Lucas 2:15-20 – Hij is het
echt!
Kerst: Gods Zoon komt op aarde. Maar Gods Zoon blijkt een heel
gewone baby. Is hij het wel echt? Door de herders geeft God
een bevestiging: ja, hij is het! Aanbid hem met de herders
mee.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen
wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com.
Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.
Liturgie
Zingen: LB Gez 138 Komt allen tesamen (1 en 3)
LB Gez 139 Komt verwondert u (1-3)
NLB Gez 482 Er is uit ’s werelds (1-3)
Welkom
Zingen: Sela, Kom vier het feest met mij (1-3)
Afkondiging overlijden zr. Bakker
Zingen: Psalm 23 : 1
Gebed
Aansteken kaars
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Gez 86 Wij trekken in een lange stoet (1 en 2)
Opw 525 Joy to the world (1 en 2)
Opw 533 Eén klein kind
Elly & Rikkert, Zo lang gewacht
Gebed
Lezen: Lucas 2 : 1 – 20
Luisterlied: Sela, In het licht
Preek over Lucas 2 : 15 – 20
Zingen: LB Gez 134 Eer zij God in onze (1 en 2)
LB Gez 141 Ik kniel aan uw kribbe (1 en 3)
LB 138 Komt allen tezamen (2 en 4)
Sketch over de wijzen
Zingen: Elly & Rikkert, Als je veel van iemand houdt

Vrolijk Kerstfeest iedereen
Opw 529 Komt laten wij aanbidden
Mededelingen en collecte
Zingen: Sela, Als alles duister is
Zegen
Zingen: Ere zij God

Hij is het echt!
Inleiding
dia 1 – jarig
Het is feest vandaag.
Feest omdat Jezus is geboren.
Op welke datum hij is geboren, weet niemand.
Maar vandaag vieren we het feest van zijn geboorte.
We vieren de verjaardag van Jezus.
Je zou wel kunnen zeggen: Jezus is jarig!
Iedereen is elk jaar één keer jarig,
behalve als je op 29 februari geboren bent,
maar dan moet je het maar op een andere dag vieren.
Maar er is wel een verschil tussen
dat je jarig bent en dat je je jarig voelt.
Elk jaar op 1 augustus ben ik jarig,
maar soms voel ik me dan helemaal niet jarig.
Wie weet iets wat ervoor zorgt dat je je ook echt jarig voelt?
Noem eens wat!
dia 2 – jarig voelen
Visite, slingers, cadeautjes, taart, vrijgesteld van de afwas,
feestmuts,
allemaal dingen die helpen om je jarig te voelen.
Zonder dat soort dingen is je verjaardag een hele gewone dag,
net zoals alle andere dagen.
Als je op je verjaardag op staat,
en er hangen geen slingers,

er is niemand die je feliciteert,
je krijgt geen cadeautjes en geen taart,
dan ga je er bijna aan twijfelen:
heb ik me niet gewoon vergist?
Ben ik wel echt jarig?
Volgens de kalender wel, maar het voelt niet zo.
Maar als je wakker wordt, ontbijt op bed krijgt,
er voor je gezongen wordt,
en je de hele dag visite hebt,
dan voel je je echt jarig.
dia 3 – hij is het echt!
Je kunt dus jarig zijn maar je niet jarig voelen.
Soms voelen dingen anders dan ze zijn.
En dat is met kerst ook zo.
De verjaardag van Jezus is een hele bijzondere dag:
we vieren dat de Zoon van God geboren is!
We vieren dat het licht in de wereld is gekomen.
Maar de geboorte van Jezus is helemaal niet zo bijzonder.
Je zou zomaar eraan twijfelen: is dit wel Gods zoon?
Daarover gaat het vanochtend: hij is het echt!
1. Niet te geloven
dia 4 – niet te geloven
Maar eerst over die twijfel.
In Lucas 2 staat het zo gewoon beschreven.
‘Maria bracht een zoon ter wereld’,
veel meer staat er niet over de geboorte van Jezus.
Alsof hij een heel gewoon kind is.
Is deze baby God zelf?
Dat is bijna niet te geloven.
dia 5 – Maria en Gabriël
Ook niet voor Jozef en Maria.
Ja, ze wisten dat het een heel bijzondere baby was.
De manier waarop Maria zwanger was geworden, was heel
bijzonder:
opeens was ze gewoon zwanger, en Jozef had er niets mee maken.

Dat klopte ook met de boodschap van de engel Gabriël.
Hij had vertelt dat Maria de moeder zou worden van Gods Zoon.
En kort daarna was Maria bij Elisabeth op bezoek geweest,
en die had het haar ook nog weer verteld:
‘Maria, je wordt de moeder van de Heer!’
dia 6 – een gewone bevalling en een gewone baby
Jozef en Maria wisten het heel goed.
Maar nu lijkt het zo gewoon.
Over de bevalling is weinig bijzonders te vertellen.
Zo weinig dat we er zelf maar een mooi verhaal omheen hebben
gemaakt.
Over balkende ezels die staan toe te kijken bijvoorbeeld…
Het enige bijzondere is dat Maria niet thuis is bevallen, in
Nazareth.
Ze was met Jozef meegegaan naar Bethlehem.
Waarschijnlijk logeerden ze daar een paar weken bij familie.
Die familie was niet rijk, en hadden dus geen aparte
slaapkamer waar Maria kon bevallen.
In die tijd waren veel huizen zo gebouwd dat beneden ruimte
was voor de dieren
en de mensen boven sliepen.
Om toch een beetje privacy te hebben tijdens de bevalling,
zijn Jozef en Maria maar naar beneden gegaan.
De herders waren ’s nachts met de dieren buiten,
dus waarschijnlijk waren er helemaal geen dieren bij de
geboorte.
Maria heeft een hele gewone bevalling gehad.
dia 7 – baby
En dan is de baby er.
‘Lieve Jezus, welkom bij papa en mama.’
Zoiets zal Maria wel hebben gezegd.
En Jezus lijkt een hele gewone baby.
Hij huilt, hij is tevreden als hij bij mama mag drinken,
en verder slaapt hij veel.
Natuurlijk komt er ook kraamvisite.

Zij zien ook een hele gewone baby.
Misschien is er zelfs wel iemand geweest die heeft gezegd:
‘ja, die ogen, die heeft hij echt van jou Maria,
maar die neus, dat is toch echt meer van Jozef…’
Er is helemaal niets waardoor je zou denken
dat niet Jozef maar God zelf de vader van Jezus is.
dia 8 – is hij wel echt de Zoon van God?
Dit is hem dan: de zoon die Gabriël beloofd had.
De redder, het licht voor de wereld.
Maar hij lijkt zo gewoon.
Jozef en Maria weten wel dat hij Gods Zoon is,
maar Jezus is zo gewoon, dat ze er bijna aan gaan twijfelen.
Het voelt niet alsof deze baby zo bijzonder is.
Hebben ze zich niet gewoon wat ingebeeld?
Is dit wel echt?
En als bij Jozef en Maria de twijfel al toe kan slaan,
dan bij ons natuurlijk helemaal.
Zo’n gewone baby, wat moet je daar nu mee?
Aan niets is te merken dat deze baby de redder van de wereld
is.
Is deze baby wel echt de Zoon van God?
Het is niet te geloven.
2. Bevestigd door God
dia 9 – bevestigd door God
Aan de baby is niets bijzonders te zien.
Maar hij is het echt: de beloofde zoon van God.
God zorgt ervoor dat het ook voor Jozef en Maria echt wordt.
God zegt het nog eens: deze baby is mijn Zoon!
Door de herders bevestigt hij het goede nieuws.
dia 10 – herders
Want een eindje buiten Bethlehem zijn herders.
Het is nacht, en zij letten op hun dieren.
Het begint als een gewone nacht,
maar het wordt de nacht van hun leven.

Want opeens is er een engel in stralend licht.
God zelf heeft een boodschap voor hen!
Het is goed nieuws: er is een baby geboren.
En het is niet zomaar een baby:
deze baby is de beloofde messias, hij is de Heer.
God zelf is naar de wereld gekomen!
Als er daarna bij die ene engel opeens ook nog een enorm leger
van engelen komt,
zijn de herders diep onder de indruk,
en willen ze nog maar één ding: naar deze baby toe.
dia 11 – voederbak
Maar er worden in Bethlehem wel meer baby’s geboren.
Hoe kunnen ze deze baby nu herkennen?
Want, zoals we al gezien hadden, Jezus is een heel gewone
baby.
Dat zegt de engel ook:
het is een gewone baby, gewikkeld in een doek, en hij ligt in
een voerbak.
Je zou verwachten dat hij zich daarvoor verontschuldigt:
‘sorry, het is maar een gewone baby,
en hij is niet bepaald bij rijke mensen geboren,
maar vergeet die voerbak, daar moet je maar even doorheen
kijken,
want hij is het echt wel hoor.’
Maar nee, de voerbak is juist het teken:
van alle baby’s in Bethlehem gaat het om die ene baby in een
voerbak.
Met die informatie gaan de herders op pad, naar Bethlehem.
En inderdaad, ze vinden baby Jezus precies zoals de engelen
hadden gezegd.
Ze vertellen aan Jozef en Maria wat hen vannacht toch is
overkomen.
Dat er engelen waren, en dat hij het verteld heeft:
over de geboorte van Jezus, het licht van de wereld.
dia 12 – door de herders zegt God: hij is het echt!

En zo vertelt God aan Jozef en Maria:
‘deze baby lijkt misschien wel heel gewoon,
maar hij is het echt: mijn Zoon.’
Maria heeft zich niet maar wat ingebeeld.
Nu de herders precies hetzelfde vertellen
als eerder de engel Gabriël en Elisabeth verteld hadden,
is het helemaal duidelijk: deze baby is het echt.
Soms heb je het even nodig dat iemand anders je het weer
vertelt.
Je voelt je veel jariger als mensen je feliciteren met je
verjaardag.
Als je moeder zegt dat het bijna vakantie is,
wordt het veel echter als je meester of juf dat ook zegt.
Als je mondeling hebt gehoord dat je een baan krijgt,
wordt het veel echter als het ook nog in een brief wordt
bevestigd.
Die bevestiging geeft God door de herders.
En dan voelt het ook echt, voor Jozef, Maria en de herders.
Samen vieren ze de goedheid van God.
3. Onze aanbidding waard
dia 13 – onze aanbidding waard
Hij is het echt!
Zoals de herders vertellen wat zij van de engel hebben
gehoord:
deze gewone baby is een redder, de messias, het licht van de
wereld.
God zelf is naar de wereld gekomen.
God laat mensen niet aan hun lot over, maar bemoeit zich met
ons.
Hij is al onze aanbidding waard!
dia 14 – ‘heb je het al gehoord?’
De herders kunnen daar niet over ophouden.
Ze hebben Jozef en Maria verteld over de nacht van hun leven,
over die indrukwekkende engelen.
Ze hebben de geboorte van Jezus gevierd.

Er is niets anders waar ze nog aan kunnen denken.
En wat doe je dan?
Precies: je vertelt het rond.
De herders doen dat.
De eersten die zij op straat tegenkomen, krijgen het hele
verhaal te horen.
En het is zo’n bijzonder verhaal, dat het al snel als een
lopend vuurtje rondgaat.
‘Heb je het al gehoord, dat verhaal van die herders?’
dia 15 – ben je alleen verbaasd…
Lucas schrijft: ‘iedereen die het hoorde was verbaasd.’
En daarmee heeft hij alles ook wel gezegd.
Natuurlijk ben je verbaasd als je hoort over engelen en over
een baby die God is.
En dan, neem je het serieus?
De mensen in Bethlehem niet:
‘ja, vast, een baby die God is, geloof je het zelf?
Zit er ergens een steekje bij je los ofzo?’
Ze schudden even hun hoofd,
en gaan verder met het leven van elke dag.
dia 16 – …of doe je mee in aanbidding?
Geloof jij het?
Het verhaal van de herders?
Dat Jezus echt de Zoon van God is?
Het is mooi dat Lucas niet doet alsof iedereen het direct
gelooft.
Want dan zou je kunnen denken:
‘wat een domme mensen leefden toen, in zoiets kun je toch niet
geloven?’
Maar ook in die tijd waren er heel wat mensen die het niet
konden geloven.
En Lucas is daar eerlijk over:
dat God op aarde komt, is helemaal niet logisch.
Maar dat niet iedereen het gelooft, maakt het juist
geloofwaardig.

Lucas vertelt ons geen mooie verhalen, hij vertelt hoe het is.
Kerst is niet gewoon, Jezus is geen gewone baby.
Daarom is hij al onze aanbidding waard.
dia 17 – aanbidding
Dus doe mee met de herders.
Als zij terug gaan naar hun dieren, jubelen ze
verwondering.
Ze blijven elkaar vertellen hoe goed God is,
dat hij naar deze wereld is gekomen.
En op hun beurt doen de herders weer mee met de engelen.
Van dat lied hebben ze vast iets onthouden,
en het blijft maar rondzingen in hun hoofd:
alle eer aan God!
Amen.

van

