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‘Weest niet bang, want zie, ik verkondig u grote 
blijdschap, die voor het hele volk zal zijn;

want u is heden een Heiland geboren, die Christus 
de Heer is, in de stad van David’.

Lukas 2:10-11
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Voorwoord

Kerstfeest = Christusfeest

Het is weer bijna Mijn verjaardag. Dit is het feest waarin jullie Mijn 
geboorte gedenken. Jullie komen dan bij elkaar en het is vaak heel 
gezellig en sfeervol in de versierde kamer.

Vroeger wist bijna iedereen de reden van Mijn geboortedag, maar 
de laatste jaren vond Ik de deur vaak voor Mij gesloten, omdat Ik op 
Mijn eigen verjaardag niet uitgenodigd was.

Er komt wel een dikke man met een rood pak, die steeds opnieuw 
‘ho, ho, ho’ zegt. Hij gaat op een stoel zitten en alle kinderen komen 
aangerend, alsof het zijn verjaardag is. Op een gegeven moment 
omhelst men elkaar en worden er geschenken aan elkaar gegeven. 

Wat zou het fijn zijn, als Ik er deze Kerst wel bij mag zijn in jullie mooi 
versierde kamer. Wat zou het fijn zijn dat Ik je dan kan uitleggen, 
dat Ik tweeduizend jaar geleden geboren ben om Mijn leven ook 
voor jou te geven op het kruis van Golgotha. En Ik kan tonen dat 
je daardoor volledige vergeving en een heel nieuw en eeuwig leven 
kunt ontvangen.

Wat zou het fijn zijn als jij je hart aan Mij zou geven als geschenk 
voor Mijn verjaardag. Ik ben namelijk ook nog een Feest aan het 
voorbereiden en ben nu al bezig met de uitnodigingen te schrijven. 
Er is een speciale uitnodiging voor jou bij. Als je Mij je hart gegeven 
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hebt, dan zal je naam met gouden letters in Mijn gastenboek staan. 
De keuze is helemaal aan jou!

Wat Johan Schep hierboven geschreven heeft, zou zomaar iets 
kunnen zijn wat de Heere Jezus tegen ons allemaal zegt. Wij hopen 
dan ook dat dit boekje mag dienen tot het opnieuw overwegen van 
de kern van wat we herdenken tijdens het Kerstfeest: de komst 
van Christus op aarde. Want het is het feest van Christus’ geboorte. 
Zijn komst had echter een veel dieper doel dan de kribbe alleen. 
Hij is gekomen ‘om alle dingen tot Zichzelf  te verzoenen, na vrede 
gemaakt te hebben door het bloed van Zijn kruis’ (Kol. 1:20). In de 
volgende hoofdstukken laat Johan hierover licht schijnen.

Najaar 2021

Redactie OudeSporen
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1. De aankondiging van de 
geboorte van de Heere Jezus

Laten we zijn zoals een waterlelie, die zich opent om iets nieuws te 
ontvangen. Jezus is eerst lichamelijk gekomen, en Hij leeft nu in ons 
door Zijn Geest als opnieuw geboren gelovigen tot aan de voleinding 
van de eeuw (Matt. 28:20). Lukas is een niet-Jood en hij is de enige die 
de geboorte in detail beschrijft (Luk. 1:1-4; 26-38). Hij is een journalist 
en gaat niet over één nacht ijs. 

Maria is betrouwbaar
Maria bewaarde al deze dingen in haar hart, zodat ze het later goed 
door kon vertellen (Luk. 2:19, 51). Zij was alleen met de engel en ook 
alleen toen ze haar lofzang zong. Dit gedeelte is om zo te zeggen het 
evangelie van Maria, dat Lukas later opschreef. Zij werd gekenmerkt 
door eenvoud, geloof, gehoorzaamheid, en de krachtige werking 
van de Heilige Geest. 

1. Haar eenvoud:

Maria was een heel eenvoudig meisje, ze was nog jong. Wat was 
haar droom en wat waren haar ambities? Eenvoudig te leven met 
de God van Israël en te trouwen met Jozef in Nazareth met wie ze 
in ondertrouw was (Deut. 20:7), en hopelijk kinderen te krijgen. We 
weten niet veel van Maria. Er zijn zusters met dezelfde naam (Joh. 
19:25), en er is een godvrezende tante die Elizabeth heet. God heeft 
ook een droom en dat is een veel groter plan voor Maria. Kijk eens 
wat ze te horen krijgt (Luk. 1:31-33). Het zijn geweldige woorden. Zo 
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in Zijn grootheid is Jezus niet gekomen. Hij legde Zijn heerlijkheid af 
en werd één van ons. Hij is heel gewoon geboren. Later leefde Hij 
min of meer op straat en had niet veel meer dan een mantel. Hij was 
ook eenvoudig en kwam net als Zijn moeder om te dienen. 

2. Haar geloof:

Maria had al met God geleefd in haar jeugd en Hij had haar hart 
voorbereid! Zij was zoals een waterlelie en klaar om te ontvangen 
wat ze nu hoorde en zag. Hoe kan dit gebeuren? Dat vroeg Abraham 
ook. Maar het waren geen woorden van ongeloof, zoals bij Zacharias.

3. Haar gehoorzaamheid:

Maria had een gezond zelfbeeld (Luk. 1:48). Enerzijds weet ze dat 
ze eenvoudig is, maar anderzijds staat ze wel in haar positie. We 
moeten ook leren staan in onze positie, want ook wij zijn apart gezet 
en aanvaard in de Geliefde (Ef. 1:6).

4. Het werk van de Heilige Geest:

Alles was het werk van de Heilige Geest, ook toen ze Elizabeth 
ontmoette (Luk. 1:36-56). De menswording van de Heere Jezus is een 
groot geheimenis, maar het is nu bekendgemaakt (1 Tim. 3:16). Een 
persoonlijke les hieruit voor onszelf: God ziet ons als medewerkers 
en wil ons in Zijn plan betrekken. Maria zegt: God heeft naar mij 
omgekeken. Laat met mij gebeuren naar Uw woord. David zegt: het 
is mijn lust om Uw wil te doen en in Uw schaduw te leven (Ps. 91).

God wilde dat Maria Zijn Zoon voortbracht. Het behaagt God nu om 
Zijn Zoon in ons te openbaren (Gal. 1:15-16). Dat wil de Heere door ons 
doen! Het is mijn innige gebed dat deze boodschap als een waterlelie 
openspringt in onze harten en een verlangen in ons bewerkt om 
intiem met de Heere Jezus te leven en Hem te openbaren in deze 
wereld met diezelfde lofzang. 
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2. Het doel van de geboorte 
van Jezus Christus

De Heere zei van Adam en Eva: ‘Laten zij heersen over heel de aarde’ 
(Gen. 1:26). Jesaja spreekt over een driemaal heilig God (Jes. 6:3). 
Als God iets zegt, meent Hij het ook! Hij is trouw en kan niet liegen. 
De mens ontving autoriteit om in deze wereld te heersen over al 
het geschapene. De Heere bleef Zelf op de achtergrond en Adam 
en Eva kregen dit gezag van Hem. Door de zondeval heeft de mens 
zich echter gevoegd bij de tegenstander, die nu de overste van de 
wereld is! Om te kunnen regeren op aarde moet iemand een reine 
geest en een zuiver lichaam hebben. De slang (de duivel) is vervloekt 
(Gen. 3:14). De mens is nog slechts een slaaf van de zonde, een 
gevallen koning. Wat bleef er van zijn heerschappij over? Wij na hen 
zijn overeenkomstig het beeld van Adam geboren en hebben ook 
hetzelfde probleem (Gen. 5:3).                       

a. Er is een lichaam nodig

De Heere komt met een belofte (Gen. 3:15). De geboorte van Jezus 
komt eraan, het Nageslacht van de vrouw! De Heere zegt als het 
ware tegen de duivel: de vrouw die jij hebt misleid, ga Ik legaal 
gebruiken om jou de kop te verbrijzelen. Want Ik heb nu geen goede 
vertegenwoordiger meer op aarde. Daarom zei de Heere Jezus ook 
na Zijn opstanding: Aan Mij is alle autoriteit gegeven (Matt. 28:20). 

Nu komt het wonder van de maagdelijke geboorte in zicht (Jes. 
7:14). God heeft een heilig lichaam nodig, maar het kan niet van 
een zondige man afkomstig zijn. Daarom wordt Jezus ‘het Heilige’ 
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genoemd, dat uit de maagd zou worden geboren (Luc. 1:35). God 
heeft de vrouw zo geschapen dat haar bloed zich nooit vermengt 
met het bloed van de baby. Toen Hij de vrouw schiep, dacht Hij al aan 
de Messias. Het plan dat Hij moest sterven, dateert al van vóór de 
grondlegging van de wereld (Openb. 13:8). Om dat plan te vervullen 
had Christus een lichaam nodig om te kunnen sterven, want een 
geest kan niet sterven. Hiertoe moest God Mens worden (Joh. 1:14). 

b. Er is rechtvaardigheid voor nodig

De Heere is 100% rechtvaardig (Ps. 9:17). De Heere is heilig en 
rechtvaardig en Hij kan niet liegen. Hij is integer, en wat Hij zegt 
wordt ook vervuld. De Bijbel van de eerste mens bestond uit twee 
verzen (Gen. 2:16-17). De dood werd duidelijk aangezegd. Ik moet er 
zeker van zijn dat ieder mens zal sterven. Het gericht manifesteert 
Zijn heiligheid. 

Om rechtvaardig te kunnen zijn, moet er ook zonde aanwezig zijn. 
Waar zonde is, daar is de belofte dat de dood erop volgt. Je oogst 
altijd wat je zaait! Er is een fysieke dood, maar ook een geestelijke 
dood. De maagdelijke geboorte is het antwoord op ons probleem: 
Jezus Christus biedt geestelijk en ook fysiek leven. Hij kon sterven 
en weer opstaan uit de dood, doordat Hij zonder zonde geboren 
was. Wij zijn allemaal zondaren en sterven tweemaal: fysiek alsook 
geestelijk. De oplossing is Christus. Hij kwam als Mens en Hij stierf in 
onze plaats (2 Kor. 5:21). Jesaja 53 voorzegt dit reeds in detail. Zijn 
roep vanaf het kruis was: ‘Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’

Hier is de vervulling, want op het kruis zegevierde Jezus openlijk 
en toen werd de kop van de oude slang en de macht van de dood 
voor eeuwig vermorzeld (Gen. 3:15). God vervult Zijn eigen belofte 
door de komst van Christus, die als de Levensvorst Zelf in de dood 
is gegaan!
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c. Er is liefde voor nodig

De liefde van Christus was geen gevoel, maar een bewuste keuze. 
Zijn karakter is liefde! God houdt zoveel van ons dat Hij Zijn Zoon in 
de dood wilde geven om te sterven voor onze zonden (2 Kor. 5:21). 
De Heere Jezus wist dat Hij altijd Mens zou blijven als onze Middelaar 
(1 Tim. 2:5). De hemel is om zo te zeggen veranderd, want Hij is als 
Mens teruggekeerd naar de Vader (Joh. 1:14). Hij is nu voor eeuwig 
daar om voor ons te kunnen bidden en pleiten (Hebr. 7:25). Wat een 
geweldige agapè-liefde! Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat 
een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven 
heeft (Joh. 3:16).     

d. Er is van onze kant geloof voor nodig

Op het moment dat we de Heere Jezus aanvaarden, verlaten we 
direct onze positie in Adam en zijn we met Christus verenigd. Wij 
zijn dan in Hem en ontvangen Zijn rechtvaardigheid, heiligheid en 
heerlijkheid (1 Kor. 1:30-31). Dit is onze identiteit en dit geeft ons 
zekerheid. Wij die geloven, zijn aangenaam gemaakt in de Geliefde. 
Op het moment dat je de Heere Jezus aanvaardt, ontvang je ook 
Zijn opstandingsleven en ben je qua positie reeds volmaakt (Kol. 
2:10). Dat is het evangelie van de genade. Paulus spreekt van zijn 
eigen evangelie. Dit evangelie is niet altijd gepredikt, want er was 
een tijd dat de Gemeente nog niet bestond (Ef. 3:4). Het was een 
geheimenis en is nu een openbaring voor allen die evenals Paulus 
opnieuw geboren zijn (2 Tim. 2:8-10). Paulus leed hiervoor. Het is het  
evangelie van Gods genade, die ons telkens weer overwinningen 
geeft in dit leven (Rom. 6:14).     

Zonder Jezus in jouw hart is er geen goed Kerstfeest mogelijk. Met 
Jezus in je hart kan dit wel. Dat wens ik iedereen van harte toe. Allen 
wens ik een gezegend feest toe.
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3. De geboorte van Jezus 
gebeurde op Gods tijd

Gods hand in de geschiedenis
Meer dan 2000 jaar geleden trad de Schepper deze wereld binnen in 
een lichaam dat deel uitmaakte van de geschapen werkelijkheid (Luk. 
2:1-7). De Heere God gebruikt altijd mensen en middelen voor Zijn 
eigen doeleinden op aarde (Luk. 1:38). Maria stelde zich beschikbaar 
voor wat de Heere van plan was. De Heere God had beloofd dat de 
Messias een Mens met een lichaam zou zijn, en geen engel (Hebr. 
2:16). Ook was al geprofeteerd dat Hij een Jood, en geen heiden zou 
zijn (Gen. 49:10). 

Er was ook bekendgemaakt dat Hij uit het nageslacht van Juda 
zou voortkomen (2 Sam 7:1-17), en dat Hij uit het huis van David 
zou zijn (Jes. 7:14). Dat gold zowel voor Jozef als Maria. Hij moest 
geboren worden uit een maagd in Bethlehem (Micha 5:2). Adam 
werd geroepen om te heersen (Gen. 1:26). Zo ook de tweede Adam. 
Bethlehem betekent ‘broodhuis’. Jezus is het Brood uit de hemel 
(Joh. 6:35).

Hier ligt ook een stuk geschiedenis. Rachel stierf aldaar, nadat ze een 
zoon voortbracht die twee profetische namen droeg met betrekking 
tot de Heere Jezus: Ben Oni en Ben Jamin (Gen. 35). Bethlehem 
was ook de woonplaats van Boaz en Ruth, en de plaats waar David 
geboren werd.
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In die dagen regeerde koning Herodes. De koning die zichzelf het 
gezag had aangematigd ontmoette de ware Koning. Het volk haatte 
het betalen van belasting en het haatte de Romeinse overheersing. 
Dat gebod van keizer Augustus was niet zo logisch. Om zo te zeggen 
met de speer van Rome in hun rug moesten Jozef en Maria naar 
Bethlehem. Keizer Augustus regeerde, maar de Heere heeft de 
touwtjes in handen. De keizer kende de Redder van de wereld niet, 
maar hij werd wel gebruikt (Luk. 2:1-5). Wat de Heere God hier voor 
de Heere Jezus deed, dat kan Hij ook voor ons doen. Wij moeten zo’n 
groot geloof hebben, we hebben dat nodig. De Heere is ook nu nog 
in controle. Hij kent de film van onze toekomst al.

Jozef was uit het nageslacht van Salomo, Maria uit de linie van 
Nathan. Beiden stamden dus van David af. In die tijd werden de 
geslachtsregisters goed bewaard. Later zijn ze allemaal verbrand. Er 
is vandaag maar één legaal geslachtsregister, het is dat van Jezus 
(Matt. 1).

En het gebeurde (Luk. 2:6). Een moment in de geschiedenis. De 
Joodse mensen wisten dat de Messias in Bethlehem geboren 
moest worden. Ze zeiden dit ook tegen de wijzen, maar ze waren 
onverschillig en stonden aan de kant van Herodes. Jozef had geen 
gemeenschap met Maria, totdat zij haar Zoon had gebaard (Matt. 
1:25). Hij was gedisciplineerd. Hier staat ook dat ze wel getrouwd 
waren (Matt. 1:24). Dat was het juiste om te doen.

Eerst zien we in Lukas 2 de activiteiten van de wereld en dan wordt 
het heel persoonlijk. Zij waren daar in Bethlehem. Wij weten niet 
precies waar, maar zij waren wel daar. Ze hoorden bij die velen die in 
Bethlehem geen (t)huis hadden.

Zij baarde haar eerstgeboren Zoon (Luk. 2:7). Dat is alles wat er staat. 
Er was geen moeder, geen familie, geen dokter, geen verpleegster. 
Een jonge moeder en haar Kind. Zo kwam de Zoon van God in de 
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volheid van de tijd (Gal. 4:4). De God van de eeuwigheid stapte 
binnen in onze wereld. De Schepper kwam in Zijn schepping. Later 
hadden Jozef en Maria nog zonen en dochters, ze hadden een 
gewoon huwelijk (Matt. 12; 13:56).

Als eerstgeboren Zoon had Hij recht op de erfenis en recht op de 
troon van David. Maria wikkelde Hem in doeken (vgl. Ezech. 16:7). 
Dit was de gewoonte van die tijd. Het wikkelen was bedoeld als 
bescherming en opdat de benen goed zouden groeien. Hij werd 
behandeld zoals andere kleine kinderen in Israël. Hij werd gelegd 
in een voederbak. Er staat nergens dat zij in een stal waren. Er was 
geen plaats in de herberg. Had de Heere God niet kunnen zorgen dat 
er plek was in de herberg? Maar er staat niets over een herbergier 
geschreven. 

Het was wel een plaats waar de mensen met hun dieren verbleven. 
Jezus begon nederig in een voederbak en Hij eindigde aan de 
voeten van de discipelen. Alles wat wij zo groot achten, heeft geen 
waarde voor Hem. Hier kwam het Heilige (Luk. 1:35). Jezus kwam 
om onze plaats in te nemen op het kruis van Golgotha (2 Kor. 5:21). 
Dat gebeurde met het lichaam van Jezus. Lukas 1 beschrijft de 
voorbereiding, en Lukas 2 de geboorte van de Heer.

In het boek Handelingen vinden we iets nieuws. De Heere opent 
sinds de geboorte van de gemeente nieuwe deuren, een deur van 
het geloof voor de volken (Hand. 14:27). Hij opent deuren en sluit 
ze (Openb. 3:7-8). De satan sluit alleen deuren (vgl. Hand. 15:1). Het 
judaïsme van Handelingen 15 is een ander evangelie, waarin je onder 
de last van het Jodendom komt. Het ernstige is dat het mensen 
zijn die in Jezus geloven. Wij moeten het Evangelie brengen aan de 
hele wereld. Er zijn helaas christenen die mij ontmoedigen om het 
Evangelie te brengen aan het Joodse volk. Een Messiaanse Jood zei 
onlangs: zij sturen ons met een volle maag naar de hel.
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In de eerste eeuw was er twist over het mixen van het Oude en het 
Nieuwe Testament. Toen Stefanus dat duidelijk uitlegde, kostte het 
hem zijn leven (Hand. 7). Denk ook aan Petrus, die zo trouw was aan 
de tradities en drie keer een laken moest zien met allerlei dieren die 
hij mocht eten. Daarna ging hij pas naar de Romein Cornelius, en zag 
daar ook een groot werk van de Heilige Geest (Hand. 10).

Het probleem was en is dat men de nieuwe wijn van het Evangelie in 
de oude wijnzakken doet. Er is altijd maar één Evangelie geweest, er 
is geen ander (Gal. 1). Dit is het Evangelie van Paulus: door Christus 
alleen is er vergeving van zonden en rechtvaardiging voor ieder die 
gelooft (Hand. 13:38-39). Maar de judaïsten in Handelingen 15 zeiden: 
het is noodzakelijk om je te laten besnijden en de wet van Mozes te 
houden. Hierdoor kwam er discussie. Deze mensen hadden echter 
geen autoriteit (Hand. 15:24).

Het evangelie brengt vrede, vreugde, vrijheid en geen onrust. Het 
probleem is dat ze iets toevoegen: Het is Jezus, plus dit: Houd de 
wet, laat je besnijden, houd een bepaalde dag of feestdag. We 
hebben een Nieuwe Reformatie nodig. Is de redding een geschenk, 
of is het een last die ons wordt opgelegd?

Hebben we Mozes soms nodig om te volmaken wat Jezus begon? 
(Fil. 1:6; Hebr. 12:2). De wet was de tuchtmeester om ons tot Christus 
te brengen. Velen prediken nu echter: Christus is de tuchtmeester 
om ons naar Mozes toe te brengen! Maar we hebben gelukkig de 
Romeinenbrief en de Galatenbrief in onze Bijbel: de wet van vrijheid 
(Gal. 5:1), en de wet van de liefde (Rom. 14:7). Paulus, Petrus en 
Jakobus predikten hetzelfde: de Persoon en het werk van JEZUS!
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4. Het wonder van de 
maagdelijke geboorte 
en de rol van Jozef

Mattheüs 1:18-25
Er zijn meer bijzondere geboorten In de Bijbel. Isaak werd geboren 
toen zijn vader en moeder resp. 100 en 90 jaar oud waren. Zijn 
naam betekent: lachen. Manoah’s vrouw bracht Simson ter wereld, 
die over buitengewone kracht beschikte en daardoor een leeuw 
versloeg en vele Filistijnen. Hanna ontving Samuel als gevolg van 
een gebedsverhoring. Elizabeth ontving Johannes, de voorloper van 
de Heer, van wie Jezus zei dat hij de grootste van de profeten was 
(Matt. 11:11). 

Maar de geboorte van Christus uit de maagd Maria gaat dit 
allemaal ver te boven. Het was in de tijd dat het huis van David in 
de vergetelheid was geraakt. Israël leefde onder het ijzeren juk van 
Rome. Bij de geboorte van de Heere Jezus valt op dat de Heilige Geest 
de Oorsprong is. Geest en Woord werken samen in overeenstemming 
en harmonie met elkaar. De maagdelijke geboorte is belangrijk, want 
daardoor wordt de cirkel van het zondige zaad doorbroken. Jezus 
was het heilige Zaad (Luk. 1:35; 2 Kor. 5:21).

Het prachtige karakter van Jozef en zijn naamgenoot in 
Genesis
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Jozef, de nakomeling van David, die wij in Mattheüs 1 en 2 aantreffen, 
was in ondertrouw met Maria. Dat is meer dan een verloving. Hij was 
het huis al aan het bouwen voor hen, zij wachtte thuis. Door de studie 
van zijn leven ga je zijn toewijding en innerlijke kracht waarderen. 
Wij leren van Jozef om goede relaties te onderhouden en in stand 
te houden. Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd 
Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt (Matt. 1:16). 

Hier neemt het verhaal een wending. Jozef stond voor een moeilijke 
keuze, toen hij ontdekte dat Maria zwanger was. Haar schijnbare 
ontrouw was ernstig, doordat zij een kind verwachtte. Volgens de 
Joodse wet kon Jozef direct na de beschuldiging een scheiding 
eisen. De Joodse autoriteiten hadden na een aanklacht van overspel 
zelfs het recht om de overspelige vrouw te stenigen. Jozef kende de 
wet. Misschien heeft hij gedacht dat hij maar twee keuzes had: zijn 
verloofde aangeven bij de autoriteiten, of niet. 

Maar de Heere komt met een derde optie: trouwen. Dat was helemaal 
niet bij hem opgekomen. Via een droom en een bezoek van de engel, 
leidt de Heere hem wel tot deze beslissing. Bij het kerstverhaal staan 
Maria en Elizabeth centraal, maar wij kunnen ook veel van Jozef 
leren. Hij is meer dan de zwijgende partner. Hij toont zelfbeheersing 
en gehoorzaamheid, zodra de Heere iets aan hem openbaart. Hij is 
de aardse familie-link voor de menswording van Jezus. Doordat Jozef 
ervoor koos de Heere te geloven en Hem toegewijd te zijn, maakte 
hij ook deel uit van Zijn goddelijke plan. Zijn leven is vol onverwachte 
gebeurtenissen, dromen, reizen, vluchten. Ik geloof dat Jozefs 
liefde voor Maria hem ertoe gebracht heeft zich op deze manier te 
gedragen. Daarom ontving hij ook hemelse boodschappen. Er staat 
weinig over Jozef geschreven. Het laatste wat we verder van Jozef 
horen is in Lukas 2:41-52. 

Wij nemen aan dat Jozef is gestorven tijdens de stille jaren van Jezus’ 
leven. Wij weten dat hij Jezus het timmermanswerk heeft geleerd. 
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Ze hebben na Jezus meer kinderen gekregen, en Jozef aanvaardde 
de rol van een adoptie-vader. Jozef hield het Pascha in ere. We 
merken dat hij geen gesprek aangaat, hij zegt niets. Hij laat de Heere 
toe gebruik van hem te maken om iets te laten plaatsvinden dat 
voor onmogelijk werd gehouden. Hij gaf een positieve draai aan zijn 
bezorgdheid, aan het gepieker en aan de mogelijke angst voor zijn 
huwelijk. 

Jozef was toegewijd
Toegewijd zijn betekent dat je doorgaat tot het einde toe, ook al is 
het moeilijk Hij wist dat hij een nare ervaring tegemoet zou gaan, als 
hij Maria tot vrouw nam. Tot heden toe gaat het verhaal dat Jezus uit 
hoererij geboren is (Joh. 8:41). 

Jozef zorgde voor Maria (Matt. 1:20, 24-25). Hij was zich bewust van 
de aanwezigheid en de leiding van de Heere God. Dat maken de 
reacties op zijn vier dromen duidelijk. Jozef werd niet wakker uit zijn 
slaap om zijn dromen te vergeten. Hij stelde zijn leven in dienst van 
de Heere. Maria moet zich ervan bewust zijn geweest, dat ze door 
Jozef geëerd en gerespecteerd werd en dat hij haar waardig wilde 
behandelen. 

Hij respecteerde ook de wet van Rome (Luk. 2:1-5)
Jozef was een Jood en hij was verplicht de Joodse religieuze en 
geestelijke principes na te leven. Hun leven werd ook beïnvloed door 
Romeinen, die het land bezet hielden. Zij gingen om zo te zeggen 
met de speer van Rome in hun rug op weg naar Bethlehem. 

Er staat niets in de Bijbel over hun gesprekken tijdens deze reis en 
ook niets over hun reactie, toen ze hoorden dat er geen plaats was 
in de herberg. Maria was stil, want Jozef was bij haar. Wij weten wel 



24

dat de geboorte van Jezus in de volheid van de tijd gebeurde (Gal. 
4:4). Jozef en Maria waren helemaal samen in die grot, toen Jezus 
geboren werd.                     

Jozef was een rechtschapen man (Matt. 1:19)
Rechtschapenheid, of rechtvaardigheid is eigenlijk een karaktertrek 
van God. Het betekent dat je handelt op een heilige manier. De 
rechtvaardigen zijn apart gezet, zij wandelen anders! Voor Jozef 
hield dit in dat hij de moeilijke situaties veranderde in situaties van 
verlossing en zegen. De Heere heeft gerechtigheid lief (Ps. 11:7).

Jozef beschermde zijn gezin (Matt. 2:13-14)
Er zijn ook nu trouwe mannen, die goed voor hun vrouw en kinderen 
zorgen.   De Heere is blij met hen en met hun gedrag. Bescherming 
houdt ook in dat je trouw bent in je werk. Daarom is het belangrijk 
om goed voor jezelf te zorgen. Als je zorgdraagt voor je geestelijke 
en lichamelijke gezondheid, dan kun je ook emotioneel en fysiek 
altijd toegewijd klaar staan voor je vrouw en je kinderen.

Jozef was een belangrijke schakel in Gods verlossingsplan. Deze 
Jozef heeft net zoveel respect bij mij, als de Jozef die ons aan Jezus 
doet denken (Gen. 37-50).

De naam Jozef betekent: De Heere zal toevoegen; en het is mijn 
gebed dat er vandaag nog gelovigen worden toegevoegd in de 
dienst van de Heere.
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5. Waarom God Mens werd

Het leven op aarde is lang niet zo ingewikkeld als men denkt. De 
problemen in de wereld zijn ook eenvoudiger op te lossen dan men 
wel denkt. De oplossing ligt bij de Heere Jezus. Het kernprobleem is 
het kwaad in het menselijk hart. Het antwoord is: Jezus zal Zijn volk 
redden van hun zonden (Matt. 1:21).

Die boodschap gaat ook naar de eenvoudige mensen (Luc. 2:8). Er 
staat niet: Er waren schrift geleerden in de buurt die de wacht hielden 
over hun tradities. En ook niet: Er waren koningen in de buurt die 
de wacht hielden over hun positie. Het waren herders die de wacht 
hielden over hun kudden. Herders werden gezien als onrein en hun 
arbeid was ook vaak een taakstraf. Zij hoedden de schapen voor de 
komende Pesachfeest. Hun harten waren al voorbereid (Luc. 2:12). 
Het was een eenvoudige boodschap. Zij gehoorzaamden en zagen 
met de ogen van het geloof in die Baby het Paaslam (vgl. 1 Kor. 5:7). 
Ze zagen een Redder, geen Rechter. Hun reactie was eenvoudig: zij 
geloofden het en vertelden het direct door!

Waarom God Mens werd, is in het Latijn: Cur Deus Homo. God werd 
Mens om het gezicht van de Vader te tonen. Het antwoord op de 
vraag van Filippus luidde dan ook: Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader 
gezien (Joh. 14:9). We zien dat ook zo mooi in Johannes 5:19-23. De 
Vader en de Zoon zijn één in de werken, dit blijkt al bij de schepping 
(Joh. 1:1-4). Ze zijn één in liefde en één in autoriteit. De eeuwige 
relatie tussen de Vader en de Zoon kan niet worden verbroken. Op 
het kruis werd Christus als Mens door Zijn God verlaten (Ps. 22:2), 
maar dit blijft een mysterie voor ons (2 Kor. 5:21). 
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God werd ook Mens om de werken van de duivel te verbreken (1 Joh. 
3:8). De duivel is de vader van de zonde. Iedere keer als er iemand 
tot bekering komt, wordt er een werk van de duivel verbroken. Als jij 
gelooft, ben je een bewijs daarvan. Daartoe kwam de Zoon van God 
op aarde en volbracht Hij Zijn werk op het kruis.

God werd bovenal Mens om het zonde(n)-probleem op te lossen  
(Joh. 1:29). Vóórdat Adam was gevallen, was er al een besluit genomen 
in de hemel (Openb. 13:8). Jezus is dus bovenal gekomen om de zonde 
voor altijd weg te doen. Mijn lievelingsvers is Galaten 5:1. Opdat u 
waarlijk vrij zou zijn, heeft de Heere Jezus ons vrijgemaakt. Houd dus 
stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. 

Door het geloof in de Heere Jezus zijn wij overgeplaatst in Gods rijk 
(Kol. 1:13). De Vader ziet ons nu in Zijn rechtvaardige Zoon. Wij zijn 
niet langer zondaars, maar heiligen. En wij zijn apart gezet, opdat 
Jezus in ons leven gestalte krijgt (Gal. 4:19). Het is heerlijk om hier 
met elkaar over na te denken en bovenal om eruit te leven. Ik wens u 
allen een gezegend en blij Kerstfeest toe.
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6. Een Kerstboodschap uit 
Johannes 1

Het is weer zover dat we met elkaar de geboorte van Christus 
herdenken. Ja, de Heere Jezus kan niet groter worden, en daarom is 
Hij heel klein geworden. De verlangende uitroep van koning Solomo 
is dan uiteindelijk toch uitgekomen (vgl. 1 Kon. 8:27). Hoe zou God 
op aarde kunnen wonen? De heerlijkheid van de Heere had eens in 
de tabernakel en later in de tempel vertoefd (Ex. 40:34; 1 Kon. 8:10-
11), maar als gevolg van de ongehoorzaamheid van het volk verliet 
de Heere de tempel (Ezech. 9:3; 10:4, 18; 11:22-23). Dan opeens in de 
volheid van de tijd kwam Gods heerlijkheid in Zijn Zoon hier op aarde 
(Gal. 4:4-7). Ja, Zijn oorsprongen zijn van ouds, van de dagen der 
eeuwigheid (Mi. 5:1-2). 

In de evangeliën zien wij dat Hij gekomen is in vier karakters: als 
Knecht, als Mens, als Koning en als God. Hij is een Koning zoals geen 
ander, en dat vind je in Mattheüs 1. Hij is de enige Jood vandaag die 
een legaal geslachtsregister heeft! Hij koos ervoor als de Koning 
van de Joden te worden geboren, want het heil is uit de Joden 
(Joh. 4:22). En dan vinden we in Lukas dat Hij als Mens geboren is, 
en daar gaat het geslachtsregister helemaal terug naar Adam (Luk. 
3:38). Daar zien we hoe, waar en in welke omstandigheden de Heere 
Jezus geboren wilde worden. En dit alles was jaren daarvoor reeds 
geprofeteerd! 

Aan de ene kant is de Mens geworden Zoon van God zo gewoon, 
aan de andere kant zo ongewoon. Ook al benadrukt Johannes dat de 
Heere Jezus voor 100% God is, zo zien wij Hem toch ook voor 100% als 
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Mens. Kijk maar in Johannes 4:6-8, waar Hij vermoeid en dorstig is. In 
Johannes 11:33-35 grijpt het verdriet over de dood van Lazarus Hem 
zo aan, dat Hij ook gaat huilen. Op het kruis had Hij dorst en stierf Hij 
(Joh. 19:28-30).

Het evangelie van Johannes is het laatst geschreven evangelie en het 
doel is Hem te beschrijven als de Zoon van God. De natuurlijke mens 
verheft zichzelf, maar de Heere Jezus heeft Zichzelf vernederd om 
onder ons te komen wonen. Johannes hoorde hiervan en vandaar 
hoofdstuk 1:1, 14 van zijn evangelie. Het Woord was God Zelf, maar 
het is vlees geworden. Wie Hem heeft gezien, heeft de Vader gezien 
(Joh. 14:9). In het begin schiep God de hemelen en de aarde (Gen. 
1:1). Maar in Johannes 1 zien we dat alle dingen geworden zijn door 
het Woord. Hij wordt in de hemel als Schepper en Verlosser geëerd 
(Openb. 4 en 5; Kol. 1:16). Ja, Hij zegt Zelf dat Hij er al was, voordat 
Abraham geboren werd (Joh. 8:58).

Het eerste scheppingswoord gaat over het geschapen licht, maar het 
openen van Gods Woord verspreidt geestelijk licht (Ps. 119:130). De 
Heere Jezus kon zeggen: Ik ben het licht van de wereld (Joh. 8:12). 
In Hem was leven, en het leven is het licht van de mensen (Joh. 1:4). 
Door het geloof in Hem ontvangen wij geestelijk licht en nieuw leven, 
Zijn opstandingsleven (Ef. 2:1-10; Kol. 1:27-28). De Heere Jezus zegt 
Zelf dat Hij is gekomen om ons leven te geven, ja, leven in overvloed 
(Joh. 10:10). Dat is de sleutel, en dit woord wordt 36 keer gebruikt.

Er zijn tenminste vier voorwaarden om leven in stand te kunnen 
houden: 

a. Er is licht nodig, want als het altijd donker was zou alles dood 
gaan;

b. Er is lucht nodig en zuurstof;
c. Er is water nodig;
d. Er is voedsel nodig.
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De Heere Jezus komt ons hierin tegemoet en voorziet in die 
behoeften (zie Mal. 4:2; Joh. 3:8, 20; 4:10, 13-14; 7:37-39; 8:12). 
Natuurlijk moeten we ook Mattheüs 1:21 noemen, want die profetie 
kreeg Jozef te horen over de Heiland. Hij zou Zijn volk redden van 
hun zonden; en dat zien we gebeuren op het kruis, waar Hij voor ons 
tot zonde is gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van 
God in Hem. Dit schrijft Paulus aan de Korintiërs (2 Kor. 5:21). En 700 
jaar eerder sprak Jesaja al over de lijdende Knecht van de Heere (Jes. 
53). Negenentwintig profetieën werden toen op één dag vervuld.

Dan zien we het verschil tussen licht en duisternis. Er moet scheiding 
zijn tussen die twee (Joh. 1:5; 2 Kor. 7:1; Ef. 4:22). Wij zijn nog wel in de 
wereld, maar niet meer van de wereld. Wij weten dat er een constant 
gevecht is tussen het licht en de duisternis, en dat beïnvloedt ons 
handelen (Joh. 3:16-19). Als we de Heere Jezus toebehoren, zijn wij 
kinderen van het licht (Joh. 12:35-36). Het is geweldig dat te gaan 
ervaren (2 Kor. 4:3-6). Zo is het heerlijk om Kerst te vieren, want de 
nadruk ligt erop dat het licht het van de duisternis heeft gewonnen. 
De Heere Jezus brengt die werkelijkheid tot stand (Luk. 1:78-79). Ik 
weet nog van de oorlog in Israël in 1973, toen alles donker was; dat 
was niet normaal. Een lichtpuntje verdrijft altijd de duisternis, en de 
letterlijke vertaling van Johannes 1:5 is dan ook dat het licht blijft 
schijnen.

Er waren twee hemellichten, het grote licht voor de dag en het 
kleinere voor de nacht. We weten dat de maan zijn licht ook van de 
zon krijgt. Het licht werd gegeven om te heersen. De Heere regeert 
in ons leven door Zijn Woord, en dit brengt licht. Zo komt de Heere 
Jezus dichterbij. Hier zien we hoe belangrijk het is om het Woord te 
lezen, opdat de duisternis verdwijnt en wij met Hem de mogelijkheid 
hebben om nu reeds te overwinnen. Onderschat de geestelijke strijd 
niet (Ef. 6:10-18); hiertoe moeten wij constant met Zijn Geest zijn 
vervuld (Ef. 5:18).
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Wij zullen als kinderen van God in het leven heersen, maar dat 
betekent nu te dienen zoals de Heere Jezus diende (Mark. 10:45). 
Onze goede werken heeft God tevoren al bereid, en het is dan ook 
Zijn werk en de vrucht van Zijn Geest (Gal. 5:22-23). Dan krijgt Hij 
ook alle eer. Wij zijn slechts instrumenten waardoor Hij Zijn leven 
kan openbaren. Het andere sleutelwoord is het woord getuige, en  
1 Johannes 1:1 vertelt ons wat een getuige is. Een getuige vertelt wat 
hij of zij heeft gezien, gehoord of gevoeld. Dat kunnen wij allemaal 
(vgl. 1 Petr. 3:15). 

Johannes de Doper zei van zichzelf: Ik ben het licht niet. Hij wijst als 
getuige altijd op het ware Licht, en dat is het vleesgeworden Woord 
– de Heere Jezus, vol van genade en waarheid. Johannes is een 
van de belangrijkste personen uit het Nieuwe Testament. Hij wordt 
maar liefst 89 keer genoemd, en hij had het voorrecht de Heere 
Jezus onder het volk Israël te introduceren. Hij mocht Hem fysiek 
aanwijzen als het Lam van God. Johannes diende anderhalf jaar en 
toen werd hij onthoofd. Hij deed nooit een wonder, maar sprak wel 
altijd de waarheid aangaande de Heere Jezus. 

Daaruit blijkt wat belangrijker is, want jaren na zijn sterven had zijn 
getuigenis nog steeds invloed en kwamen er mensen tot geloof in de 
Heere Jezus (Joh. 10:41-42). Mozes was de middelaar van het oude 
verbond, en zijn eerste wonder was water in bloed veranderen, d.i. 
de bediening van de dood. Maar de Heere Jezus veranderde water 
in wijn, met de kleur en de smaak van vreugde en blijdschap. Door 
Mozes is de wet gegeven, maar de genade en de waarheid is door 
Jezus Christus geworden. Hij heeft de wet vervuld (Rom. 10:4), en 
vanuit Zijn volheid hebben wij genade op genade ontvangen. Dat 
gebeurde onder het oude verbond nooit zo (Joh. 1:16-17).

Het evangelie van Johannes openbaart de Heere Jezus als het Woord, 
de Logos. Niemand had tot Zijn geboorte God gezien, en daarom 
waren de engelen ook zo enthousiast. Want toen ze het Kind in de 



31

kribbe zagen liggen, zagen ze voor het eerst Wie God was. Christus 
zegt Zelf: Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien (Joh. 14:9). Wat 
wordt Kerst dan toch mooi! Denk nog even met mij mee! Hij kwam uit 
de tegenwoordigheid van de Vader en nam de menselijke natuur aan, 
opdat wij leven uit God zouden kunnen ontvangen. Hij werd de Zoon 
des mensen, opdat wij zonen van God genoemd kunnen worden. Hij 
bracht als Kind een Koning tot ontsteltenis, en als jongen van twaalf 
jaar theologen tot verbazing. Hij heerste als Mens over de natuur, 
liep over de golven en bracht de woedende baren tot grote stilte. Hij 
heeft nooit een boek of een lied geschreven, maar er is niemand over 
Wie zoveel boeken en liederen zijn geschreven.

Hij kan alle mogelijke conflicten oplossen. Hij kan alle mogelijke 
ziekten genezen. Hij was rijk en is ter wille van ons arm geworden. 
Zo arm dat Hij sliep in een voederbak, dat Hij het meer overstak in de 
boot van iemand anders. Zo arm, dat Hij reed op een geleende ezel, 
dat Hij begraven werd in het graf van een ander. De grote Schepper 
werd een klein Kind. Denk daar eens aan. Hij had Maria geschapen. Hij 
had de ezel geschapen waar Hij later op reed. Hij had de boom laten 
groeien, waarvan het hout werd gebruikt voor het kruis waaraan 
Hij stierf. Grote mannen zijn verschenen en verdwenen in het graf. 
Zijn graf liet Hij leeg achter, en Hij blijft steeds door leven en dienen. 
Herodes kon Hem niet doden. De dood kon Hem niet overwinnen. 
Het graf kon Hem niet vasthouden. Zo is mijn geliefde Heer. Ja, zo is 
mijn Vriend. Hij blinkt uit boven tienduizenden (Hoogl. 5). Dat is mijn 
Verlosser, geldt dat ook voor u? 
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7. Blijvende resultaten van de 
geboorte van Christus

Vijf namen van Christus
God is Mens geworden (Joh. 1:14). Niets en niemand anders heeft die 
macht. Alleen de Heere Jezus kon dat doen, en hier zien we vijf titels 
die Zijn grootheid tonen voor ons allen! 

a. Jezus = Jahweh redt (Matt. 1:21)

b. Immanuel = God met ons (Matt. 1:23)

c. Koning van de Joden (Matt. 2:2)

d. Christus, de Messias (Matt. 2:4)

e. Voorloper naar de hemel (Hebr. 6:20)

Zijn geboorte is een van de grootste wonderen om te gedenken  
(1 Tim. 3:16).

a. Jezus = Jahweh redt

Jezus redt ons van onze zonden. Jozef noemde Hem Jezus, en die 
naam komt 700 keer voor in de Bijbel. Zie Markus 10:45 en Lukas 2:11; 
19:10. Dit is een heerlijke werkelijkheid (Ef. 1:7). Wij zijn zondaren – 
dat is de realiteit – en wij moeten gered worden van onze zonden; en 
ook van de macht van de zonde (Matt. 26:28; Rom. 6:11).
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Hij is geboren om te voorzien in de vergeving van de zonden (vgl. 
Lev. 16). Bij de Grote Verzoendag kwamen er twee geiten. De ene 
moest sterven en de andere kreeg de zonden van het volk op zijn 
kop gelegd en werd in de woestijn weggeleid. Vergeven betekent 
wegzenden. De overtredingen moesten ver worden weggedaan (Ps. 
103:12). Hoever is het westen van het oosten? God werpt ook al onze 
zonden in de diepten van de zee (Micha 7:19). Het gericht viel op 
Jezus (Rom. 8:1; 1 Joh. 2:12).

b. Immanuël = God met ons 

Hier zien we een grote werkelijkheid (Jes. 7:14). De profeet 
profeteerde in het zuidelijke rijk Juda, maar koning Achaz bracht 
offers aan de Moloch en offerde zelfs zijn kind op het altaar. 
Buitenlandse koningen wilden hem doden. Daarom riep hij de hulp 
van Assyrië in. Hij nam de kostbaarheden van de tempel om daardoor 
hulp te ontvangen. 

Jesaja vertelde hem dat hij op God moest vertrouwen. De koning 
luisterde niet en toen kwam deze profetie. Niemand kan het volk 
van God vernietigen en het Nageslacht van David zal komen. God 
heeft beloofd dat Hij Zijn volk niet zal verlaten. Zijn belofte is dat 
Hij eeuwig bij ons en zelfs in de Zijnen zal wonen. Christus is onze 
meelevende Hogepriester om ons in alles te helpen.

c. Koning van de Joden

Herodes was niet de ware koning, maar de Heere Jezus wel. Hij is ook 
een genadevolle Koning. Hij zei tegen Pilatus dat Hij een Koning is, 
maar dat Zijn koninkrijk een rijk van waarheid is. Het is nog geestelijk 
en dit rijk zal straks ook met macht op aarde komen. 
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d. Christus, de Messias 

Christus betekent de Gezalfde. De Messias is de eeuwige Schepper 
en Onderhouder van het leven. Hij is gekomen om het ware leven 
te geven (Joh. 11:25; 14:6, 19). Hij is de Levensvorst, daarom stond 
Hij op uit de doden. Hij is de Bron van het leven (Ps. 36:10). Laten 
we onze ogen gericht houden op de Heere Jezus (Hebr. 12:2). Hij is 
de Immanuel, de Koning en Messias, Die nu in ons woont door Zijn 
Geest.

e. Voorloper naar de hemel

Dit is een van de mooiste titels van de Heiland, waarbij we ervan 
mogen genieten dat de Heere Jezus ook voor ons uitgaat het Nieuwe 
Jaar in. De toekomst lacht ons toe, als wij bij de Heere Jezus horen. 
En het beste komt nog. Zonder Jezus in je hart is alles mis, maar met 
Jezus is het een blijvend feest!
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8. De gevolgen van 
Christus’ geboorte

Een overdenking over Filippenzen 2:1-11
Toen Paulus vanuit de gevangenis in Rome schreef aan de Filippenzen, 
moet hij onder de indruk zijn geweest van het leven en de rijkdom 
van Christus (Fil. 2:1-11). De Heere Jezus is God en Heer! Dit gedeelte 
toont de vernedering van de Zoon van God en Zijn komst in de 
wereld, tot op het kruis. Daarna ging Hij terug naar de heerlijkheid, 
die straks zal worden geopenbaard en alle mensen op hun knieën 
zal brengen.

a. De Heere Jezus, Die God is, verliet Zijn hoge positie (vs. 5-6). 
Enkele Schriftgedeelten beschrijven de heerlijke kwaliteiten van 
de Heere Jezus als Mens (Joh. 1:14; 8:58; Hebr. 1:1-3; Kol. 1:15). 
Wij worden nu van binnenuit door de Heere Jezus veranderd 
naar Zijn beeld. Hij heeft Zichzelf ontledigd van Zijn glorie en 
dat deed Hij vrijwillig (Fil. 2:7). Zijn natuur behield Hij. De Heere 
Jezus bleef God, maar Hij legde Zijn heerlijkheid af (Joh. 17:4). Hij 
was rijk, maar werd arm voor ons om ons hierdoor rijk te maken  
(2 Kor. 8:9). Hij onderging zelfs de Godverlatenheid in de drie 
uren van duisternis, toen Hij uitriep op het kruis: ‘Mijn God, Mijn 
God, waarom hebt U Mij verlaten?’ Hij gaf al Zijn voorrechten op.

b. Hij was bereid om de gestalte van een Slaaf aan te nemen en 
de mensen gelijk te worden (vs. 7). De Heere Jezus werd een 
Slaaf van God en van mensen. Ik echter ben in uw midden als 
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Iemand die dient (Luk. 22:27). Totale overgave aan anderen. Hij 
werd Slaaf, opdat Hij ons kon dienen.

c. Hij werd Mens en was ook één met de mensen (vs. 8). Hij is 
volledig God, maar ook volledig Mens. Hij was gewikkeld in 
doeken. Hij had broers en zusters. Hij werkte. Niemand wist Wie 
Hij was. Hij had honger, dorst en was ook verdrietig. Als Kind 
huilde Hij ook en was zoals andere kinderen. Hij groeide op in 
een onbelangrijk dorp. Maar Johannes sprak over het Lam van 
God, Dat de zonde van de wereld wegnam (Joh. 1:29).

d. Hij was niet egoïstisch en is gehoorzaam geworden tot de 
dood, ja, tot de kruisdood (vs. 8). In de tuin van Gethsemane 
(= olijvenpers) zei Hij ook: Laat niet Mijn wil, maar Uw wil 
gebeuren. De Heere Jezus, Die het universum schiep, heeft als 
Timmerman tafels en ook jukken gemaakt. De Heere Jezus, Die 
de Levensvorst is, stierf ook voor onze zonden (Rom. 5:8). Hij 
werd tot een vloek gemaakt voor ons, toen Hij leed op het kruis 
(Deut. 21:23; Gal. 3:13).

e. De Heere God heeft Hem opgewekt uit de dood en Hem 
uitermate verhoogd (vs. 9-11; Hebr. 1:3). Hij ontving de Naam die 
boven alle naam is, nadat Hij onze redding teweeggebracht had. 
Elke knie zal zich voor Hem buigen, zelfs in de hel, en elke tong 
zal belijden dat Jezus Christus HEER is. Wij zijn door Hem gered 
van zonde, dood en oordeel (Rom. 10:9-10). 
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9. Mensen die de geboorte 
van Christus misten

Het gaat in dit artikel om mensen die de geboorte van de Messias 
misten, maar Hem niet misten. De tijd van nu is niet anders dan de 
tijd toen de Heere Jezus op aarde kwam. Bij de meeste mensen is 
er nog steeds geen plaats voor Hem in de ‘stal’ van hun leven. Vele 
jaren heb ik Kerst gevierd, zonder dat er plaats was in mijn hart voor 
Hem. Toen ik opgroeide in Brazilië was het hartje zomer, en had je 
geen kerstgevoel. Later was ik melkboer en te druk om Jezus een 
plaats in mijn hart te geven. 

Zelfs mijn reis naar Israël veranderde daar helemaal niets aan. 
Mijn eerste Kerst was net na de oorlog in 1973 en ik kwam toen in 
Nazareth terecht. Het enige wat ik mij herinner, was een pak slaag; 
want ze trokken aan mijn lange haren. Toch is er daarna een moment 
gekomen dat ik wel ruimte gaf aan de Heere Jezus en Hem uitnodigde 
in mijn eigen hart te komen wonen. Mijn leven veranderde totaal, ik 
was een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17). En jarenlang ben ik naar het 
plein in Bethlehem gegaan met de oproep voor de mensen: Al weet 
je ook duizend keer dat Jezus in Bethlehem geboren is, maar als Hij 
niet in je hart is geboren, dan ben je toch voor eeuwig verloren.

Toen de Heere Jezus naar de aarde kwam, ongeveer tweeduizend 
jaar geleden, waren er ook velen die Hem misten bij Zijn geboorte in 
Bethlehem. Er staat dat Maria en Jozef alleen waren, toen zij Hem in 
doeken wonden en Hem in een kribbe legden (Luk. 2:7). Wij lezen niet 
over een vroedvrouw, en ook kwam de herbergier niet helpen met 
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een emmer warm water en doeken. Dit was een eenzame geboorte 
voor de ouders. Niemand anders was erbij.

a. De herbergier miste dus de Messias, omdat hij te druk en te vol 
was. Alles was vol in de herberg, en er waren gasten om voor te 
zorgen. Het was geen slechte man, maar hij was wel te druk. Hij 
had echt geen tijd voor de komst van de Messias!

b. Herodes, de aardse koning van de Joden, miste ook de Messias 
(Matt. 2:3). Hij was in paniek. Hij had geen ruimte voor de ware 
Koning der Joden. Hij zocht de politieke macht en men noemde 
Hem koning van Judea. Hij was erg bang, ook al was hij oud. 
Hij vermoordde zelfs zijn vrouwen, zijn moeder, en zijn zonen 
waren ook niet veilig. Vijf dagen voor zijn dood vermoordde hij 
zijn laatste vijf zonen, en toen hij stierf moesten alle belangrijke 
mensen van Jeruzalem gedood worden, zodat er toch gehuild 
zou worden. Zijn soldaten vermoordden de kinderen tot twee 
jaar in Bethlehem. Hij miste de Messias uit angst om zijn positie 
te verliezen. 

Er zijn veel mensen die Hem nu ook niet aanvaarden. Ze zijn bang dat 
hun plannen niet uitgevoerd worden. Ze willen ook niet dat Hij over 
hen regeert en zeggen: Ik doe het op mijn manier!

c. De religieuze experts van de Bijbel misten ook Zijn geboorte 
(Matt. 2:4-6). Ze wisten allemaal precies waar de Messias 
geboren zou worden, want Micha had dat geprofeteerd (Mi. 5:2). 
Zij gingen die laatste kilometers niet met de wijzen mee, om voor 
zichzelf vast te stellen of Hij het echt was. Ze waren onverschillig 
en hun hart was niet op zoek naar Hem. Er was geen plaats voor 
de Zoon van God in hun leven; en toen ze Hem ontmoetten, 
wilden ze Hem uit de weg ruimen. Ze hadden Hem niet nodig. 
Wie gezond is, heeft geen dokter nodig; maar wie ziek is wel.  
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d. De meeste mensen in Jeruzalem misten de Heere Jezus, maar 
de herders niet (Luk. 2:8, 20). Zij waren door de maatschappij 
afgewezen, en als taakstraf pasten zij op de schapen voor de 
tempeloffers. Zij waren het, die wel naar Bethlehem gingen. Zij 
waren het, die het Lam van God in doeken gewikkeld zagen. 
Nadat ze bij Hem geweest waren, gingen ze terug naar hetzelfde 
werk met blijdschap en vrede in hun hart. Er was ook één man 
– Simeon – en een weduwe genaamd Anna en nog enkele 
anderen, maar de meesten in Jeruzalem misten Hem. Ze waren 
veel te druk met hun religie en daarom misten ze Hem. Religies 
houden je veel te druk, en helpen je niet om de Heere Jezus te 
ontmoeten. Ze praten over van alles en nog wat, maar niet over 
de Heere Jezus. 

e. De meeste Romeinen misten de Messias (Luk. 2:1). Het was door 
de wet van Rome, dat Jozef en Maria in Bethlehem aankwamen. 
Augustus gaf in Rome het bevel, er was geldgebrek. De Romeinen 
waren ook aanwezig bij Zijn veroordeling en Zijn sterven. Er was 
één hoofdman die uitriep: Waarlijk, Hij is Gods Zoon. De meesten 
misten Hem en hun leven was vol afgoderij.

f. In Nazareth waar Jezus opgroeide, misten zij ook de Messias 
(Matt. 2:23). De Heere Jezus was dertig jaar lang in Nazareth 
geweest en ze misten Hem. Men zei: Kan er iets goeds uit 
Nazareth komen (Luk. 4:16-24)? Ze misten de Messias, hoewel 
ze vertrouwd met Hem waren. ‘We zijn met Hem opgegroeid’, 
ik heb het zo vaak horen zeggen. Zijn eerste boodschap in Zijn 
woonplaats eindigde bijna met een moord.

Hun probleem was het ongeloof (Joh. 1:11,12). Dat laatste vers lijkt op 
112 bellen. Dan missen wij Hem niet en ontvangen wij vergeving van 
zonden, een nieuw leven en Jezus in ons hart. Allen die Hem hebben 
aangenomen, heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te 
worden. Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Kom en red ook 
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mij! Woon in de stal van mijn hart en maak het een heilige der heiligen! 
Laat mij niet te druk zijn, zoals die herbergier. Of onverschillig, zoals 
die Schriftgeleerden. Of te druk met mijn religie. Of ervan uitgaan 
dat ik U wel ken. Nee, ik geef mijzelf volkomen. Dat is mijn cadeau 
voor U. 

Er staat zo mooi, nadat de wijzen bij de Heere Jezus geweest waren, 
dat zij een andere weg gingen. Je kunt voortaan een nieuwe weg 
gaan, de eeuwige weg bewandelen, evenals allen die Jezus als hun 
Leidsman kennen.
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10. Kerstgeschenken die nooit 
hun waarde verliezen

1. Het geschenk van gerechtigheid

Er is overvloeiende genade en gerechtigheid (Rom. 5:17). De Heere 
is mijn Herder en mijn beker vloeit over (Ps. 23:5). Zoals de zonde 
tot alle mensen is doorgedrongen en de veroordeling door de zonde 
van Adam tot alle mensen gekomen is, precies zo geldt het geschenk 
van de gerechtigheid voor alle mensen op grond van het geloof in 
Christus (Rom. 5:18).

2. De veroordeling is voor eeuwig voorbij

De zonde is tenietgedaan in de dood van de Heere Jezus (Rom. 6:6). 
Omdat de zonde in Zijn heilig lichaam een einde vond op het kruis, 
zal de gelovige in Christus nooit meer veroordeeld en verdoemd 
worden (Rom. 8:1-3; 1 Petr. 2:24).

3. De adoptie als kind door de Vader is een heerlijk geschenk

We kennen de Heere God niet meer als onze Rechter, maar als 
onze ‘Abba, Vader’. De engelen begeren een blik te werpen in deze 
verlossing (1 Petr. 1:12). De engelen zijn dienende geesten voor ons 
als kinderen van God (Hebr. 1:14).

4. De heerlijkheid geeft een hoopvol heden en toekomst

Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de 
toekomstige heerlijkheid (Rom. 8:18). De Heere God heeft een 



44

heerlijkheid voor Zijn kinderen toebereid, die voor alle mensen van 
de wereld verborgen is (1 Kor. 2:9-12). Zij wordt slechts aan hen 
geschonken die Zijn Geest ontvangen hebben.

5. De zekerheid dat er nog extra geschenken zijn

Heerlijke dingen worden ons uit Gods volheid geschonken, want Hij 
doet oneindig veel meer dan wij kunnen bidden of beseffen (Rom. 
8:28-30; Ef. 3:18-20).

6. De grenzeloze dingen die maar blijven komen

‘Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar Hem 
voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen 
schenken?’ (Rom. 8:31-39).

Alleen God kan alles schenken, want Hem behoort ook alles toe. 
Wanneer de Heere God ons al het grootste geschenk heeft gegeven, 
is er dan nog iets dat Hij niet met ons zou willen delen? Wanneer Hij 
reeds de hoogste prijs betaald heeft, zal Hij dan schromen om ons 
een kleinere zaak te geven? Wanneer Hij Zichzelf zo’n moeite heeft 
getroost om ons te verlossen, zal Hij ons dan ooit weer laten vallen? 

Hoe zal hij ons met Hem ook niet alle dingen schenken? De taal van 
het ongeloof schrijft: Hoe zal Hij? De taal van het geloof zegt: Hoe zal 
Hij ons ook niet?
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11. Jozef en Maria samen met 
de Heere Jezus

Drie ontmoetingen op het tempelplein in Lukas 2

1. met Mozes
Het woord ‘wet’, d.i. de wet van Mozes, wordt maar liefst vijf keer 
gebruikt in Lukas 2:21-24. De Heere Jezus is geboren onder de wet 
(Gal. 4:1-7). En Hij is gekomen om de wet te vervullen (Matt. 5:17-18).

Jozef was ‘rechtvaardig’ (Matt. 1:19), evenals Zacharias en Elizabeth. 
Maria was rechtschapen en prees God als haar Heiland (Luk. 
1:46). Er was een heel klein gelovig overblijfsel dat de verlossing 
van Jeruzalem verwachtte (Luk. 2:38), net zoals nu. Er waren ook 
vrijzinnige, legalistische en nationalistische Joden.

Jozef en Maria gehoorzaamden de wet om de Heere Jezus te laten 
besnijden op de achtste dag (Luk. 2:21). Dit was het eerste lijden van 
Christus hier op aarde. Hij was zonder zonde, maar werd besneden 
om de wet te vervullen. Ze gaven het Kind de naam Jezus of Jeshoea, 
wat betekent: Jahweh redt.

De besnijdenis was het teken en het zegel van het verbond (Gen. 17). 
Maar het is ook een verwijzing naar wat de Heere Jezus deed op het 
kruis, namelijk het afleggen van het lichaam van het vlees (Gal. 6:12-
16; Kol. 2:11).
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Maria voltooide de dagen van haar reiniging, en ze volgden de wet 
verder op de voet (Luk. 2:22-24). Ze offerden twee duiven om de 
eerstgeborene te lossen (Lev. 12:6-8). De Heere Jezus koos ervoor 
om in een arm gezin op te groeien (2 Kor. 8:9). Later zou Hij ons 
verlossen om niet, met Zijn kostbaar bloed (1 Petr. 1:18). Jozef en 
Maria waren te arm om een lam te brengen in de tempel. Ze offerden 
allereerst voor hun eigen zonden. Ze brachten wel het Lam van God, 
nu nog als een klein Kind (Joh. 1:29).

De Heere Jezus heeft aan alle eisen van de wet voldaan (Rom. 10:4). 
Wij worden nu om niet gerechtvaardigd door Gods genade, door 
de verlossing die in Christus Jezus is (Rom. 3:23-26). Vandaar dat de 
dood Hem ook niet kon vasthouden.

2. met Simeon
Er staat nergens in de Bijbel dat Simeon heel oud was. Er staat wel 
dat hij rechtvaardig en godvrezend was (Luk. 2:25). Het dagelijkse 
gebed van de rechtvaardigen was dat ze eens de Vertroosting van 
Israël mochten zien. Dit is ook voor ons een goed verlangen, want 
wij verwachten Zijn wederkomst en wensen Hem te aanschouwen!

Simeon werd geleid door de Geest, onderwezen door het Woord, en 
hij was gehoorzaam aan de wil van God. We zijn zo bevoorrecht als 
we de Heere Jezus mogen ontmoeten. Jozef en Maria waren om drie 
redenen verbaasd over de woorden van Simeon:

a.  Hij zei dat de Heere Jezus een geschenk van de Heere God was.

b.  Hij herkende Hem ook als de lang verwachte Messias.

c.  Hij zei dat de Heere Jezus een licht tot openbaring voor de 
volken en tot heerlijkheid voor Israël zou zijn.
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Dit was de tweede keer dat Maria begroet werd met een profetie. 
De eerste keer gebeurde dat bij Elizabeth (Luk. 1:42-45). Simeon zei 
ook dat het onmogelijk is om neutraal te staan tegenover de Heere 
Jezus. Mensen zullen Hem met vreugde aannemen of met afschuw 
afwijzen. Maria zou veel verdriet hebben, een zwaard zou door haar 
ziel gaan. Dit is de eerste keer dat hierover iets geschreven staat. De 
lofzang van Simeon was een zendingslied, en nu was hij bereid om te 
sterven (Luk. 2:29-35). Door het sterven wordt men van de lasten van 
dit leven verlost (2 Kor. 5:1-8). 

Simeon gaat door met profeteren. Hij gebruikt drie belangrijke 
voorbeelden:

1. De ‘steen’ is allereerst een symbool van de Heere God, maar 
ook van Christus (Gen. 49:24; Ps. 118:22). Velen zullen over Hem 
struikelen (Rom. 9:32-33). Ook vandaag struikelen velen over het 
kruis en aanvaarden de Heere Jezus niet als hun Rots (1 Kor. 1:23; 
1 Petr. 2:4-6). 

2. Het tweede symbool was een ‘teken’, en dat was om Zijn 
Messiasschap te bewijzen. In plaats van Hem te aanbidden, 
werd de Heere Jezus constant bekritiseerd. Ze zeiden dat Zijn 
wonderen in de kracht van de satan werden verricht en ze logen 
over Zijn sterven en opstanding. Vandaag zijn er mensen die ook 
niet in Zijn wederkomst geloven (2 Petr. 3). Hij is de Steen van 
redding en de Steen van het gericht. 

3. Het teken van het ‘zwaard’ was alleen voor Maria bedoeld. Het 
sprak over haar lijden. Ze leed steeds meer, totdat ze onderaan 
het kruis stond (Joh. 19:25).



48

3. met Anna
Haar naam is afgeleid van Hanna, en betekent ‘genade’ (Luk. 2:36-
38). Ze was weduwe geworden toen ze nog heel jong was. Ze vulde 
haar leven als weduwe met bidden en vasten. Ze koos ervoor om een 
deel van de oplossing te zijn voor de rest van haar leven.

Ze had een grote dorst en een honger naar de Heere God (vgl. Joh. 
7:37-39). Ze kwam uit een van de tien stammen, namelijk Aser, en dat 
betekent ‘gelukkig’. Ze was constant in de tempel en zag iedere dag 
uit naar de Messias (vgl. 1 Tim. 5:3-16). De Heere God leidde haar ook 
precies op tijd, zodat ze erbij kwam staan en God loofde. Anna deed 
meer dan aanbidden. Ze wordt een profetes genoemd en ze leefde 
dus heel dicht bij de Heere God. Ze vertelde het Goede Nieuws van 
de geboorte van de Messias aan de rest van het trouwe overblijfsel 
in Jeruzalem. 

Profeten en profetessen spreken niet per definitie alleen over de 
toekomst. Hun voornaamste taak is namens de Heere God te spreken. 
Het is goed om naar de wijsheid van oudere zusters en broeders te 
luisteren. Dit is ook onze verantwoordelijkheid vandaag tegenover 
het Joodse volk. We zijn het hun verschuldigd om te spreken over de 
Vertroosting van Israël. Je hoeft je daar echt helemaal niet voor te 
schamen (1 Kor. 15:3-4). Het is vertroostend nieuws voor alle mensen, 
dus ook voor Zijn verbondsvolk. 

Het hart van Maria werd steeds voller, en zo moet het ook met ons 
hart zijn. Er is hier een onderbreking in de geschiedenis (Luk. 2:39-
40). Jozef en Maria gaan eerst wonen in een huis in Bethlehem. 
Ze kregen na meer dan een jaar het bezoek van de wijzen, die hun 
geschenken gaven. Daarna hadden ze de financiële mogelijkheid om 
te vluchten naar Egypte en zo aan de woede van koning Herodes te 
ontkomen. Daarna gaan ze pas als het veilig is terug naar Nazareth.
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12. Stel je eens voor dat de 
Heere Jezus nooit geboren was

Het Woord is de Heere Jezus, de Mens geworden Zoon van God 
(Joh. 1:1-18). Als wij in dit evangelie lezen over het eeuwige Woord, 
lees dan alstublieft eens voor het ‘Woord’ de naam Jezus. Als we de 
Bijbel lezen, moeten we er ook aan denken dat we het geïnspireerde 
Woord van God lezen.

Hoe zou de mensheid er nu uit zien, als de Heere Jezus nooit 
gekomen was? Stel je eens voor dat er geen Joods volk zou zijn. 
Stel je eens voor dat er geen profeten waren, die over Jezus hadden 
geprofeteerd. Stel je eens voor dat er geen Jozef en Maria zouden 
zijn geweest. Stel je eens voor dat de engel Gabriël niet aan Maria was 
verschenen. Stel je eens voor dat er geen herders waren geweest, 
die reageerden. Stel je eens voor dat er geen wijzen waren gekomen, 
die Jezus geschenken hadden gegeven en Hem als de Koning der 
Joden hadden aanbeden om daarna een andere weg te gaan. Stel je 
eens voor dat de Heere Jezus de hemel niet had verlaten om onder 
ons te komen wonen. Zonder Jezus zouden wij verloren mensen zijn, 
in deze wereld die verloren is in zonde en schuld.

Laat mij zes punten aan u of jullie doorgeven die wij zouden missen:

1. Geen betrouwbaar Woord
Zonder de menswording van de Heere Jezus zou de Bijbel 
onbetrouwbaar zijn! De eerste profetie over Hem vinden we al in 
Genesis 3:15. De Heere God schiep ‘de vrouw’ om voor de Messias 
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een lichaam toe te bereiden. Jezus moest een afstammeling van 
Abraham zijn (Gen. 12:1-3), en uit de stam van Juda geboren worden 
(Gen. 49:10). Hij moest een afstammeling van David zijn, van wie 
Jezus Zelf de wortel is (Openb. 22:16). Jezus moest evenals David in 
Bethlehem geboren worden (Mi. 5:2). 

De tijd van Zijn sterven moest plaatshebben vóór de verwoesting van 
de tempel, zo staat in Daniël 9:24-27. Jezus moest geboren worden 
uit een maagd (Jes. 7:14). Het Heilige dat geboren zou worden, 
was Gods Zoon (Luk. 1:35). Hij moest aanbeden worden door de 
herders (Ps. 72). De uitroeiing van de kinderen in Bethlehem was 
ook geprofeteerd (Jer. 31), de vlucht naar Egypte eveneens (Hos. 
11). Dit zijn enkele profetieën, die ik noemen wil. Alle profetieën zijn 
letterlijk en voor 100% in vervulling gegaan. Uw Woord is de waarheid 
(Joh. 17:17). Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie 
(Openb.19:10b).

2. Geen openbaring van Wie God is
Als Jezus niet geboren was, zou de Heere God in feite de grote 
Onbekende zijn gebleven! Zonder Zijn geboorte zouden wij een 
vaag godsbesef hebben gehad en Hem niet werkelijk hebben leren 
kennen. Hoe zou je immers een geest herkennen (Joh. 4:24)? God is 
er altijd geweest, en Hij had al voor de grondlegging van de wereld 
het plan om Zich aan de mensen bekend te maken (Openb. 13:8b). 
Door de Heere Jezus zijn alle dingen geschapen die in de hemelen 
en op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn; tronen, 
heerschappijen, overheden en machten; alle dingen zijn door Hem 
en voor Hem geschapen. De Heere Jezus is de uitstraling van de 
heerlijkheid van de Heere God en Hij is ook de afdruk van Zijn wezen 
(Hebr. 1:3). 
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• Ieder mens is geboren met een ingeschapen godsbesef (Pred. 
3:11). Het is alleen de dwaas die zegt in zijn hart: Er is geen God 
(Ps. 14:1). 

• God heeft Zich allereerst bekend gemaakt in Zijn schepping (Ps. 
19:1). 

• In de laatste dagen heeft God Zichzelf ook geopenbaard in de 
Zoon (Hebr. 1:1-2). Naast het geschreven Woord is de Heere 
Jezus de zichtbare manifestatie van de eeuwige God, die geest 
is. God is nu in het vlees gekomen, God in de gedaante van een 
Mens! De Heere Jezus is God en Mens in één Persoon! Anders 
konden wij als mensen van vlees en bloed God niet echt leren 
kennen. God heeft Zichzelf geopenbaard in een Mens van vlees 
en bloed. Filippus zei tegen Hem: Laat ons de Vader zien en het 
is ons genoeg (Joh. 14:8). Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader 
gezien, antwoordde Jezus. Hij is de eeuwige en volmaakte Zoon 
van God. 

a. Een Kind is ons geboren. Dat is de tijd van Bethlehem tot na 
het lege graf. 

b. Een Zoon is ons gegeven. Alleen door de Zoon kunnen wij 
God nu als Vader kennen.

Niemand heeft een excuus. De Heere spreekt één tot twee keer (Job 
33:14). Buiten Christus om kun je God nooit leren kennen (1 Tim. 2:5; 
3:16). Er is één God en één Middelaar, de Mens Jezus Christus. Paulus 
heeft deze openbaring en ook de verborgenheid van de gemeente 
als een groot geheimenis ontvangen (Ef. 5:21-31). Johannes zegt: Wie 
de Zoon heeft, heeft het leven!
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3. Geen redding
Als de Heere Jezus niet geboren was, dan zou er ook geen vergeving 
en geen redding uit de macht van de zonde zijn. De eerste belofte van 
het Nieuwe Verbond zegt ons: Jezus redt (Matt. 1:21). Het mooiste 
uit de hemel is gegeven, toen wij nog zondaars waren (Rom. 5:8). Dit 
geldt ook voor het Joodse volk. Er komt een dag dat zij Hem zullen 
zien, Die zij doorstoken hebben (Zach. 12:10). Hij is het Lam van God 
(Joh. 1:29). In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, naar de 
rijkdom van Zijn genade. Er is nu vergeving voor alle mensen!

4. Geen Hogepriester die voor ons bidt
Als Jezus niet geboren was, zouden onze gebeden niet verhoord 
worden (Rom. 8:34; Hebr. 7:25). Wie is het die veroordeelt? Christus 
is het, Die gestorven is, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook 
aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Hij staat altijd 
voor ons op de bres, en Hij bidt voor ons. Hij is een barmhartig en 
trouw Hogepriester (Hebr. 2:17). 

5. Geen God met ons
Als Jezus niet geboren was, zou Hij niet met ons kunnen zijn en in ons 
kunnen wonen. Immanuel betekent: God met ons (Matt. 1:23; 28:20). 
Dit is Hij nu nog steeds (Rom. 5:1-2). Hij kwam als de volmaakte 
Zoon van God en Hij heeft al onze zonden op Zich genomen, zodat 
wij nu rechtvaardig voor God staan (2 Kor. 5:21). Als gevolg van 
onze volmaakte positie komt de Heere Jezus ons altijd te hulp. 
De rechtvaardige Abraham had gezondigd tegenover de farao. 
Toch kwam de Heere hem te hulp! Christus in ons is de enige hoop 
(garantie) van onze heerlijkheid (Kol. 1:27). Zonder Zijn menswording 
en Zijn opstanding kunnen we de Bijbel wel sluiten (1 Kor. 15:14-17). 
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Jezus heeft de Zijnen en ook ons liefgehad tot het einde, en voordat 
Hij plaats voor ons ging bereiden toonde Hij Zijn dienende liefde door 
de voeten van de discipelen te wassen. Zijn eigen dienende liefde is 
nu ook uitgestort in iedere opnieuw geboren gelovige.

6. Geen Abba, Vader
Als Jezus niet geboren was, konden we de Heere God niet ‘Abba, 
Vader’ noemen (Gal. 3:13; 4:5). Op Golgotha heeft de Heere Jezus 
de vloek van de wet gedragen, en zo zijn wij als kinderen van God 
waarlijk vrij! Ik weet niet precies op welke datum de Heere Jezus 
geboren is, maar ik weet wel: Het was in de volheid van de tijd (Gal. 
4:4). Zo is de Heere Jezus ook in de volheid van de tijd gestorven 
en weer opgestaan. Zo is de gemeente, Zijn lichaam en Zijn bruid, 
op Gods tijd geboren op de Pinksterdag (Hand. 2). Zo zal de Heere 
Jezus op Gods tijd weer terugkomen. Er staan meer profetieën over 
Zijn tweede komst dan over Zijn eerste komst in de Bijbel. Wat dat 
betreft kunnen we blijvend genieten, want Salomo riep eens uit: 
Zou God werkelijk op aarde wonen? Zijn gebed is heerlijk verhoord 
(1 Kon. 8:27). En de Heere Jezus, Die ook de God van het heelal is, wil 
in allen die in Hem geloven woning maken! Dit is het Goede Nieuws! 
Laten wij de kansen toch grijpen die de Heere geeft!
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13. Belangrijke vragen over de 
Persoon van Christus

Wie zegt u dat Ik ben?
Deze belangrijke vraag werd hier aan Zijn vrienden gesteld (Matt. 
16:13-16). Het gebeurde in Caesarea Filippi, de plaats waar de afgod 
Pan werd vereerd. Pan was een halfgod en half mens. De Heere 
Jezus is volledig Mens en volledig God. Bemoedigend dat Jeremia 
genoemd werd door de discipelen, want zijn leven leek op dat van 
Christus. Het antwoord van Petrus was goed: U bent de Messias, de 
gezalfde Koning. De discipelen geloofden dat Jezus de Messias was, 
de koning van Israël (Joh. 1:42, 50). Zelfs de demonen geloofden dat 
Hij de Messias was, de Zoon van God (Luk. 4:41).

Wiens Zoon is Hij?
De vraag van de Heer Zelf over de Zoon van David vinden wij in 
Mattheüs 22:41-46. De Joodse leiders weigeren te erkennen dat 
Hij Gods Zoon is en zeggen niets. Dit was Zijn laatste vraag, hierna 
laat Hij hen met rust en vraagt niets meer. Het is belangrijk hoe je 
over Jezus denkt, voor dit leven en voor de eeuwigheid. Deze vraag 
maakte veel indruk, hierna durfde niemand Hem nog een vraag te 
stellen. De farizeeën beamen wel dat de Christus de Zoon van David 
is (Matt. 22:42). Jezus’ legale vader was van het nageslacht van David 
via de linie van Salomo, Zijn moeder Maria via de linie van Nathan. 
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Er zijn ook prachtige overeenkomsten tussen de Heere Jezus en 
David:

1. Beiden zijn in Bethlehem geboren. 

2. Beiden worden geliefden genoemd. 

3. Beiden werden vervolgd als gevolg van jaloezie. 

4. Beiden hadden een opvallend diepe relatie met God. 

Maar Jezus is méér dan David, en ook méér dan Salomo en Jona: 

1. God hield Davids trouw aan anderen ten voorbeeld (1 Kon. 15:5). 
Bij Jezus is er echter geen falen te noemen, zoals bij David wel 
het geval was.

2. David zong over de Godverlatenheid, Jezus heeft die 
ondervonden (Ps. 22).

3. David zong over de Goede Herder, Jezus is de Goede Herder 
(Joh. 10).

Nu wat betreft de vraag: Wiens Zoon is Hij? Het woord Zoon is veel 
meer dan afstammeling, het betekent: de volledige Erfgenaam. Hij 
is de wortel en het geslacht van David. Hiermee begint en eindigt 
het Nieuwe Testament (Matt. 1:1; Openb. 22:16). Hij is de Zoon van 
koning David. In het Hooglied is de Geliefde in de eerste plaats de 
Koning en daarna de Bruidegom.

Als onze Heer en Meester stelt Hij orde op zaken in ons leven, en in 
de toekomst zal Hij orde op zaken stellen in de wereld. Dat hoorde 
Maria al (Luk. 1:32). De Heere Jezus is de wettige Erfgenaam (Gal. 
3:16). Bartimeüs riep Hem aan als de Zoon van David (Luk. 18:38), en 
de Heere Jezus accepteerde het en stond stil en vroeg: Wat wilt u dat 
Ik voor u doen zal? Schitterend, want er staat na zijn genezing dat hij 
Hem volgde op de weg omhoog naar Jeruzalem.
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Christus is ook de Heer van de tempel (Matt. 21:12-16). Nadat Hij de 
tempel gereinigd had, ging Hij de armen en de zieken dienen. Als de 
kinderen Hem toezingen, accepteert Hij hun lofprijzingen (vgl. Ps. 
8:2). Als de priesters het niet doen, doen de kinderen het wel. Hij 
is de Zoon van David, de Zoon van Abraham. Als erfgenamen van 
Abraham hebben wij Zijn zegen ontvangen en hebben wij nu ook de 
mogelijkheid een zegen voor de wereld te zijn (Gal. 3:14). Jezus is 
de wettige Erfgenaam (Gal. 3:16), en Hij kwam om al Gods beloften 
aan de vaderen te bevestigen (2 Sam. 7:12-13; Rom. 15:8). De belofte 
was dat David voor eeuwig op zijn troon zou zitten. Hij zou geen huis 
bouwen voor God, maar God zou voor hem een huis bouwen. Wij als 
gelovigen zijn nu het huis van God. 

Als Mens is Hij de Zoon van David. Als God is Hij de Heer van David, en 
de wortel van David (Openb. 22:16). Hoe kon David één van zijn zonen 
Heer noemen? Dat is alleen mogelijk, als Hij méér is dan een gewoon 
mens. Dit moet de Messias zijn, maar dat wilden de farizeeën niet 
inzien. Psalm 110:1 toont de godheid en de mensheid van de Heere 
Jezus. Jullie kennen de Schriften niet en ook niet de kracht van God, 
dat zei Jezus al tegen de sadduceeën. Psalm 110 wordt het meest 
gebruikt in het Nieuwe Testament. In het boek Handelingen en in 
belangrijke brieven wordt hij genoemd. Op de Pinksterdag citeerde 
Petrus al deze Psalm van David (Ps. 110:1; Hand. 2:34-36; Hebr. 1:1-3, 
13). 

Jezus is meer dan de oudtestamentische typen en schaduwbeelden. 
Hij is meer dan de engelen, meer dan Mozes, meer dan Aaron de 
hogepriester en meer dan de tempel. Hij is de uitstraling van Gods 
heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen. Hij is ook Priester voor 
eeuwig. Jahweh zei tegen Adonai: Zit aan Mijn rechterhand. Degene 
die komt, zit op de troon van God (Fil. 2:11). Wie is het die de blinden 
laat zien? Wie is het die de storm kan stillen? Hij is de Zoon van David, 
de Zoon van God. 
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Saulus, de bekeerde farizeeër, beantwoordde deze vraag in de 
brief aan de Romeinen (Rom. 1:3-4; 9:5). De Heere Jezus stamt als 
Mens uit het geslacht van David, naar Zijn goddelijke natuur is Hij 
de Rechtvaardige. Vaak wordt de erfenis van David benadrukt: 
tegenover Maria (Luk. 1:32-33), tegenover de herders (Luk. 2:10-11). 

Deze Mens is de Zoon van God, of Hij is een bedrieger. Een tussenweg 
is er niet. Op die dag in Mattheüs 22 was er stilte en zij durfden geen 
vragen meer te stellen. Zij waren bang dat Jezus de Messias was. 
Wanneer Hij Heer is, en wanneer Hij voor ons stierf en Zijn bloed voor 
ons vergoot, dan betekent dit dat wij ook het kruis op ons moeten 
nemen en Hem navolgen. Is de Heere Jezus het Middelpunt van je 
leven? Als Hij dat niet is, dan ben je verloren. Alle bewijzen zijn er 
dat Hij de Zoon van God is, maar de leiders waren verblind door hun 
tradities, positie en macht. Zij die Hem verwachtten, zagen Hem in 
de nacht. Jezus is Heer!
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14. De verwondering en 
verbazing van Kerst 
gaat gewoon door

We hebben veel gehoord in deze dagen, maar wat nemen we mee 
in het Nieuwe Jaar? Maria bewaarde al deze woorden en overwoog 
die in haar hart (Luk. 2:19). Zij had niet erom gevraagd, maar vanuit 
de hemel was zij gevonden (vgl. 2 Kron. 16:9). Maria was de enige 
die zowel bij de geboorte als bij het sterven van Jezus aanwezig was. 
Zij was de enige van alle Joodse vrouwen die was uitverkoren om 
Jezus ter wereld te brengen. Vele Joodse vrouwen hadden hiernaar 
uitgekeken, maar zij was het uitverkoren vat ervoor.

Er was naast het voorrecht en de vreugde ook het verdriet en het 
misverstand:

1.  Maria had geluisterd. Het was niet gering wat ze gehoord had 
van de engel (Luk. 1:30). Je hebt genade gevonden, net zoals 
Noach die gevonden had in zijn dagen. Maria, je zult zwanger 
worden van de Heilige Geest en ook een Zoon baren. Geen ding 
zal bij God onmogelijk zijn. Elizabeth sprak: de moeder van mijn 
Heere is in mijn huis gekomen, het zal volbracht worden.

2.  Maria had gesproken: Laat met mij gebeuren overeenkomstig 
uw woord (Luk. 1:38).

3.  Maria had gezongen: Mijn ziel maakt de Heere groot en mijn 
geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker (Luk. 1:46-47). Hij 
heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht.
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4.  Maria en Jozef hadden stap voor stap in gehoorzaamheid de 
wet vervuld.

5.  Maria heeft veel woorden diep in haar hart bewaard, ook alles 
wat de herders en Simeon hadden gezegd. Als je wat opslaat, 
dan ben je standvastig.

De twaalfjarige Jezus in de tempel
Dan lezen wij in Lukas 2:40 over de voorspoedige groei van het Kind 
tot 12 jaar, een toename ook in wijsheid, terwijl de genade van God 
op Hem rustte. Bij de Heere Jezus was er een volkomen evenwicht in 
Zijn leven, en Gods genade en hulp was met Hem. Hij was menselijk 
gesproken een opgroeiend Kind op aarde, zoals met ieder van ons 
gebeurt. Maar als Gods genade op je rust, heeft de zonde geen 
macht over je; dat geldt ook voor ons als gelovigen (vgl. Rom. 6:14). 

Hij ging door alle verzoekingen heen, net als wij en zo groeide Hij 
op; maar zonder zonde (Hebr. 4:15). God geeft altijd genade aan 
wie nederig van hart is (1 Petr. 5:5). Zo leefde Hij Zijn jonge leven. De 
Heere God helpt dan altijd, en na het lijden volgt steeds verblijden. 
Als Gods genade op je is, dan groei je ook in wijsheid. Dat zit eraan 
vast.

a.  Het gaan naar de feesten in Jeruzalem was gebruikelijk om 
te doen (Luk. 2:41; vgl. Deut. 16:16). Het belangrijkste was het 
Paasfeest met aansluitend het feest van de ongezuurde broden, 
wat in totaal acht dagen duurde. Jozef en Maria waren trouw 
om ieder jaar te gaan en zij bleven de gehele tijd. Vier dagen 
heen en vier dagen terug vanuit Galilea, en daarbij de acht dagen 
van het feest. De kinderen bevonden zich voorin de lange stoet, 
want zo ging men in het juiste tempo.
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b.  In Exodus 12 werd God geëerd als de grote Verlosser van Zijn volk, 
samen met Zijn knecht Mozes. Het belangrijkste was de tiende 
plaag, waarbij het ging om de dood van alle eerstgeborenen. 
Het eenjarige lam werd vijf dagen apart gezet, van de tiende 
tot de veertiende dag van de eerste maand, en onderzocht als 
volmaakt. Vanwege het bloed aan de deurposten passeerde de 
engel van het verderf de huizen van de Israëlieten, waar het 
Pascha werd gegeten (Ex. 12:46). 

 Jezus moest tijdens de Sedermaaltijd volgens de Joodse traditie 
het volgende vragen: ‘Waarom is deze nacht anders dan alle 
andere nachten?’ Hij had nu bijna de leeftijd van Zijn bar-mitswa 
bereikt om zelfstandig verder te leven. Hij wist dat Hij eens Zelf 
als het ware Paaslam zou lijden buiten de stadsmuur. Al dat 
bloed van de paaslammeren vloeide in de Kidron-vallei, maar Hij 
wist dat eens Zijn eigen bloed zou worden vergoten.

 De Israëlieten zongen hierbij het Hallel (Ps. 113-118), en het 
verhaal van de uittocht werd opnieuw verteld.

c.  Er waren niet veel mensen die de gehele tijd bleven, maar Jozef 
en Maria wel (Luk. 2:43). Lukas schrijft over het Kind Jezus, nu 
een opgroeiende jongen. Er is een zekere verandering. Jezus 
bekeek de priesters met hun handelingen en er ging veel in Hem 
om. Zijn ouders hadden lange tijd niet door dat Jezus niet bij hen 
was. Het is mogelijk in ons leven dat we losgeraakt zijn van de 
Heere Jezus (vgl. Gal. 5:3). Zijn moeder was heel bezorgd, en 
toch was dat onnodig. Maria moest leren om haar Zoon los te 
laten en dat is in het begin moeilijk.

d.  Verder valt op dat Hij luisterde (Luk. 2:46-51). Dat staat op de 
eerste plaats, want dat had Hij twaalf jaar lang gedaan. Daarop 
stelde Hij vragen, en iedereen stond versteld. Hij is echter nog 
steeds het Centrum van alle wijsheid en waarheid. Voor Paulus 
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leefde de verwondering van Kerst door, toen hij uitriep: ‘O 
diepte van rijkdom, zowel van de wijsheid als van de kennis van 
God! Hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk 
Zijn wegen!’ (Rom. 11:33).

Jozef en Maria werden indirect berispt (Luk. 2:49). Er was een heilig 
moeten in het leven van Jezus. Zijn leven en ook het onze is niet 
vrijblijvend (vgl. 2 Kor. 5:14-15). De Zoon des mensen moest veel 
lijden en verworpen worden (Luk. 9:22). Zijn hart was bij de Vader, 
van het begin tot het einde (Joh. 5:19-20, 30). Hij wist Wie Zijn Vader 
was, en dat had autoriteit ieder moment van de dag. Wij zijn nu ook 
verantwoordelijke zonen van God (Gal. 4:1-7).

Hij was hun onderdanig
Een gedeelte van het zwaard voor Maria was, dat zij haar Zoon niet 
begreep. Maar zij bewaarde wel al deze dingen in haar hart (Luk. 
2:35, 50-51). Het was niet makkelijk voor Jezus om Zich onderdanig 
op te stellen gedurende 30 jaar van Zijn leven. De Heere Jezus is een 
geweldig voorbeeld om na te volgen. Hij is onze Voorloper en wij 
mogen vandaag ook voorlopers zijn voor andere gelovigen.

De eerste stap van Jezus was gehoorzaamheid aan de autoriteit die 
boven Hem was gesteld. Zijn voorbeeld voor ons is hoe Hij Zich later 
opstelt, als Hij tegen de discipelen zegt: ‘Zoek eerst het Koninkrijk 
van God en Zijn gerechtigheid’; gehoorzaam Zijn gezag (vgl. Matt. 
6:25-34). We weten dat Hijzelf ook zo geleefd heeft; dat maakt Hem 
zo aantrekkelijk voor ons. Laten wij Zijn woorden diep in ons hart 
bewaren, zelfs als de stormen komen (1 Joh. 2:6; 4:17b). 

Nu is er nog een vers dat mij ontzettend inspireert. Nadat Maria het 
lichaam van Jezus aan de wereld heeft gegeven, met Zijn voorrechten 
en Zijn pijn, is het altijd licht. Na lijden komt verblijden. Maria zegt 
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niets meer als zij onder aan het kruis staat. Maar de laatste keer dat 
zij voorkomt in de Schrift, is in de bovenzaal waar de opgestane 
Heiland aan de Zijnen is verschenen. We mogen aannemen dat zij 
Hem toen ook heeft ontmoet en Hem niet in haar schoot, maar in 
haar hart heeft ontvangen (Hand. 1:14).
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