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Het is feest! 

Lukas 2:7-11 => 

Jezus wordt geboren in een kribbe in Bethlehem. (2:7)                                                     

Er waren herders in het open veld, die de wacht hielden over hun kudde. (2:8) 

Plotseling stond er een engel van de Heere bij hen en werden zij beschenen door 

“de heerlijkheid van de Heere”. (2:9)                                                                            

De herders werden zeer bang. (2:9)                                                                              

De engel verteld hen, dat zij niet bang hoeven te zijn. Want zegt hij: “ik verkondig 

u grote blijdschap, die voor heel het volk zal zijn! (2:10)                                                    

Wat is die boodschap van “grote blijdschap” dan? Het antwoord wordt ons gegeven 

in vers 11 =>                                                                                                                

Lukas 2:11=>”namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker 

geboren is; Hij is Christus, de Heere.”                                                               

Geboren dus in Bethlehem, de stad van koning David. (2:4)                                    

Hoe weten de herders nu precies dat deze blijde boodschap van toepassing is op de 

zoon van Jozef en Maria? (Lukas 1:26-38;2:1-7)                                                               

De engel zegt tegen de herders: =>                                                                                               

Lukas 2:12=>”En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in 

doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.”                                                                  

Lees mee wat de herders “VOELEN”, “HOREN”, “ZIEN”, “ERVAREN” en 

“ONTDEKKEN” =>                                                                                                          

Lukas 2:13-16=>”En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse 

legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede 

op aarde, in mensen een welbehagen. En het geschiedde, toen de engelen van hen 

weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij nu 

naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons 

bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het 

Kindje liggend in de kribbe.”                                                                                            

Wat deden de herders vervolgens met de informatie, die zij gekregen hebben van 

de engel?                                                                                                                    

Wat deden de herders vervolgens met de informatie, die zij gecheckt, ontdekt, 

ervaren en bevestigd hebben gekregen?                                                                               

Lukas 2:17-18=>”Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord 

bekend dat hun over dit Kind verteld was. En allen die het hoorden, 

verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd.”                                                                     

Lukas 2:20=>”En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden 

God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken 

was.”                                                                                                                       

Welke naam geven Jozef en Maria aan hun kindje?                                                          

Lukas 2:21=>”En toen acht dagen vervuld waren, en men het Kind besnijden moest, 
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werd Hem de Naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat Hij in de 

moederschoot ontvangen was.” (Lukas1:30-33)                                                                   

Jezus, de Zaligmaker, Hij is Christus, de Heere! (Lukas 2:11)  

Wat betekent deze boodschap voor jou en mij vandaag?                                                  

Is dit enkel een verhaaltje voor bij de kerst? (Hoe fout het tijdstip ook is.)                      

Voor mij persoonlijk is het geen verhaaltje!                                                                  

Voor mij is het opgeschreven, bewaarde en doorgegeven geschiedenis!                              

Het is voor mij een gebeurtenis, die de hele wereld heeft beïnvloed en elke dag nog 

steeds blijvend beïnvloed.                                                                                           

Geloof jij de aankondiging van de engel Gabriël aan Maria? (Lukas 1:26-38) 

Geloof jij de aankondiging van de blijde boodschap van de engel aan de herders in 

het veld buiten Bethlehem? (Lukas 2:8-21)                                                                       

Geloof jij de getuigenis van de herders, die zij overal hebben rondverteld over wat 

zij hebben gehoord, gezien, gevoeld en ervaren? (Lukas 2:15-20)                                          

Een klein moment op de tijdsbalk misschien, maar een enorm grote impact 

op de geschiedenistijdsbalk, die vandaag nog even actueel is als op het 

moment dat deze geschiedenis daadwerkelijk gebeurde! 

JEZUS, de CHRISTUS, de ZALIGMAKER is geboren! Amen!!!Halleluja!!!  

Vertel het door aan iedereen!                                                                                

Bewaar deze boodschap in jouw hart, zoals Maria deed. (Lukas 2:19)                           

Koester deze blijde boodschap! 

Leef en handel naar deze boodschap!                                                                          

Wat een hoopvol nieuws!                                                                                               

Dit nieuws zou veel beter passen op het “acht uur journaal” elke dag, in plaats 

van alle informatie, waar wij mee worden gebombardeerd iedere dag opnieuw.  

Wat een impact! Wat een verandering! Wat een schokgolf heeft deze blijde 

boodschap teweeg gebracht in de wereld! 

Vanaf dat moment schijnt er letterlijk “LICHT” aan de horizon! Jezus zelf is 

immers het LICHT. (Johannes 8:12; 1 Johannes.1:5-7; Openbaring 21:23)                     

JEZUS, de CHRISTUS, de ZALIGMAKER is geboren! (Lukas 2:11)                                                    

Prijs de Heere, prijs God, alle gij volkeren. (Lukas 2:14) 

Hier stopt de blijde boodschap echter niet! De geschiedenis is nog niet kompleet!  

=>Lees mee : 

1 Thessalonicenzen 4:13-18=>”Maar ik wil niet , broeders, dat u onwetend bent 

ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de 

anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en 
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opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, 

terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat 

wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist 

niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van 

een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de 

doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die 

overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een 

ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 

Zo dan, troost elkaar met deze woorden.” 

Wij christenen hebben hoop en hoeven niet bedroefd te zijn!                                            

Wij christenen geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is!                                           

Wij christenen geloven, dat Jezus Christus, de Zaligmaker, terug komt om ons op te 

halen en met Hem mee te nemen. Of wij nu al gestorven zijn of nog leven op het 

moment van Zijn komst maakt niets uit!                                                                           

Wij christenen troosten elkaar met deze blijde boodschap!                                              

Hoe ervaar jij dit in jouw leven?                                                                                  

Hoe breng jij het in de praktijk?  

Laten wij samen het brood breken. 

=>Lees mee : 

1 Thessalonicenzen 5:1-11 => 

Christenen hebben geen schrik voor de wederkomst van Christus!                                  

Christenen kijken juist met reikhalzend verlangen uit naar de wederkomst 

van Christus!                                                                                                    

Christenen leven anders!: “Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die 

dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen 

van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan 

niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij 

die slapen, slapen ’s nachts en zij de dronken zijn, zijn ’s nachts dronken.(5:4-7)         

Christenen leven anders! : “Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, 

bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de 

zaligheid als helm.” (5:8)                                                                                               

God heeft ons immers bestemd tot het verkrijgen van de zaligheid door 

onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven en opgestaan is!(5:9-10)  

Want ik ben verzekerd broeders en zusters!                                                                  

Zijn jullie ook verzekerd?                                                                                           

Want ik ben overtuigd! 



Het is feest! – Maaltijd des Heren – zondag 11 april 2021 – Ruud Verheijen 

 

4 

 

Romeinen 8:37-39=>”Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem 

Die ons heeft liefgehad. Want ik ben er van overtuigd dat noch dood, noch leven, 

noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch 

toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal 

kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.”           

(lees Romeinen 1-8 voor je zelf.)  

Wat een overtuiging!                                                                                                 

Wat een zekerheid!                                                                                               

Wat een duidelijke blijde boodschap!                                                                          

Wat een hoopvolle toekomst!                                                                                       

Wat een mooie geschiedenis!                                                                                      

Maak komaf met alle doemscenario’s waarmee de duistere wereld jou elke dag 

bestookt!                                                                                                            

Dat is namelijk precies de doelstelling van en uitvoering in opdracht van de satan!  

                                                                                                                     

Houvast ligt in de blijde boodschap van Jezus, de Christus, de Zaligmaker!  

Laten wij samen bidden voor de vrucht van de wijnstok!                                              

Laten wij dankbaar zijn dat Jezus Christus ons is aangekondigd. Dat Hij voor ons 

gestorven en opgestaan is! Dat Hij ons leven drastisch veranderd heeft!                               

Niet alleen vroeger, maar nog steeds vandaag en ook morgen en in de toekomst! 

Laten wij elkaar blijven troosten, aanmoedigen, oproepen en aansporen om 

als kinderen van het licht te leven en altijd klaar te staan voor de 

wederkomst van onze Heere, de Christus, de Zaligmaker! 

Amen. 

 

 


