Het Kerstpakket
Liturgiesuggesties:
Gezang 124: 1-5; Gezang 145: 1-3
Gezang 146: 1, 2, 4 en 6
Gezang 26: 1, 3 en 4
Jesaja 8:23-9:6
Zingende Gezegend 135: 1 en 2
Johannes 3:16-21
Gezang 160: 1 en 2
Na verkondiging: Gezang 139: 1, 2 en 3
Gezang 134: 1, 2 en 3
Psalm 150: 1 en 2
*
Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,
HET KERSTPAKKET.
De afgelopen week zag ik heel wat mensen met een kerstpakket naar huis gaan.
In de auto of gewoon ... achterop de fiets.
Met zo'n kerstpakket wil het bedrijf de waardering uitdrukken voor de inzet die je als
personeelslid het afgelopen jaar - of als je al in de VUT of met pensioen bent - in
voorgaande jaren ... aan het bedrijf hebt gegeven.
Het Kerstpakket.
Als waardering voor je inzet en ... ter verhoging van de gezelligheid rond het
Kerstfeest.
Vanmiddag breng ik bij u en bij jou hét Kerstpakket.
Niet voor uw inzet, niet uit waardering, maar gewoon omdat er Iemand is, die vindt
dat iedereen dít Kerstpakket moet kunnen krijgen.
Een Kerstpakket uit de hemel.
Een Kerstpakket van God.
Het komt vandaag bij u en bij jou en bij mij thuis om het pas echt Kerstféést te laten
zijn.
Want in dit Kerstpakket zitten geen lekkere dingen.
In dit kerstpakket zit geen kerststol of een lekkere fles met wijn.
In dit Kerstpakket ligt ... een Kind.
Een Kind in doeken gewikkeld.
Gods eigen Kind.
"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft ..."
*
Broeders en zusters, jongelui, in het Kerstpakket dat God ons geeft ... geeft Hij zijn
eniggeboren Zoon.
God eniggeboren Zoon is de inhoud van dat Kerstpakket.
De Here Jezus Christus.
Het Kind in de kribbe van Bethlehem.
Gód geeft ons dat Kerstpakket.
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blz. 1

We hebben er niets voor hoeven doen.
Geen enkele prestatie van onze kant waarvan we zouden kunnen zeggen: Nou, we
hadden het ook wel verdiend, dat Kerstpakket!
Nee, we hebben eigenlijk helemaal geen recht van spreken.
Ook al leef je net zo netjes.
Ook al doe je nog zo goed je best.
Recht op dit Kerstpakket heeft niemand van ons.
En toch ... een Kerstpakket.
Uit de hemel. Van God.
God geeft het ons omdat Hij zo geweldig veel van ons houdt.
Een Kerstpakket ... uit liefde!
*
Weet u, weet jij, wat echte liefde is?
Als je verkering hebt ... dan weet je wat liefde is.
Vlinders in je buik en zo.
Maar dat is nog geen échte liefde.
Echte liefde is ... dat je alles voor die ander over hebt en ... dat je daar niets voor
terug verwacht.
Liefde zonder tegenprestatie.
Nog even iets over dat Kerstpakket.
Ik hoorde de afgelopen week van iemand die maar liefst negen kerstpakketten had
ontvangen.
Ik gun het hem of haar best wel.
Maar daar zit natuurlijk de gedachte achter die ander de zakenrelatie met zo iemand
goed wil houden.
Eigenlijk wil men er iets voor terug ontvangen:
Een aanbeveling bij een aanbesteding ...
Een goed woordje voor de volgende bestelling ...
Als God ons zijn Kerstpakket stuurt ... verwacht Hij daar niets voor terug.
Want Hij stuurt zijn Kerstpakket naar alle mensen.
Hij stuurt zijn Kerstpakket naar iedereen.
Naar de hele wereld.
Omdat Hij van die wereld / van die kosmos houdt.
*
Ja, want dat woord staat er in de tekst van vanmiddag: de wereld ... dat is in het
Grieks de kosmos.
Het is de bewoonde wereld.
De wereld die God heeft gemaakt, die God heeft geschapen.
De wereld zoals God die in gedachten had.
Met planten en bomen, met vogels en vissen, met dieren en met mensen.
De kosmos - als tegenstelling van de chaos.
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Nu, u weet dat in die wereld - in die kosmos - niet alleen het Koninkrijk van God
gekomen is ...
In die wereld is ook het Rijk van de duisternis gekomen.
En nu zendt God zijn Kerstpakket, zijn Zoon, naar deze wereld om die wereld te
verlossen, te bevrijden van de overste van deze wereld.
Van de satan, van de duivel.
Dertien hoofdstukken verder horen we Jezus tegen zijn discipelen zeggen dat Hij
terug gaat tot de Vader.
De Vader, die Hem naar deze aarde gezonden heeft.
En Jezus kán naar zijn Vader terugkeren, omdat de overste van deze wereld
geoordeeld is (Johannes 16: 11).
De wereld. De kosmos.
Wat is er van die goede wereld van God terecht gekomen?
Eén t.v.-journaal, één dag krant lezen, en u weet wat er in die wereld kapot is.
Wat een corruptie, wat een haat, wat een jaloezie, wat een venijn en criminaliteit, wat
een elkaar het leven niet gunnen!
In Joegoslavië gaat het geweld maar door.
In Rwanda moet nu volop psychische hulp worden geboden na het drama dat zich
daar heeft afgespeeld.
In Tsjetsjenië leven duizenden mensen in een door bommen vernietigde stad.
En tóch ...
En tóch heeft God deze wereld zó lief gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft.
En in die eens zo goede, maar nu zo gebroken wereld is Jezus op het Kerstfeest
gekomen.
Als een kind in een kribbe.
Hulpeloos en teer.
Als het bewijs van de liefde van God.
Want God heeft die wereld / God heeft u en jou en mij - want dat mag u daar ook
voor lezen ...
God heeft u en jou en mij zó lief ... dat Hij wil dat niemand verloren gaat.
God wil dat een ieder die in Jezus gelooft ... gered wordt en eeuwig leven heeft.
En wie wil dat niet: gered worden en eeuwig leven?
*
Even naar het verband van deze woorden:
Jezus is - zoals u wellicht weet - in gesprek met Nicodemus.
Nicodemus is een Farizeeër.
Een farizeeër was iemand die zich strikt hield aan de wetten van Mozes.
Een zeer rechtzinnig mens.
Hij erkende het bestaan van boze en goede geesten.
Hij geloofde in de onsterfelijkheid van de ziel en in de opstanding van het lichaam.
Bovendien was Nicodemus ook niet de eerste de beste farizeeër, hij is "een overste
van de Joden".
Hij hoorde tot het Sanhedrin, de joodse Raad.
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Dezelfde joodse Raad die drie jaar later Jezus als gods¬lasteraar ter dood zal laten
brengen aan het kruis.
Dan zal Nicodemus het opnemen voor Jezus.
Echter ... tevergeefs.
In de nacht komt Nicodemus bij Jezus.
Hij is een man vol vragen.
Hij kent de Schriften van het Oude Testament.
Hij heeft Jezus horen spreken.
Hij heeft gehoord van de tekenen die Jezus deed.
"Rabbi, wij weten, dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want niemand kan die
tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is."
Nicodemus erkent het goddelijke gezag van Jezus' optreden.
'God is met U, dat kan niet anders.'
'Maar ... ik begrijp nog niet zoveel van uw woorden.'
En dan volgt die bekende dialoog, dat bekende gesprek tussen Jezus en Nicodemus
over het opnieuw geboren worden.
En over het verhoogd worden van de Zoon des Mensen aan het kruis "opdat een
ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe."
Wat Jezus, broeders en zusters, jongelui, aan Nicodemus en aan ons vraagt is ...
geloof.
Geloof is nodig om gered, om behouden te worden en eeuwig te leven.
Dat geloof is er ... als je van Boven, door Gods Geest, opnieuw geboren bent.
Ik ga daar verder niet dieper op in, maar hou dat woord geloof nog even in
gedachten vast.
*
Het is vandaag Kerstfeest.
We zien, broeders en zusters, jongelui, in gedachten het Kind van Maria weer liggen
in de kribbe van Bethlehem.
We luisteren met de herders naar het lied van de engelen:
"Ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij de mensen van het welbehagen."
Is het zo vreemd dat Jezus spreekt van Gods liefde ... voor de wereld?
Voor wie had God zijn Kerstpakket anders gegeven dan voor de wereld, om haar te
redden uit de ellende waarin zij zichzelf had gebracht?
Als engelen zingen van vrede "op aarde" en van welbehagen "bij de mensen" is dat
soms iets anders dan wat Jezus hier in de nacht aan Nicodemus verkondigt?
*
Gods liefde komt van Boven. Vanuit de Hoge, vanuit de hemel.
Ze komt op aarde, naar een wereld, verloren in zonde en in schuld.
Ze komt in de wereld "opdat de wereld door Hem - door Gods Zoon, de Here Jezus behouden worde".
"Opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."
Gods liefde vraagt om een antwoord.
Om een antwoord van "een ieder".
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Niet bij Nicodemus alleen.
Ook niet bij Israël alleen.
Het is alsof de ogen van de Heiland even over heel de wereld kijken.
En in één oogopslag ziet Hij alle mensen:
- blank en zwart;
- arme en rijk;
- primitief en ontwikkeld.
Een ieder!
God is ruimhartig.
Voor een ieder is er dit Kerstpakket.
Maar dan moet je dit Kerstpakket wel aanpakken.
Dan moet je dit Kerstpakket ook openmaken en er van genieten.
Jezus zegt: "Ik ben wel gekomen ... maar ze hebben Mij niet willen aannemen."
Aannemen dat is wat wij noemen ... geloven.
En geloven ... dat is persoonlijk antwoorden op Gods liefde.
Liefde ... en wederliefde.
Liefde kan alleen met liefde worden beantwoord.
En dat is geen kwestie van je verstand.
Het gaat dan om ... je hart.
God geeft - in dit Kerstpakket - de liefde van zijn hart.
En nu vraagt Hij ook van ons ... ons hart.
Alleen zó zul je leven, eeuwig leven.
Het kan alleen op deze manier.
*
Natuurlijk wil God niets liever dan dat wij zijn Kerstpakket in liefde en geloof
aannemen.
"Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld
veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde."
De wereld wordt eens door God veroordeeld.
Maar dat gebeurt nog niet op het Kerstfeest.
Gods oordeel zal komen over de wereld als Jezus Christus opnieuw op aarde zal
komen.
En tussen die eerste komst en tussen die tweede komst is het de tijd van God liefde
en van zijn genade.
God wil niets liever dan dat de hele wereld behouden wordt.
Dat behoud, die redding, die zaligheid is er voor mensen die geloven.
In het gesprek met Nicodemus zegt Jezus:
"Wie in Mij gelooft, wordt niet veroordeeld;
maar wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam
van de eniggeboren Zoon van God."
Er staat, broeders en zusters, jongelui, bij het Kind in de kribbe van Bethlehem veel
op het spel.
Het gaat om een persoonlijk beslissing.
Het gaat om ... geloof.
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Omdat Zijn Zoon wou sterven,
veroordeeld tot het kruis,
mag ik voor eeuwig leven
als kind bij Vader thuis.
Omdat Híj wilde lijden,
ben ík getroost en blij;
zó lief had God de wereld ja, ú en óns en míj!
Amen.
Ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden 25 december 1994
! Graag een mailtje wanneer deze preek/meditatie in een gemeente wordt gelezen. !

Preek over Johannes 3:17

blz. 6

