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Het geschenk van Kerst. 

1. Inleiding. 

4de Adventzondag: wachten, verwachten. 

Met Kerst vieren we elk jaar opnieuw het feit dat Jezus in onze wereld, in onze duisternis is gekomen als 
een baby. 

Minder bekend, maar minstens even belangrijk, is dat de Adventstijd ons ook wil richten op de nog te ver-
wachten komst van Christus: Zijn wederkomst. 

 Immanuel – God met ons. 

Het grootste geschenk dat God ons kan aanbieden is Zijn aanwezigheid/ betrokkenheid in ons leven. 

– God is de almachtige, maar ook Immanuel – God met ons. 

– Hij is de verheven God, die waard is onze aanbidding. 

– God is ook de God van dichtbij, betrokken met jouw en mijn leven. 

– De God die over de bergen naar ons toe komt rennen. 

– De God die de 99 schapen achterlaat om dat ene schaap te vinden. 

– Die ons al van verre ziet aankomen en naar ons toeloopt om ons te omarmen. 

2. Jullie zijn mijn kinderen. 

Jullie zijn het kostbaarste wat Ik bezit. Jullie zijn Mijn kinderen. 

“Bedenk hoeveel de Vader van ons houdt! Zijn liefde voor ons is zo groot, dat hij ons zijn kinderen noemt. 
En dat zijn we ook. Maar de mensen die bij de wereld horen, begrijpen niet dat wij Gods kinderen zijn. 
Dat komt doordat ze God niet kennen. 
Lieve vrienden, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we later zullen zijn, weten we nog niet. Maar we we-
ten wel dat we op Jezus zullen lijken als hij terugkomt. Dan zullen we hem zien zoals hij is, als de hemelse 
Christus.” 1 Johannes 3: 1 – 2 BGT. 

Gods grootste verlangen is om samen met Zijn kinderen op te trekken. Hij wil graag gekend worden! 

 Waarom Kerst? 

“Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Chris-
tus.”  Johannes 17: 3 NBV. 

 Adam & Eva. 

Adam en Eva, wandelden in de avondkoelte van de tuin met God. Er was geen zonde, schuld of schaam-
te. Openheid, vertrouwen, eenheid, liefde … 

God als drie-eenheid in een dans, in samenspel met ons.  

Een relatie van liefde, een wederzijdse afhankelijkheid en dienstbaarheid. 

 Misleiding, eten van de vrucht. 

Toen Eva misleid werd door de slang en toen ook Adam gebeurden er behoorlijk wat dingen. 

“Aan het eind van de middag begon er een frisse wind te waaien. God liep door de tuin. Toen de man en 
de vrouw hem hoorden, verstopten ze zich tussen de bomen. Maar God riep de mens: ‘Waar ben je?’ ‘Ik 
heb me verstopt,’ antwoordde de man. ‘Toen ik u hoorde in de tuin, werd ik bang. Want ik ben naakt.’ 
God vroeg: ‘Hoe weet je dat je naakt bent? Heb je gegeten van de boom waarvan je niet mocht eten?’” 
 Genesis 3: 8 – 11 BGT. 

Vaak kijken we naar deze gebeurtenis in de context van “zonde” – het breken van één van de tien gebo-
den. Het probleem is veel groter. Zonde is meer dan “ongehoorzaamheid”. 

Door te eten van de vrucht, zijn wij verblind geraakt. 

Het grootste probleem van de zonde is dat we onmogelijk in staat zijn om de Vader te kennen. 
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“… Alleen de Vader kent de Zoon. En alleen de Zoon kent de Vader…”  Mattheüs 11: 27 BGT. 

“Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen…”  

Met andere woorden: “De eeuwige dood, is dat wij Hem niet kennen…” 

Zonde is hiervan de oorzaak. 

– Niet enkel wordt onze relatie met Hem verbroken. 

– We zijn niet meer in staat te zien “wie God is, wie de Vader is”. 

– Adam is de weg kwijt … Hoe zou hij de God van zijn verwrongen beeld ooit kunnen vertrouwen? 

– Wij denken dat God opeens ver weg is. Maar het tegengestelde is waar, Hij is er bij. We zijn verblind 
en voelen ons vervreemd van God. 

– God is niet veranderd, wij zijn veranderd. 

 God neemt alle verantwoordelijkheid op zich voor Zijn schepping. 

God maakt hier al de belofte van de Messias. Die herstel zal brengen. 

“De vrouw en jij, en al jullie nakomelingen, zullen voortaan vijanden zijn. Eén van haar nakomelingen (Je-
zus) zal je de kop (slang) vermorzelen en jij (slang) zult zijn hiel (de hiel van Jezus/God) verbrijzelen.” 
 Genesis 3: 15 HB. 

Doorheen het Oude Testament zien we een beperkte openbaring van wie God is. 

– Mozes, had in zijn ontmoetingen met God, het hart van de Vader gevoeld. Hij had de barmhartigheid 
van God gezien. 

 “… ‘Ik ben de Heer! Ik ben een goede God. Ik zorg voor de mensen. Ik ben geduldig, trouw en vol liefde. Mijn 
liefde voor mensen duurt duizenden generaties. Ik vergeef mensen alles wat ze verkeerd doen, ook als ze 
grote fouten maken.” Exodus 34: 6 – 7 BGT. 

– David, heeft een intieme relatie met God. Hij heeft doorleefde ervaringen met God waarin Gods ka-
rakter steeds zichtbaar wordt. 

– God laat zich zien door de profeten. 

– Job, te midden van zijn ellende, ziekte, verdrukking, …, zegt: 

“Ik kende U alleen van horen zeggen. Maar nu heb ik U zelf gezien.” Job 42: 5 BasisBijbel. 

Jerry Cook beschrijft deze fase in zijn boek “De kerk op maandagmorgen”:  

– Fase 1 - God op afstand”. 

– Kerst: Fase 2 – Immanuel – God met ons. 

– Pinksteren: Fase 3 – God “in” ons. 

3. Immanuel – God met ons. 

Kerst is allesbehalve de romantiek van een baby geboren in Bethlehem en gewikkeld in doeken, slapend in 
een kribbe, liggend in stro, in een stal. 

Met de herders in het veld. De wijzen uit het oosten. 

Henk heeft dit afgelopen zondag mooi beschreven. Welke verwachtingen, welke angsten deze volgende 
vier personages hadden bij de komst van “De koning van de Joden”. 

– 1  Keizer Augustus. 

– 2  Koning Herodes. 

– 3  De herbergier van Bethlehem. 

– 4  Jozef en Maria. 

Kerst is – licht – in de harde werkelijkheid van onze duisternis. 

Jezus komt in de “stal” van ons leven. 

God wil in jouw en mijn angsten, verdriet, gebondenheid, verblindheid en wanhoop komen en licht/hoop 
brengen. 

“Maar op de tijd die God bepaald had, stuurde hij zijn Zoon Jezus Christus. Jezus was een mens als wij. 
Ook hij moest leven volgens de wet. Maar hij kwam om ons te bevrijden. Dankzij hem hoeven wij niet 
meer te leven volgens de wet. Dankzij hem wil God ons als zijn eigen kinderen aannemen. Wij zijn dus 
kinderen van God. Daarom heeft God ons de Geest gegeven die bij Jezus Christus hoort. En daarom noe-
men wij God nu: ‘Abba, Vader.’” Galaten 4: 4 – 7 BGT. 
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– Jezus, mens, onderworpen aan de wet. Maar ook onderworpen aan de natuurwetten. 

– Het is eenvoudiger om te geloven dat Jezus God was dan het feit dat Hij ook volledig mens was. 

– Jezus, is voor het grootst gedeelte van zijn leven timmerman geweest. 

Zou Jezus nooit de spijker gemist hebben en zijn duim blauw geslagen hebben. Of een splinter gehad 
hebben. Hij kon moe worden en hongerig zijn. Verdrietig of boos. 

Kiespijn, misselijk omdat hij iets slechts had gegeten. Hoofdpijn omdat hij een slechte nacht had ge-
had. 

Hij was bang, onrustig, verdrietig, …  

Mens zoals jij en ik. 

– Jezus, werd veracht, bespot, gemarteld, gedood, zodat wij “de Vader” opnieuw zouden mogen zien 
zoals Hij is (genezing van onze blindheid). 

De opdracht van Jezus. 

“Filippus zei: ‘Heer, laat ons de Vader zien! Dat is voor ons voldoende.’ Jezus zei tegen hem: ‘Filippus, ik 
ben al zo lang bij jullie. Ken je mij nog steeds niet? Jij zegt: ‘Laat ons de Vader zien.’ Maar als je mij ge-
zien hebt, dan heb je ook de Vader gezien.” Johannes 14: 8 – 9 BGT. 

“Vader, het werk waarvoor u mij gestuurd hebt, heb ik gedaan en afgemaakt. 
Vader, u hebt zelf mijn leerlingen uitgekozen. Ze zijn van u, en u hebt hen aan mij gegeven. Aan hen heb 
ik laten zien wie u echt bent. En zij hebben uw boodschap aangenomen.” Johannes 17: 4, 6 BGT. 

 De kostprijs is/was hoog! 

– Zijn hemelse positie opgeven. 

– Onbelangrijk, een slaaf, een bediende. 

Het is volgens mij als mens onmogelijk om te begrijpen wat dit voor Jezus, de Vader en de Heilige Geest 
betekend heeft. 

4. Het geschenk van Kerst.  

Het grootste geschenk dat God jou en mij wil geven is Zijn aanwezigheid in ons leven. 

Wil jij Zijn geschenk ontvangen? Wij jij Zijn uitgestoken hand vastgrijpen. 

 Waarom zou ik dat doen? 

“Het is heerlijk voor je als je begrijpt dat je God nodig hebt. Want dan zul je het Koninkrijk van God mo-
gen binnengaan.” Mattheüs 5: 3 BasisBijbel. 

God als drie-eenheid in een dans, in samenspel met ons.  

– Een relatie van liefde, een wederzijdse afhankelijkheid en dienstbaarheid. 

– Openheid, vertrouwen, eenheid, liefde … 

– Hij de bron van het leven. 

– Hij is het licht in onze duisternis. 

– Hij zal je troosten, in je verdriet. 

– Hij zal in je situatie, ziekte vreugde en vrede geven. 

– Vertrouw op Mij, maak je geen zorgen, ik zal in je noden voorzien. 

– Vertrouw mij in je boosheid, angst … 

– Je hoeft niet bang te zijn voor de dood, Ik heb de dood overwonnen! 

 Wie heeft ervaren dat God dichtbij is? 

Ben jij ook zo vergeetachtig als ik en denk je “Waar bent U God?”? 

Open mijn ogen Vader, dat ik U liefde en nabijheid mag ervaren/zien? 

Wilt U mijn blindheid (schubben) wegnemen, mijn gedachten vernieuwen? 

– God is ook de God van dichtbij, betrokken met jouw en mijn leven.  

– De God die over de bergen naar ons toe komt rennen. 
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– De God die de 99 schapen achterlaat om dat ene schaap te vinden. 

– Die ons al van verre ziet aankomen en naar ons toeloopt om ons te omarmen. 

 Woorden van leven. 

Het volk begreep Jezus niet altijd. Vele volgelingen verlieten Jezus. 

Wat gaan jullie doen? Gaan jullie Mij ook verlaten? 

“Simon Petrus antwoordde: ‘Heer, naar wie zouden wij toe moeten gaan? U spreekt woorden die eeuwig 
leven geven!” Johannes 6: 68 BGT. 

 Het grootste geschenk dat God ons kan aanbieden is Zijn aanwezigheid/betrokkenheid in ons leven. 

– Jezus heeft ons laten zien wie de Vader is. Mag Hij je ogen openen voor deze waarheid. 

– Jullie zijn het kostbaarste wat Ik bezit. Jullie zijn Mijn kinderen. 

– Kerst is – licht – in de harde werkelijkheid van onze duisternis. 

– Kerst is – Immanuel – God met ons! 


