niet die ver over het doel gaan, maar die net niet raak zijn!




• Zonde in de Bijbel kan ook betekenen "een gemiste kans" of "dat je niet hebt gedaan waarvoor je gekomen was" er "niet uithalen wat er in zit". 

• Zoals Oranje: het had zo mooi kunnen zijn, maar het werd niets. Jammer! Zonde! 


• Dus: "Jezus, Gods koning, werd geboren om "mensen die hun doel missen" te redden, te helpen.

• Gaat natuurlijk niet over voetbal en voetballers, maar over het leven, over mensenlevens



• En als het over mensenlevens gaat, dan is het niet gewoon jammer, maar tragisch

• Als we zien wat er zoal in de wereld om gebeurt, hoe we het als mensheid doen, dan heeft die Bijbel gewoon een punt: er is van alles mis!


• Sommige mensen maken er echt een potje van…en verdienen een dikke rode kaart…

• Maar de meeste mensen, mensen zoals jij en ik, willen er gewoon het beste van maken, maar ondanks al onze inspanningen, etc.etc.etc. slagen we er met z’n allen niet in om van deze wereld een betere 

plek te maken voor iedereen…. 


We kunnen best wel wat hulp gebruiken…




• God stuurt hulp, geen vredesleger, of vrachtwagens met eten en drinken, maar een baby! 

• Alsof de coach van het Nederlands elftal de F-jes afvaardigt voor het WK... 

• Ik zei al dat het Kerstverhaal een vreemd verhaal is... 


• Wat doet die baby? Groeit Hij op en wordt volwassen... Jezus reist rond en vertelt verhalen, verhalen over Gods nieuwe wereld: zo heeft God het echt bedoeld! 


• Jezus laat zien hoe die wereld er uit komt te zien, door zieke mensen te genezen, doden op te wekken, door demonen uit te drijven... 

• Op verschillende manieren geeft Jezus mensen de waardigheid terug, die hun Maker hun gegeven had.  

• Hij gaf gaf ze weer een leven met een doel! 



• De ultieme hulp die Jezus komt geven, daar is Hij heel duidelijk over, is "om zijn leven te geven voor de mensen": Om te sterven aan een kruis. (Ik zei al: Kerst is een vreemd verhaal!)  


• Het kruis maakt duidelijk dat ons echte probleem niet slechts met elkaar, als mensen, is, maar in de eerste plaats tussen mensen en God. 

• We zijn als mensen van God afgedwaald, zoals schapen van hun herder afdwalen (in Bijbelse taal)  

• We hebben allemaal onze eigen ideeën over hoe je moet leven, maar zijn ondertussen God, die het leven geeft, vergeten. 

• We hebben niet slechts ons eigen levensdoel gemist, maar erger nog, we hebben God tekort gedaan.  

• (Het verhaal v. Adam en Eva, met die appel enzo, is hier een goed voorbeeld van. God geeft ze alles, en zij laten God weten dat ze Hem niet meer nodig hebben…) 



• En, laat ik het zo zeggen: God is niet zomaar iemand, als je een probleem met God hebt kan..

• Nou, had God natuurlijk kunnen zeggen: "zoek het zelf maar uit!"  

• "Lossen jullie je problemen maar in je eigen regio op!"


• I.p.v. een groot hek te bouwen om ons en onze problemen buiten de deur te houden, kwam God naar ons toe! (Vandaar dat Jezus ook Immanuel wordt genoemd: "God met ons")

• I.p.v. te wachten tot wij zouden toegeven, gaf God het beste van zichzelf aan ons



"Op deze manier heeft God laten zien hoeveel 
Hij van de mensen houdt: Hij gaf zijn Zoon, zijn 
enige en unieke Zoon! Hierom: zodat niemand 
[het Doel hoeft te missen]. Door op Hem te 
vertrouwen kan iedereen Eeuwig Leven krijgen" 

"This is how much God loved the world: He 
gave his Son, his one and only Son! And this is 
why: so that no one need [to miss the Goal]. By 
believing in him, anyone can have Eternal Life"

• Misschien heb je dit Bijbelvers wel eens op een station gezien (Johannes 3:16)

• "Zo vader, zo zoon": Jezus gaf zichzelf helemaal over, zelfs als dat Hem zijn leven zou kosten: 

• Jezus gaf zichzelf aan God en Hij gaf zichzelf aan ons en 

• Jezus bouwde a.h.w. een brug van vrede en verzoening tussen God en mensen, zodat we als we op Hem vertrouwen niet meer ons Doel hoeven te missen, maar Eeuwig Leven krijgen


• Eeuwig leven: gaat niet alleen over de duur/lengte, maar vooral ook Kwaliteit! 

• Leven zoals God het bedoeld heeft, waarin Eer aan God en vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt! (Zoals engelenlied)

• Vreemd verhaal? Ja, maar de moeite waard om eens over na te denken. Wat heb je te verliezen? Wie weet win je er alles mee! (Goede Kerst!)


