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Het geboortekaartje van Jezus 
 
Liturgiesuggesties: 
Gezang 138 en 139 
Aanvangstekst: Jesaja 9: 5 
Wisselzang: Gezang 146 
Mattheüs 1: 18-25 en Lucas 2: 1-14 
Psalm 98: 2 en 3 
Na verkondiging: Gezang 141 
Lied: Jezus is geboren … 
Na zegen: Gezang 134 
 
      *** 
 
Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, 
 
Voor de kinderen: 
Het was midden in de nacht. 
En koud dat het was. 
De herders hadden geen lekker warm bed om in te slapen. 
Nee, zij moesten waken, wakker blijven, om er voor te zorgen dat geen rovers of 
wolven ... schapen komen stelen. 
Er kwamen die nacht gelukkig geen rovers of wolven. 
Ze legden onze knuppels op de grond, 
geeuwden luidruchtig ... en gingen bij het vuur op de grond liggen. 
 
Totdat ... 
Wat is dat? 
Er flitste iets langs de donkere hemel en toen ... 
toen stond - zo maar opeens - toen stond er een engel bij hen. 
Ja zeker, een engel, die een prachtig licht uitstraalde. 
Eerlijk is eerlijk, ze waren natuurlijk best wel bang. 
Hun knieën trilden ervan. 
 
Maar de engel zei: 
Jullie hoeven niet bang te zijn. 
Ik kom jullie iets heel fijns vertellen. 
Er is vannacht een Kindje geboren - daar, in Bethlehem. 
En dit Kindje is onze Verlosser - Christus, de Here! 
Ik zal jullie zeggen hoe je Hem kunt vinden. 
Hij ligt in een kribbe, in een stal. 
 
En alsof het licht van die ene engel nog niet genoeg was, ... 
er kwamen er toen nog veel meer. 
De hemel leek wel een zee van licht! 
Steeds meer, steeds meer engelen kwamen Gods lof zingen. 
"Ere zij God in de hoge!" 
Hun engelenlied klonk maar wat mooi door die stille nacht in de velden van Bethlehem. 
Even plotseling als ze gekomen waren, ... verdwenen ze weer, die engelen. 



Preek over Lucas 2 vers 11  blz. 2 

 

Toen waren de herders weer alleen in die donkere nacht. 
 
Kom mee! riep iemand opgewonden. 
Kom mee! Dan gaan we het Kind zoeken! 
En zo snel als ze konden ... liepen ze naar het stadje Bethlehem. 
Iedereen sliep. 
Nee, daar brandde nog licht. 
Op hun tenen slopen ze de stal binnen. 
Vol eerbied keken ze naar de baby die in een voerbak lag te slapen. 
 
En tegen Maria vertelden ze hun verhaal: 
We zijn herders. 
We hebben Gods engelen gezien. 
Die vertelden ons, dat de Verlosser, Die we al zo lang verwachtten, hier, vannacht is 
geboren. 
Dit Kind is Koning, Christus. 
Vol aanbidding knielden ze neer voor het Kind. 
En daarna gingen ze weer weg - heel stil - om het Koningskind niet wakker te maken. 
 
Toen de herders weer op weg waren naar hun kudde, zongen ze uit volle borst. 
Om God te loven. 
Net zoals de engelen dat hadden gedaan. 
Het blijde Nieuws klonk tussen de heuvels van Bethlehem. 
Ze vertelden aan iedereen die ze tegenkwamen ... dat de Heiland was geboren ... 
Christus, de Here, in de stad van David. 
 
       * 
 
Vandaag, broeders en zusters, jongens en meisjes, is het Kerstfeest. 
Feest van de geboorte van de Here Jezus. 
We vertellen het aan iedereen, wat de herders hoorden en de engel sprak: 
"Want zie, ik verkondig u grote blijdschap, 
die heel het volk zal ten deel vallen: 
U is heden de Heiland geboren, 
namelijk Christus, de Here, 
in de stad van David.” 
 
Je zou, gemeente, deze tekst ... het geboorte-kaartje van de Here Jezus kunnen 
noemen. 
Daarom heb ik zo'n kaartje op de voorkant van de liturgie gemaakt. 
Een geboortekaartje. 
Een kaartje met een opschrift, ... met een naam, ... met een adres, ... er staat ook een 
datum op en ... een plaats. 
Kijk maar mee! 
       * 
 
Het eerste waar je op een geboortekaartje naar kijkt is natuurlijk ... de naam! 
Hoe zal het pasgeboren kindje heten? 
Welke naam zal het z'n leven lang met zich meedragen? 
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Een kindje moet een naam hebben. 
En het beste is nauwelijks goed genoeg. 
Twee, soms drie namen, hebben we nodig om uit te drukken hoe wij dit kind op prijs 
stellen. 
En ... wat wij dit kind willen meegeven. 
Een kind moet een naam hebben. 
Ook Gods Kind. 
Het beste is nog niet goed genoeg. 
Het heiligste is nog niet heilig genoeg voor dit goddelijk Kind. 
 
Hoe moet Hij heten? 
Hoe moeten de mensen Hem noemen, Hem aanbidden? 
Hoe zal Hij Christus zijn en ... hoe zal Hij Here zijn? 
Hij zal - zegt God - voor alles, Jezus heten. 
Jezus: Heiland, Heelmaker. 
Want Híj zal zijn volk ... heil brengen. 
Hij zal zijn volk redden, bevrijden, zalig maken. 
 
      * 
 
Nu was heiland, broeders en zusters, jongens en meisjes, in Jezus' dagen geen 
onbekende titel. 
Heiland ... zo heette de keizer in Rome. 
Augustus, de Heiland der wereld. 
Heiland ... zo heette ook de Grieks-romeinse god van de geneeskunde. 
De god die redt uit ziekte en verslaving, 
uit schipbreuk en uit oorlogsgevaar. 
De god die redt uit de moeiten van het degelijks bestaan. 
Heiland: Sotèr: Heelmaker. 
Want Hij maakt heel, wat er in mensenlevens is kapot gegaan. 
 
Nee, zegt God: Niet keizer Augustus is de Heiland der wereld. 
De Heiland der wereld, dat is Jezus ... mijn eniggeboren Zoon. 
Nee, zegt Lucas - de arts-evangelist: 
Dit Kind is niet het ideaal van de Grieks-romeinse  wereld. 
Dit Kind is niet de god van de geneeskunde. 
Wil je weten Wie Hij is, dan moet je dat maar nalezen in de Bijbel, in het Woord van de 
levende God. 
Hij is het ... die zal verlossen, bevrijden. 
Hij is het ... die Mijn volk te-hulp-zal-komen. 
Hij is het ... die de overwinning zal geven. 
Door deze Naam - schrijft de apostel Paulus -  zullen zondaren behouden worden van 
de toorn (Rom. 5:9). 
 
Heiland. Dat is Hij ... die heel zal maken wat gebroken is. 
Jezus, broeders en zusters, jongens en meisjes, is in deze wereld gekomen om alles 
wat kapot was, weer heel, weer gaaf te maken. 
Hij heeft het leven ... heel-gemaakt waar het stuk was. 
Hij heeft het door zijn leven laten zien. 
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Alles wat door de zonde gebroken was, heeft Hij geheeld door Zichzelf te laten breken. 
Alles wat door de mens kapot gemaakt was, heeft Jezus weer gaaf gemaakt. 
God en mens zijn door deze Heiland weer verzoend. 
De taak van dit nieuwgeboren Kind is ... te redden, te verlossen, om heil te brengen, 
om zalig te maken. 
En dat deed Hij, door Zichzelf te geven tot de dood aan het kruis. 
Jezus, de Heiland. 
Hij kwam als Kind naar deze wereld om ons te laten zien dat de Vader ... Zijn Zoon 
zendt ... als de Heiland van de wereld (1 Joh.4:14). 
Begrijpt u nu, broeders en zusters, jongens en meisjes, waarom de engel "grote 
blijdschap" verkondigt? 
De geboorte van d¡t goddelijk Kind is om je er over te verheugen. 
Ja, om heel erg blij om te zijn! 
 
      * 
 
God komt in dit Kind, met deze Naam, ons redden, ons bevrijden ... uit onze zonde en 
uit onze schuld. 
U en jij en ik. 
"U is heden de Heiland geboren." 
U! 
Dat is, broeders en zusters, jongens en meisjes, het adres van Jezus' geboortekaartje. 
"U is heden de Heiland geboren." 
Niet: Jozef en Maria is geboren. 
Ja, natuurlijk ... ook zij horen tot diegenen aan wie het geboortekaartje is geadresseerd 
... 
Maar God heeft een uitgebreider adressenbestand dan wij durven denken. 
 
U! Allereerst worden daarmee de herders bedoeld. 
Zij zijn de eersten die het bericht van Jezus` geboorte vernemen. 
Maar dan wordt al gauw de kring breder: 
"Heel het volk" zal de blijdschap rond de geboorte van dit Kind ten deel vallen. 
"Als mensen van Gods welbehagen" zijn het de herders, die hier het gehele volk van 
God vertegenwoordigen. 
Om het hele volk ... gaat het God. 
Om alle mensen! 
Iedereen moet blij zijn op het Kerstfeest, ... want Jezus is gekomen als de Heiland van 
de hele wereld. 
Als de Koning van alle volkeren op aarde. 
 
Als één ding wel heel duidelijk wordt op het Kerstfeest, broeders en zusters, jongens 
en meisjes, dan is het wel dit: 
God wil een God-van-alle-mensen zijn, ... van niemand uitgezonderd. 
En in Zijn Zoon, de Here Jezus Christus, zien we dan ook hoe groot Gods vaderliefde 
voor mensen is: 
"Mensen van Gods welbehagen." 
Mensen - mag je zeggen - waar God een behagen, een plezier in heeft. 
Kerstfeest is Christusfeest: Het feest voor iedereen. 
"U is heden de Heiland geboren." 
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Ik zei het al, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat geboortekaartje van de Here 
Jezus is ook een geboortekaartje voor ons. 
Die Heiland is ook voor ons geboren. 
God heeft gedacht aan zijn genade ... 
God heeft gedacht aan u en jou en mij! 
 
Want als God - in zijn genade - nou eens niet aan ons gedacht had ... 
dan waren wij nog steeds ... in zonden, verloren in schuld. 
Als God Zich niet over ons had ontfermd ... dan stond het er voor u en jou en mij ... 
maar wat beroerd voor. 
Als God Zijn Zoon niet naar deze wereld had gezonden ... dan was er geen Kerstfeest 
geweest en geen grote blijdschap. 
Wat een wonder van Gods genade, gemeente, dat God ons de Heiland - op Zijn 
goddelijke tijd - geboren doet worden, 
"namelijk Christus de Here, in de stad van David." 
 
Bent u wel blij met dit Kind? 
Is er blijdschap in jouw hart voor deze Redder van jouw leven? 
Want d  r gaat het met Kerstfeest om: 
Dat w¡j blij zullen zijn om de geboorte van Jezus. 
Dat wij blij zullen zijn om Zijn komen in deze wereld. 
Dat wij blij zullen zijn om het mens-worden van de Zoon van God. 
Gods Zoon wordt mens. 
Dat kun je niet bewijzen. 
Dat kun je alleen geloven. 
De oude Simeon in de tempel ... had geen engelen horen zingen. 
En geen mens had het hem verteld. 
God Zelf heeft Simeon het Kind in zijn armen en in zijn hart gelegd. 
En Simeon zag en ... geloofde. 
 
Dit Kind dat ons geboren wordt: 
"U is heden de Heiland geboren" ... ontvangen wij als ons eigen kind ... als een 
geschenk uit de hemel. 
In het geloof gaan wij dit Kerstgeschenk aanvaarden. 
In het geloof zingen we het lied van de blijdschap, het lied van Gods lof: "Ere zij God!" 
Ja, want aan God komt de eer toe, 
voor dat geschenk van zijn liefde. 
Geloofd zij God, met diepst ontzag! 
 
      * 
 
Kerstfeest, broeders en zusters, jongens en meisjes, is een blij feest. 
Een feest tot eer van onze God. 
Maar Kerstfeest is geen vrij-blij-vend feest. 
Veel mensen zoeken juist met Kerst een plaats in de kerk. 
De Kerstnachtdiensten doen het nog steeds erg goed. 
Maar Kerstfeest ... is geen vrij-blij-vende zaak. 
Kerstfeest stelt je voor een beslissing. 
Je kunt niet straks de kerk uitwandelen ... zonder dat je gehoord hebt dat het gaat om: 
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Voor of tegen! 
Voor of tegen ... dit Kerstkind. 
"Wie niet voor Mij is - zegt Jezus dertig jaar later - die is tegen Mij!" 
Het Kerstfeest stelt mensen - voor het eerst of opnieuw - voor een keus, voor een 
beslissing. 
De herders ... zij zijn voor Jezus. 
Koning Herodes ... hij is tegen dit Koningskind. 
De discipelen ... zij zijn voor Jezus. 
De farizeeën en de Schriftgeleerden ... zij zijn tegen de Christus. 
 
Vanmorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes, komt dit Kerstkind ook tot ons: 
"U is heden de Heiland geboren!" 
Maar wat doet u, wat doe jij met dit geboorte-bericht? 
Wat is onze reactie op de geboorte van het Christuskind? 
 
Lucas - de evangelist, de blijde boodschap verteller - vertelt ons eerst de reactie van 
de herders: 
"En zij gingen haastig ..." 
"En toen zij het Kind gezien hadden, maakten zij bekend ..." 
Die herders weten niet hoe snel hun voeten hen naar Bethlehem moeten brengen. 
Ze komen - op kraambezoek - ze zien en ... ze gaan getuigen. 
Getuigen: vertellen aan anderen ... wat God gesproken heeft over dit Kind. 
Ja, zult u of jij zeggen, dat is vandaag de dag de opdracht van de predikant: 
Te getuigen, te vertellen ... wat God over dit Kind heeft bekend geweest. 
Dat doen we dan ook. 
Zondag aan zondag. 
Week in week uit. 
En eigenlijk schieten dan mensenwoorden te kort om te getuigen van het wonder van 
de geboorte van dit Kind. 
 
Maar getuigen, vertellen ... daar heb je iemand voor nodig. 
Iemand, aan wie je je verhaal kwijt kunt. 
Bij wie je het geboortekaartje van de Here Jezus kwijt kunt. 
In het Kerstevangelie zijn dat de omstanders. 
De mensen in de herberg. 
De inwoners van Bethlehem. 
Hun reactie is: Verbazing, verwondering. 
Ze zijn er onderste boven van. 
Verwondering ... daar zit natuurlijk ons woord wonder in. 
Dat is het ook, die geboorte van de Here Jezus. 
 
Maar we lezen als reactie ook: Afwijzing, weigering. 
Dan hebben we het over ongeloof, hardheid van je hart. 
Wat is vandaag uw en jouw kerst-reactie? 
Dat Kind, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat zijn geboortekaartje bij u en jou 
en mij - als het ware in de bus laat doen - dat Kind is het zichtbare, tastbare en 
hoorbare bewijs van Gods liefde. 
Gods liefde voor u en jou en mij. 
Dat is toch om je over te verbazen, om je over te verwonderen? 
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Dat Kind kun je toch niet als een vondeling voor de deur van je hart laten liggen? 
 

* 
 
"U is heden de Heiland geboren!" 
O ja, Heden. In de stad van David. 
Heden, dat is in de Bijbel altijd een geladen woord. 
Heden, dat is de tijd van Gods welbehagen. 
Heden, dat is de tijd waarop God heilrijk gaat handelen. 
Die tijd, dat moment is nu aangebroken: Heden! 
 
Profetieën uit het Oude Testament zijn in vervulling gegaan. 
Het Kind wordt geboren in de stad van de profetie: 
In Bethlehem, de stad van David. 
Er zijn mensen die de Bijbel achterhaald vinden. 
Die er ook niets van begrepen hebben. 
De geboorte van dit Kind laat zien ... dat God - de eeuwen door - Zijn Woord heeft 
gehouden. 
Wat Hij - eeuwen geleden - heeft beloofd ... wordt vervuld. 
Op Zijn tijd. 
Op Zijn wijze. 
Een Kind, in doeken gewikkeld, liggende in een kribbe. 
"Dit zij u het teken!" 
 

* 
 
In de stad van David begint de geschiedenis opnieuw. 
Daar vindt de wereldschokkende gebeurtenis van de geboorte van de Heiland der 
wereld plaats. 
Alle wegen leiden op het Kerstfeest naar Bethlehem. 
Broeders en zusters, jongens en meisjes, gaat u mee vandaag, met de herders, naar 
de stal in Bethlehem om daar uw Heiland te ontmoeten? 
We gaan op kraamvisite. 
En dan neem je een natuurlijk een cadeautje mee. 
 
Het mooiste geschenk dat we dit Christuskind kunnen geven is ... ons hart. 
Een hart ... vol blijdschap. 
Een hart ... vol geloof. 
Een hart ... vol verwondering ... voor dit geschenk uit Gods hand. 
 
Mag ik u en jou vanmorgen feliciteren met de geboorte van dit Kind. 
Want "U is heden ... de Heiland ... geboren!" 
 
Amen. 
 
Ds. Jan K.C.Kronenberg, Leeuwarden 25 december 1990 
 
 

! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen. ! 
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   Want zie, ik verkondig u grote Blijdschap: 

   U is heden de Heiland geboren 

 

      CHRISTUS de Here 

 

in de stad van David. 

         Lucas 2:11 

 


