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Slide 1: Intro 
“I don't want a lot for Christmas  
There is just one thing I need 
I don't care about the presents    
Underneath the Christmas tree 
I just want you for my own 
More than you could ever know 
Make my wish come true oh 
All I want for Christmas is you” 
 
Slide 2 
Dit lied van Mariah Carey is 1 van de meest bekende kerstliederen. Je hoort het regelmatig 
op de radio en in winkels. Het lied gaat over een verlangen naar een persoon. Zonder die 
persoon is kerst niet compleet.. 
 
Ik stel me graag voor aan degene die mij nog niet kent; ik ben Johan en ik ben getrouwd met 
Veronica. Veronica komt oorspronkelijk uit Moldavië. In het begin van onze relatie waren we 
maandenlang van elkaar gescheiden. Ik kan me nog herinneren dat ik een keer niet bij haar 
was met kerst. Ik vond het verschrikkelijk en verlangde er erg naar om bij haar te zijn. De 
tekst uit het lied was herkenbaar voor ons..  
 
Misschien is het lied ook wel herkenbaar voor jou. Verlang jij naar de aanwezigheid van een 
persoon in deze feestperiode? Vandaag zul je ontdekken dat: 
1. er ook in het huis van God de Vader een verlangen naar een persoon is.  
2. er in het huis van God feest gevierd wordt en waarom.  
 
Context 
De maaltijd neemt een belangrijke plek in tijdens ons kerstfeest. We nemen de tijd voor 
familie en vrienden. Jezus deed dit ook vaak. We schuiven nu als het ware aan bij Jezus aan 
tafel. Jezus vierde tijdens deze gebeurtenis echter geen kerst. Het was eerder een 
Paasmaaltijd. De maaltijd vond namelijk plaats kort voordat Hij gearresteerd en later 
gekruisigd zou worden. We laten ons hier niet door afleiden. Christenen vieren immers 
iedere dag dat Jezus voor onze zonden gestorven is en de dood heeft overwonnen, amen? 
 
Jezus heeft de maaltijd georganiseerd en heeft een kamer gevonden waar Hij samen kwam 
met Zijn discipelen. Deze maaltijd is waarschijnlijk het meest bekende  diner in de 
geschiedenis van de mensheid: Het laatste Avondmaal.  
 
Gedurende de maaltijd waste Jezus de voeten van de discipelen. Hoe bijzonder is het dat de 
man die weet dat Hij enkele uren later bespot, gemarteld en gekruisigd zou worden op dit 
moment oog heeft voor anderen en probeert om hen gerust te stellen? Zelfs in Zijn 
moeilijkste momenten had Jezus oog voor Zijn volgelingen. Je kunt in Lukas hoofdstuk 22 en 
Johannes 13 en 14 meer gedetailleerde informatie vinden over het Avondmaal. 
 
Vandaag focussen we ons op de woorden van Jezus in Johannes 14: 1-7. 
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Slide 3+4: Johannes 14:1-7 (HSV) 
1Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 2In het huis van 
Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen 
om een plaats voor u gereed te maken. 3En als ik heengegaan ben en plaats voor u 
gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 
4En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. 5Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten 
niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? 6Jezus zei tegen hem: Ik ben de 
Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. 7Als u Mij 
gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem 
gezien.  
 
1. Jezus brengt ons naar Zijn thuis 
Stel je je wel eens voor hoe het huis van God er uit ziet? Hoe zou het zijn? Is het iets waar je 
naar verlangt of zie je er een beetje tegen op? We weten niet precies hoe het zal zijn.  
Jezus zegt dat er in het huis van Zijn Vader veel woningen zijn. Wat zou dat betekenen? Ik 
denk dat het niet zozeer om een geografische locatie gaat, maar veel meer over het hart van 
God zegt. In het hart van God is veel ruimte voor de mensheid. Dit betekent dat God een 
plek in Zijn hart heeft voor ieder individu, hoe verschillend men ook is. 
 
Jezus vertelt Zijn discipelen dat Hij naar het huis van Zijn Vader gaat. Daar zullen de 
discipelen ook spoedig zijn (u zult zijn waar ik ben). De woorden van Jezus gelden ook voor 
ons en zeggen iets over waar we echt thuis horen en waar niet. We horen niet thuis in deze 
beschadigde, gebroken wereld. Ons echte thuis is bij de Here.  
(1 Petrus 2:11 zegt dat wij als vreemdelingen zijn die ver van huis zijn).  
 
Jezus zegt dat Hij heen gaat om een plaats gereed te maken. Bij deze woorden van Jezus 
denk ik aan de periode die ouders meemaken wanneer ze in verwachting zijn van hun kind. 
Er wordt onder andere een kinderkamer in orde gemaakt. Er staat een bed. Het kind is van 
harte welkom om te komen. Wanneer het kind er is dan krijgt het ook een eigen identiteit en 
een geboortecertificaat. Het is officieel dat het voortaan deel uitmaakt van een familie.  
 
Jezus heeft voor jou een woning, een kamer gereed gemaakt bij de 
Vader. Jezus heeft jouw toegangsticket gekocht met Zijn leven. Door 
wat Jezus gedaan heeft voor jou staat niets meer in de weg om thuis 
te komen. Je hebt een hemels paspoort ontvangen. 
 
Je hoort bij Jezus en hebt onbeperkt toegang tot Zijn huis / woning. Ooit zul je met een 
nieuw lichaam ook fysiek in het huis van God verblijven, maar ook vandaag mag je al bij Hem 
komen. Of je nou aan het werk bent, in de file staat of thuis op de bank zit; jij mag thuis 
komen bij God. De Heilige Geest helpt ons om Jezus te volgen en om onze focus op het huis 
van de Vader te houden.   
 
Het boek Openbaringen beschrijft ook de woonplaats van God. Let ook de prachtige belofte 
die er bij hoort: 
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Slide 5:  Openbaringen 21: 3-5 (HTB) 
3Ik hoorde een luide stem vanaf de troon zeggen: ‘Gods woonplaats is nu bij de mensen, Hij 
zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en Hij zal Zelf bij hen zijn. 4Hij zal alle tranen van 
hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen rouw of pijn, want die 
dingen horen bij de oude wereld die voorbij is’  
 
Er zal een tijd komen dat we voor altijd bij God zullen wonen. We zullen altijd thuis bij Jezus 
zijn. Hem in de ogen mogen kijken, Zijn stem horen. Ik verlang daar heel erg naar, jij ook?   
 
2. Jezus komt naar ons thuis (kerst) 
We vieren met kerst dat Jezus in onze wereld kwam. De naam Jezus werd pas gebruikt toen 
Hij Zijn thuis bij de Vader verliet en als  baby in onze wereld kwam. Jezus  bestond dus al 
voordat Hij geboren werd.  
 
Slide 6:  Johannes 1 1-4 (HTB) 
1In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2Dit was in 
het begin bij God. 3Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen 
ding gemaakt dat gemaakt is. 4In het Woord was het leven en het leven was het licht van de 
mensen.    
 
Johannes schreef zijn evangelie in het Grieks. Hij gebruikte het Griekse woord ‘logos’ (In het 
Nederlands gebruiken we het Woord.) en beantwoordde hiermee een vraag die Griekse 
mensen destijds hadden en die de mensen vandaag nog steeds hebben: 
 
Wat is de verklaring, de betekenis, het doel, de logica van het hier en nu?  
 
Je mag het Woord vervangen door Jezus. Johannes zegt met andere woorden dat Jezus de 
verklaring of het antwoord is. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Jezus brengt ons 
niet alleen naar een fysieke woning, maar ook naar een plaats waar ons echte thuis is. De 
mens is geschapen voor een intieme relatie met God. We horen bij Hem.  
 
De eerste mensen Adam en Eva waren namelijk geschapen om thuis bij God te zijn in het hof 
van Eden. Ze leefden samen met God. Door de zondeval moesten zij die woonplaats echter 
verlaten. In de jaren daarna heeft de mens altijd rond gedwaald op de wereld. Op zoek naar 
het doel, de logica, het waarom van het bestaan. Ondertussen klonken de woorden: “All I 
want (for Christmas) is you” in het huis van de Vader. 
 
3. Er is feest wanneer we thuis komen 
We gaan terug naar het vieren van de maaltijd. Terug naar lekker eten en drinken. Terug 
naar een gebeurtenis waar mensen oog hebben voor elkaar, met elkaar communiceren.  
 
Jezus hield van het vieren van maaltijden. Niet alleen met Zijn discipelen, maar met iedereen 
die Hem wou ontmoeten. Zelfs met mensen die je normaal gesproken niet tegen kwam in 
een kerk / synagoge / tempel.  Welke mensen mogen er thuis komen bij de Vader? Zijn dat 
alleen de mensen die je tegen komt in de kerk? Of zijn het ook de mensen waar je liever niet 
mee geassocieerd wil worden en misschien zelfs een hekel aan hebt?  
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Laten we lezen met wie Jezus maaltijd had. 
 
Slide 7: Lukas 15: 1-3 (HSV) 
1Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem om Hem te horen.2En de Farizeeën en 
de Schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: Deze Man ontvangt zondaars en eet 
met hen. 
 
Jezus had maaltijd met iedereen die bij Hem wilde zijn. Het beeld van God over de mensheid 
is anders dan die van mensen. Jezus denkt niet in hokjes, sluit niemand uit. Met andere 
woorden: ook jij en ik zijn welkom aan Zijn tafel! Laten we verder lezen in dit hoofdstuk; 
 
Slide 8 tm 13 Lukas 15 3-24 (HSV) 
3En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: 
4Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de 
negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? 
5En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. 
6En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij 
met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. 
7Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, 
meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben. 
 
8Of welke vrouw, die tien penningen heeft en één penning verliest, steekt niet een lamp aan 
en veegt het huis en zoekt zorgvuldig, totdat zij die vindt? 9En als zij hem gevonden heeft, 
roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt: Wees blij met mij, want ik heb de 
penning gevonden die ik verloren had. 
10Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert....  
 
11En Hij zei: Een zeker mens had twee zonen. 
12En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van de goederen dat 
mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. 
13En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelde en reisde weg naar een 
ver land en verkwistte daar zijn vermogen in een losbandig leven. 
14En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en 
begon hij gebrek te lijden. 
15En hij ging heen en voegde zich bij één van de burgers van dat land, en die stuurde hem 
naar zijn akkers om de varkens te weiden. 
16En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens aten, maar 
niemand gaf hem die. 
17En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben 
brood in overvloed en ik kom om van honger. 
18Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd 
tegen de hemel en tegenover u. 
19En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als één van uw 
dagloners. 
20En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag 
zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, 
viel hem om de hals en kuste hem 21En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd 
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tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. 
22Maar de vader zei tegen zijn dienaren: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het 
hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. 
23En breng het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn. 
24Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is 
gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. 
 
Je kunt dit hoofdstuk op verschillende manier uitleggen. Ik heb het gedeelte van de oudste 
zoon bewust weggelaten, omdat ik vandaag de nadruk wil leggen op de jongste zoon. Ik wil 
het verhaal vooral benaderen vanuit het perspectief van kerst. Waarom verliet Jezus Zijn 
thuis en kwam Hij naar onze wereld? 
 
Het antwoord zit in hoe Jezus naar de wereld kijkt. Jezus kwam naar de wereld en ging: 
 
Slide 14 
- Op zoek naar de verdwaalde mensen (schapen), omdat: 
-  Ieder mens het beeld van God draagt (muntje) en: 
- Ieder mens gezondigd heeft en van Gods huis is weg gelopen  (zoon) 
 
In alle 3 verhalen wordt er thuis feest gevierd wanneer het verlorene gevonden is. In alle 3 
verhalen is er een groot verlangen om het verlorene te vinden. De herder, vrouw en vader 
hebben een actieve, zelfs roekeloze liefde. In dit verhaal gaat het over de overweldigende 
liefde van God voor Zijn schepping. Ieder individu is waardevol.  
 
Jezus brengt ons thuis. Thuis wordt er feest gevierd! Trouwens, wanneer was de verloren 
zoon thuis? Was dat toen hij het huis betrad of was dat op het moment dat hij in de armen 
van Zijn vader viel? Hij was thuis toen hij in de armen van de Vader viel. Zie je dat het thuis 
komen niet zozeer afhangt van de locatie, maar dat het veel meer gaat over bij wie we horen 
(bij Jezus) en zijn waar Hij is? 
 
Slide 15  De titel van deze preek is: ‘Samen Thuis Kerst Vieren’.  
Samen: Dit gaat over jou en mij samen, maar ook over God en wij samen 
Thuis: Dit gaat over het Thuis zijn bij God. Dit is niet afhankelijk van de locatie waar je je 
bevindt. Dankzij Jezus mogen we vrijmoedig naar huis gaan. Daar waar we horen, geliefd zijn 
en echt onszelf mogen zijn 
Kerst: Jezus is naar onze wereld gekomen. Hij ging op zoek naar jou en mij 
Vieren: We zijn gevonden. We vieren dit samen en ook in de hemel is het feest! 
 
Je ontvangt vandaag een sleutel van snoep. Deze sleutel heeft een 
symbolische waarde. Je hebt dankzij Jezus nu onbeperkt toegang tot 
de woning waarin je Papa altijd mag ontmoeten.  
 
Het huis van de Vader verlangt naar jouw aanwezigheid. All He wants (for Christmas) is you!  
 
Doe je de sleutel in het sleutelgat en kom je binnen?  
Laten we samen blij zijn en thuis bij Papa kerst vieren! 


