
IK BEN 
BIJ JE !
Op weg naar het kerstfeest 2020



V O O R A F

Geachte ouder(s) en verzorger(s),

In de komende weken leven we toe naar het Kerstfeest. 
Op onze scholen zullen we daar op gepaste wijze aandacht aan geven, 
maar we zitten midden in een periode waar we - ook rondom het 
vieren - beperkt zijn in de mogelijkheden om dat samen met u of met 
meer mensen te doen. De beperkingen rondom Corona en de daarbij 
horende maatregelen zijn ook rondom vieringen leidend.

Om u als ouders en verzorgers een extra handreiking te geven om 
samen met uw kinderen naar kerst toe te leven hebben we voor de 
periode van 1 t/m 26 december opnieuw (zoals ook rondom Pasen in 
het afgelopen voorjaar) korte stukjes voor u en uw kinderen verzameld. 
Deze stukjes heb ik herschreven vanuit een Bijbels dagboek voor 
kinderen wat ik geschreven heb in 2004 en uitgegeven is destijds bij 
Callenbach (dagBoek!, bijbels dagboek voor kinderen). Bij elk stukje 
wordt ook een gedeelte uit de Bijbel genoemd, wat u samen met uw 
kinderen erbij kunt lezen.

Ik hoop dat dit een mooie en goede aanvulling mag zijn in deze 
bijzondere periode waarin we uitzien naar het Licht én verlangen 
naar het perspectief van een nieuw begin.

Met een hartelijke groet, 

Arend Eilander, 
voorzitter college van bestuur Vivente (en schrijver van dagBoek!)



I N H O U D

Datum Titel Om te lezen uit de Bijbel

1 dec Als trekvogels in de nacht Jesaja 9: 1-5

2 dec Dag en nacht Genesis 1: 1-5

3 dec Duisternis en licht Exodus 10: 21-24

4 dec Een kandelaar en licht Exodus 39: 33-39

5 dec Het morgenlicht 2 Samuël 23: 1-4

6 dec Licht en Blijdschap Ester 8: 13-17

7 dec God is mijn licht Psalm 27: 1-4

8 dec Bidden om licht Psalm 43

9 dec Licht weerspiegelen Jesaja 60: 1-3

10 dec Jezus en licht Matteüs 4: 13-17

11 dec Laat je licht schijnen Matteüs 5: 14-16

12 dec Een boodschap van God Lucas 1: 26-29

13 dec Een naam met betekenis Lucas 1: 30-33

14 dec De hemel raakt de aarde aan Lucas 1: 34, 35

15 dec Niets is onmogelijk Lucas 1: 36-38

16 dec Twee moeders Lucas 1: 39-45

17 dec Een loflied Lucas 1: 46-49

18 dec Een hele familie Matteüs 1: 1, 2, 15, 16

19 dec De vader? Matteüs 1: 18-21

20 dec Ik ben bij je Matteüs 1: 22-24

21 dec Immanuël Jesaja 7: 14

22 dec Op reis Lucas 2: 1-3

23 dec Gods plan Lucas 2: 4, 5 Micha 5: 1

24 dec Niet welkom? Lucas 2: 6, 7

25 dec Hoort zegt het voort! Lucas 2: 8-12

26 dec Extra blij Lucas 2: 13-16



Als je veel van iemand houdt 

Als je veel van iemand houdt

Geef je ‘t mooiste wat je hebt

Da’s heel gewoon

Omdat God van mensen houdt

Gaf Hij ‘t mooiste wat Hij had

Zijn eigen Zoon

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk

Een mooier geschenk ken ik niet

Als je veel van iemand houdt

Geef je ‘t mooiste wat je hebt

Da’s heel gewoon

En de wijzen brachten goud

Mirre en wierook voor het kind

Als eerbetoon

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk

Een mooier geschenk ken ik niet

Als je veel van iemand houdt

Geef je ‘t mooiste wat je hebt

Da’s heel gewoon

En als jij de Heer vertrouwt

Leg je leven in Zijn hand

Hij is Gods Zoon

Hoe ik ook denk hoe ik ook denk

Een mooier geschenk ken ik niet

(Elly en Rikkert)



Als trekvogels in de nacht

Jesaja 9:1 en 5

Weet je dat er trekvogels zijn die ’s nachts vliegen? Je zou dat misschien 
niet verwachten, maar toch gebeurt dat. De zwartkop, de grasmus en 
de tuinfluiter zijn altijd ’s nachts onderweg.

Zij vinden hun weg met behulp van de sterren. Het licht van de sterren 
helpt hen de juiste koers te vliegen en de weg te vinden naar hun plaats 
van bestemming.

In deze maand zijn er weer allerlei sterren en is er overal licht te zien. 
Het is een donkere maand in de natuur en daarom steken mensen het 
licht van kaarsen aan en laten ze overal sterren schijnen. In de winkels, 
op scholen, in de kerk, in de huizen.

Aan het eind van deze maand vieren we het kerstfeest. Het feest 
van het licht en de morgenster, de geboorte van Jezus. Naar dat licht 
gaan we deze maand op zoek . Als trekvogels in de nacht.

Doe jij ook mee?

Lezen: Jesaja 9:1 en 5 

1 DECEMBER



Dag en nacht

Genesis 1:1-5

Als je ’s avonds op je kamer komt, doe je het licht aan. Met een druk 
op de knop, zonder dat je erbij nadenkt, schakel je het licht aan.

We vinden het heel vanzelfsprekend dat we licht om ons heen hebben. 
En het valt pas op hoe donker het is, als de elektriciteit uitvalt.

Aardedonker was het in het begin op de aarde. Aardedonker, woest 
en leeg. In de duisternis, in dat donker kwam God en schiep het licht. 
Door zijn grote macht was één enkele zin al genoeg. Toen God zei: 
“Er zij licht” kwam hier het licht op aarde.

Het is een spannende tijd waarin wij leven. Mensen worden ziek, er zijn 
allerlei maatregelen die genomen worden om het Corona-virus tegen te 
houden. Sommigen mensen vinden het heel erg spannend en ervaren 
dat het somber en donker is.

Heel lang geleden al maakte God een scheiding tussen dat wat donker 
en wat licht is. Tussen dag en nacht. In deze donkere dagen van 
december snappen we dat verschil tussen dag en nacht extra goed. 
En begrijp je misschien ook wel waarom mensen uitzien naar het licht.

Lezen: Genesis 1:1-5

2 DECEMBER



Duisternis en licht

Exodus 10:21-24

Wie ’s avonds de hond moet uitlaten en door de donkere straten loopt, 
kan gemakkelijk bij andere mensen naar binnen kijken. Sommige 
mensen hebben de gordijnen dicht, anderen hebben ze open, maar 
je ziet in de meeste huizen wel licht branden.

Dat licht brandt bij je buren, de overburen en als je in een flat woont, 
boven je of onder je.

Het verschil tussen buren werd heel goed zichtbaar in Egypte. 
De negende plaag is aangebroken omdat de farao niet wil luisteren 
naar God. Daarom komt er als straf duisternis over het land Egypte. 
Maar, staat in het bijbelgedeelte van vandaag, in de huizen van de 
kinderen van Israël was het licht. Bij de Egyptenaren duisternis, bij 
de buren, de Israëlieten licht.

Je moet bij dat licht ook denken aan de aanwezigheid van God. 
Waar God is, is het licht. Waar God niet is, is het duister en donker. 
Dat is een tegenstelling die je heel vaak in de bijbel tegenkomt.

Lezen: Exodus 10:21-24

3 DECEMBER



Een kandelaar en licht

Exodus: 39:33-39

Als we weer naar musea toe mogen en je een keer in Amsterdam 
komt, moet je eens vragen aan je ouders of ze met je meegaan naar 
het Bijbels Museum. Dat is een heel mooi museum in een prachtig 
oud grachtenhuis. In dat museum staat ook een nagebouwde 
tabernakel. Dat was de tent die het volk Israël in de woestijn meenam 
en waarin God gediend werd. Je kunt in het museum heel goed zien 
hoe de tabernakel is gemaakt, wat er in de voorhof van de tabernakel 
gebeurde en welke voorwerpen er in de tabernakel stonden.

Over die voorwerpen lezen we in het bijbelgedeelte van vandaag. 
De ark, de tafel met de broden, de kandelaar, het reukofferaltaar en 
het wasvat. Van de kandelaar staat vermeld dat er ook olie bij moest.  
De kandelaar met zeven armen werd met olie gevuld en brandde in 
de eerste kamer van de tabernakel, het Heilige. Dat is het teken van 
Gods aanwezigheid in de tabernakel. 

Ook hier lezen we weer van het licht. Waar God is, moet het licht zijn.
Denk daar maar aan als we een kaars aansteken. 

Lezen: Exodus: 39:33-39

4 DECEMBER



Het Morgenlicht

2 Samuël 23:1-4

Vandaag is een dag waarop de meeste mensen met elkaar een 
gezellig feest vieren. Dit jaar wel met minder mensen dan andere 
jaren, jammer genoeg. 

Je krijgt cadeaus, lekkere dingen, een leuk gedicht. Soms wordt er ook 
een wijze toespraak gehouden door de verklede Sint. Hij kijkt terug 
op het afgelopen jaar en geeft aanwijzingen voor het nieuwe jaar. 
Die aanwijzingen worden hem natuurlijk ingefluisterd door de 
ouders of de leerkracht op school.

Je kunt het natuurlijk niet helemaal met elkaar vergelijken, maar 
koning David houdt aan het einde van zijn leven ook een toespraak. 
In die toespraak wordt hij als het ware geholpen, ingefluisterd door 
de Geest van God. Die Geest laat David bijzondere dingen zeggen. 
Over God en hoe groot Hij is. Over God die als een rotssteen is.

Over Jezus spreekt David ook. 
Jezus die zal zijn als het morgenlicht. Het morgenlicht kondigt, 
na de duisternis van de nacht, een nieuwe dag aan. 
Zo zal het ook met Jezus komst zijn. Een nieuwe tijd breekt aan. 
Daar wil je wel naar uitkijken!

Lezen: 2 Samuël 23:1-4

5 DECEMBER



Licht en blijdschap

Ester 8:13-17

Het Bijbelboek Ester vertelt de prachtige geschiedenis van het meisje 
Ester.
Door haar leven in de waagschaal te stellen kan zij haar volk redden. 
Ester, een mooie naam heeft ze. “Ster” betekent haar naam. Ze mag 
blijven schijnen voor haar volk. Haman probeert het licht van Ester 
en Mordekai, van het joodse volk, te laten doven. Maar Haman wordt 
gedood en Mordekai wordt zijn opvolger aan het hof van koning 
Ahasveros.

Maar ondanks Hamans dood liep het joodse volk nog steeds gevaar, 
omdat Haman had bedacht dat het volk gedood moest worden. 
Gelukkig komt er een wet die zegt dat Joden zich mogen verdedigen 
tegen aanvallers. Zo wordt het volk gespaard.

Die redding zorgt voor vrolijkheid, feest en blijdschap. 
En.... heel opvallend, ook voor het licht!

Er staat in vers 16 dat er bij de joodse mensen licht was. De vreugde, 
de blijdschap, de eer en het licht komen van God. In dit bijbelgedeelte 
zien we opnieuw dat waar God is, het licht komt. En daar komt in dit 
bijbelgedeelte nog blijdschap en eer bij!

Lezen: Ester 8:13-17

6 DECEMBER



God is mijn licht

Psalm 27:1-4

1.  God is mijn licht, de redder van mijn leven.
  Zou ik nog bang zijn voor de duisternis?
 Hij is mijn kracht, Hij zal bescherming geven.
 Wie vrees ik nog wanneer Hij bij mij is?
 Toen ik werd aangevallen hield ik stand;
 mijn tegenstanders beten in het zand.
 Al smeedt een machtig leger een complot,
 ik weet mij veilig in de hand van God.

2.  Eén ding vraag ik, het is mijn hartsverlangen:
 bij Hem te mogen wonen voor altijd,
 om elke dag zijn liefde te ontvangen;
 niets is zo goed als zijn aanwezigheid.
 Wanneer ik moegestreden ben en zwak,
 schuil ik bij Hem, Hij geeft mij onderdak.
 Met opgeheven hoofd prijs ik de HEER.
 Ik zing en speel een danklied tot zijn eer

Psalm 27: I en 2 uit de Nieuwe Psalmberijming. 

Lezen: Psalm 27:1-4

7 DECEMBER



Bidden om licht

Psalm 43

Stel je eens voor. Je poot twee bonen in twee verschillende potten. 
De ene pot zet je in de vensterbank, over de andere doe je zwart  
plastic en die zet  je op een donkere plek.

Uit welke pot zal dan een bonenplant groeien?

Natuurlijk uit die pot die je in de vensterbank hebt gezet. Die heeft 
licht ontvangen. En licht is levensvoorwaarde nummer één voor 
planten om te kunnen groeien. Je ziet dat ook aan planten zelf, 
die richten hun bladen en bloemen naar het licht.
 
De dichter die Psalm 43 heeft geschreven, vraagt ook om licht. Hij bidt 
tot God en vraagt of God het licht in zijn leven wil geven. Het licht dat 
voor hem net zo noodzakelijk is om te leven, als het licht voor planten 
is. Het is voor de dichter van deze psalm ook levensvoorwaarde 
nummer één. ‘ Heer,’ zegt hij, ‘zend Uw licht en Uw waarheid.’

Daarom past dit gebed om licht en waarheid ook goed bij de tijd van 
Advent. In de adventstijd bidden we ook om de komst van het Licht, 
de komst van Jezus.

Bid je mee?

Lezen: Psalm 43 

8 DECEMBER



Licht weerspiegelen

Jesaja 60:1-3

Een reflector achter op een fiets is een bijzonder ding. Van zichzelf 
geeft hij geen licht, maar zodra je er met een lichtbron op schijnt, 
weerkaatst de reflector het licht.

Datzelfde geldt voor een spiegel. Die geeft geen licht, maar schijn je 
met een zaklantaarn in een spiegel dan weerspiegelt het licht zich. 
In vuurtorens maken ze daar heel handig gebruik van door achter 
een aantal felle lampen grote ronddraaiende spiegels te plaatsen 
die het licht weerkaatsen en verspreiden.
 
Jesaja, de profeet die veel over de komst van de Here Jezus heeft 
geschreven, is aan het woord. 

Hij roept de lezers, in dit geval de inwoners van Jeruzalem, op om op 
te staan en het licht over zich op te laten gaan. ‘Sta op,’ zegt Jesaja, ‘en 
laat het licht over  je komen.  Het licht dat vertelt dat God zal komen 
als heerser. In Zijn licht mag je staan. Dat mag je weerkaatsen.
Daar mag je iets van laten zien.’
 
Als jij iets wilt weerkaatsen, moet je dicht bij de lichtbron staan. 
De reflector doet het alleen als je op hem schijnt.
Blijf dus in de buurt van het Licht.

Lezen: Jesaja 60:1-3

9 DECEMBER



Jezus en licht

Matteüs 4:13-17

Van het Bijbelboek Jesaja naar Matteüs lijkt een grote stap. 
Maar in het gedeelte van vandaag zien we dat er een verbinding 
wordt gemaakt tussen deze twee boeken.

We kijken even vooruit naar de tijd na Jezus’ geboorte.

Jezus is Zijn optreden in Israël begonnen en Matteüs wil de lezers van 
zijn evangelie vertellen wie Jezus is. Hij gebruikt daarvoor de oude 
profetenwoorden van Jesaja en zegt: ‘Het volk dat in duisternis zat, 
heeft een groot licht gezien en diegenen die zaten in het land van de 
schaduw van de dood,  over hen is een licht opgegaan.’
 
Matteüs maakt hier de verbinding tussen de komst van het licht en 
de komst van Jezus. Dat heeft Matteüs niet zelf bedacht. Dat heeft 
Jezus hem geleerd, toen Jezus zich het Licht der wereld noemde.

We mogen bidden dat vandaag  heel veel mensen hét Licht van de 
wereld zullen ontdekken.

Lezen: Matteüs 4:13-17

10 DECEMBER



Laat je licht schijnen

Matteüs 5:14-16

In een kerk hoog in de Zwitserse bergen wilde een gemeente het 
kerstfeest vieren. De kerk zou mooi verlicht worden, er was versiering 
en na afloop van de dienst zou er een maaltijd zijn. Maar op de zondag 
voor het feest bleek dat de elektriciteit in de kerk was uitgevallen. 

Daarom vroeg de voorganger aan alle mensen van de gemeente 
om naar het kerstfeest een kaars mee te nemen.
Op de avond van het feest kwamen de mensen uit alle hoeken van 
het dorp lopen met hun kaarsen. 
Het was een prachtig gezicht. De lichtjes dansten over de weg richting 
de kerk.
Er kwamen steeds meer mensen en het werd steeds lichter in de kerk.  
Al die mensen zorgden er samen voor dat er genoeg licht was. Voor 
zichzelf, maar vooral voor anderen.
 
‘Jullie zijn het licht voor de wereld. Laat je licht schijnen voor de andere 
mensen,’ zegt Jezus.
Een bijzondere opdracht in deze donkere dagen.
Denk daarbij maar aan die mensen in die Zwitserse kerk.

Lezen: Matteüs 5:14-16

11 DECEMBER



Een boodschap van God

Lucas 1:26-29

Als ‘s morgens de post door de brievenbus valt, loopt er meestal wel 
iemand snel naar de brievenbus. Wat zal er vandaag weer tussen 
zitten? Is die langverwachte brief er al? Is die bestelling al binnen? 
Van wie heb ik allemaal een kaart voor mijn verjaardag gekregen?

E-mail werkt ook zo. Als je een eigen e-mailadres hebt, ben je 
nieuwsgierig van wie je allemaal een bericht in je mailbox hebt. 
Of  WhatsApp. Als er weer een berichtje binnenkomt op de mobiele 
telefoon, kijk je gelijk. Wie stuurt je een boodschapje?

In de tijd dat Maria leefde, zo’n tweeduizend jaar geleden, was er 
geen postbezorging. Ook was e-mail niet vanzelfsprekend.
Toch ontvangt Maria wel een boodschap en nog wel een heel 
bijzondere ook. Een boodschap waar al heel lang op gewacht was.
De boodschap wordt haar gebracht door de engel Gabriël, een 
boodschapper van God.
Deze Gabriël moet naar Nazareth, een plaats in het noorden van Israël, 
waar Maria woont.
Hij mag het bijzondere bericht van God aan Maria brengen.

Lezen: Lucas 1:26-29

12 DECEMBER



Een naam met betekenis

Lucas 1:30-33

Op een geboortekaartje staat meestal je roepnaam en één of meer 
doopnamen. Je vader en moeder hebben een hele tijd nagedacht 
over hoe ze de baby zouden noemen en uit al die mogelijkheden 
de mooiste naam uitgekozen. Soms omdat je opa of oma zo heet, 
soms omdat het een familienaam is, maar soms krijgt een baby 
ook een zelfbedachte naam.
 
Maria krijgt van de engel Gabriël te horen dat ze een kind zal krijgen. 
Niet zomaar een kind, maar het Kind. De naam voor dit kind is al 
bekend. Die naam is Jezus en die naam betekent: Redder.

Wat was er in Israël al lang op deze boodschap van Gabriël gewacht. 
Wat hadden de mensen verlangd naar de komst van de Messias, de 
Redder. En nu mag Maria, een jonge vrouw uit Nazareth, de moeder 
worden van dit kind, Jezus.

Al aan Adam en Eva was gezegd dat eens dit kind, de Verlosser, 
geboren zou worden. En telkens weer was die belofte aan Israël 
herhaald. Nu is het dan zover en gaat God doen wat Hij heeft beloofd. 
Hij zal geboren worden. Jezus is Zijn naam!

Lezen: Lucas 1:30-33 

13 DECEMBER



De hemel raakt de aarde aan

Lucas 1:34, 35

De hemel raakt de aarde aan,
Gods liefde overwint,
de grote toekomst breekt zich baan,
een nieuwe tijd begint.

Wat God beloofde is vervuld, 
Hij is ons trouw geweest,
een oud geheim is ons onthuld, 
het Woord van God werd vlees.
 
God zendt Zijn Zoon op onze weg,
God is met ons begaan,
Zijn Zoon brengt ons bij Hem terecht, 
hoe deelt Hij ons bestaan.

Uit de mond van kinderen. 

Lezen: Lucas 1:34, 35 

14 DECEMBER



Niets is onmogelijk

Lucas 1:36-38 

In de bijbel staan veel verhalen waarin bijzondere dingen, wonderen 
zullen gebeuren. De aankondiging van de geboorte van kinderen is 
zo’n wonder. Denk maar aan Sara, aan Rebekka, aan de ouders van 
Simson of aan Hanna, de moeder van Samuël.

Lang niet altijd krijgen deze ouders een teken van God dat Hij ook 
werkelijk zal doen wat Hij belooft.
Als de engel Gabriël bij Maria is en haar vertelt dat zij de moeder 
van de Heer zal worden, geeft hij haar wel een teken.

‘Elisabeth, uw nicht,’ zegt Gabriël, ‘zij is al oud, maar zij zal ook een 
zoon krijgen. Zij is al zes maanden in verwachting. Geen ding is bij 
God onmogelijk.’ Maria antwoordt de engel dat zij God wil dienen 
en dat het zo zal gaan als de engel gezegd heeft.
Dan gaat Gabriël weer weg van haar en blijft Maria achter.
 
Wat zal er niet allemaal door haar hoofd zijn gegaan. Waar heeft 
ze niet allemaal aan gedacht. Eén ding is wel zeker. Maria geloofde 
de boodschap van de engel.

Geen ding is onmogelijk bij God!

Lezen: Lucas 1:36-38 

15 DECEMBER



Twee moeders

Lucas 1:39-45 

Als je een klein broertje of zusje hebt, weet je vast nog wel hoe dat 
was toen je moeder in verwachting was. Haar buik werd steeds 
een beetje dikker en soms zei je moeder dat ze de baby kon voelen 
bewegen. Misschien mocht je je hand weleens op de buik van je 
moeder leggen en voelde je zachte bewegingen van de ongeboren 
baby. Soms ook maken baby’s zomaar opeens onverwachte en 
harde bewegingen in de buik van de moeder.
 
Dat laatste gebeurt ook bij Elisabeth als Maria haar huis binnenkomt. 
Elisabeth hoort de groet van Maria en het kind in haar buik springt 
op, maakt veel bewegingen.
En op dat moment komt Gods Geest op Elisabeth  en weet ze: 
‘Dit is de moeder van de Heer die bij mij binnenkomt. Zij zal de 
moeder worden van de langverwachte Verlosser. Gezegend ben je 
Maria, en gezegend is het kind in je buik.’
 
Twee moeders die elkaar begroeten. Twee moeders ook die in hun 
leven op een heel bijzondere manier merken hoe machtig en hoe 
groot de Here God is.

Lezen: Lucas 1:39-45 

16 DECEMBER



Een loflied

Lucas 1:46-49

Zingen maakt blij. Dat is de beginregel van een lied dat je vast wel kent. 
En er zijn in deze dagen misschien wel minder kerstfeestvieringen dan 
in andere jaren maar je weet dat er in kerstvieringen veel gezongen 
wordt. Op je school, op de club, in de kerk of thuis.
Oude liedjes die iedereen mee kan zingen, nieuwe liedjes die nog niet 
iedereen kent.
Het is goed om veel te zingen. Want wie zingt, brengt zijn hart dichter 
bij God. En door de liederen die je zingt, kun je God ook lof en eer 
brengen.

Als Maria de woorden van Elisabeth gehoord heeft, gaat ze ook zingen. 
De lofzang van Maria, en dat is een heel bekend en mooi lied.
Maria maakt in haar lied de naam van de Here God groot. ‘Hoe groot 
is Hij,’ zingt Maria, ‘dat Hij aan mij gedacht heeft. Ik ben blij. Ik verheug 
mij in God en mijn Zaligmaker. Hij heeft naar mij omgezien. God maakt 
een nieuw begin.’
 
Het is een prachtig lied. Je zult het in deze dagen zo vlak voor kerst 
misschien wel zingen. En anders kun je de woorden lezen in het 
bijbelgedeelte van vandaag.
En als je dat doet, maak dan de Here God, met de woorden van Maria, 
groot en geef Hem de eer.

Lezen: Lucas 1:46-49 

17 DECEMBER



Een hele familie

Matteüs 1:1, 2 15, 16 

Op internet kun je uitzoeken waar je familie en je familienaam vandaan 
komen. Je tikt je familienaam in en dan krijg je allemaal links te zien 
die je aan kunt klikken. Soms heb je pech en staat je naam er niet op. 
Dan moet je gaan zoeken in oude doopboeken van kerken of heel dikke 
boeken van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar je geboren 
bent. En met wat geluk kom je dan je familie op het spoor en kun je je 
eigen familieregister en stamboom maken.
 
In Matteüs 1 lezen we ook zo’n familieregister. Het is de rij namen 
die begint met Abraham (weet je nog dat aan hem de Verlosser werd 
beloofd?) en allerlei andere bekende Bijbelse namen. Lees maar en 
je ziet staan: Isaak, Rachab, Ruth, Obed, David, Salomo en ga zo nog 
maar een poosje door.

Al die mensen behoren tot het nageslacht van Abraham en zijn 
de voorouders van Jezus. Dat staat in vers 16: ‘En Jakob was de vader 
van Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus Christus.’
Wat is God trouw! Al die geslachten door had Hij de komst van de 
Verlosser voorspeld.

Jezus, de grote Zoon van David, zal geboren worden.

Lezen: Matteüs 1:1, 2 15, 16 
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De vader?

Matteüs 1:18-21

Jozef weet dat Maria een kind zal krijgen. Maar hij weet ook dat hij 
de vader niet is.

‘Maria heeft misschien in het geheim een andere man lief gekregen. 
lk zal haar verlaten, want ik wil haar niet te schande maken. lk ben 
niet de vader van dit kind.’

Zo denkt Jozef. Hij is een eerlijk man en wil Maria niet in moeilijkheden 
brengen. En daarom denkt Jozef dat hij haar beter kan verlaten.

In een droom maakt God aan Jozef duidelijk dat het heel anders is.  
‘Het is niet een andere man, maar het is de Here God Zelf die het 
kind in Maria’s buik laat groeien. Maria zal een zoon krijgen en die 
moet je de naam Jezus geven.’

Opnieuw de naam Jezus. De naam die Verlosser, Redder betekent.
Die naam zal het kind gaan dragen en daarom weet ook Jozef:
‘Dit kind is de lang beloofde Messias. De Zoon van God.’

Lezen: Matteüs 1:18-21
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Ik ben bij je

Matteüs 1:22-24

Als je je alleen voelt, is het fijn om te weten dat er iemand is waar je 
naartoe kunt gaan.
Bijvoorbeeld naar je moeder, als je verdrietig bent. Of naar je vader, 
als je bang in het donker bent.
‘Stil maar,’ zeggen ze dan. ‘Je bent niet alleen, je hoeft niet verdrietig 
te zijn. lk ben toch bij je. lk ben er toch!’
En gelukkig, heel vaak helpt dat! Je vader of je moeder zijn er, je hoeft 
je niet alleen te voelen.

Eén van de namen die de Here Jezus krijgt is Immanuël. Dat is een heel 
mooie naam, want die naam betekent dat God bij ons wil zijn. God met 
ons. Dat staat ook op de rand van een munt van twee euro.

Nu Jezus geboren zal worden, is God niet meer veraf, maar wordt 
Hij mens. Een mens zoals wij.
Zo dicht komt God, komt Jezus bij ons.
Als Jezus geboren wordt, zien we hoe God bij de mensen komt. 
Zijn naam is Immanuël.
Zing daar maar veel van in deze dagen!
 
Lezen: Matteüs 1:22-24
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Immanuël

Jesaja 7:14

Immanuël,
God zelf is met ons
Vredevorst
Machtig God
De allerhoogste Heer!

Zie hoe als wij voor Hem zingen
de hemel open gaat
En als frisse morgenregen
zijn liefde mensen raakt
 
Uit: Opwekking lied 576

Lezen: Jesaja 7:14
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Op reis

Lucas 2:1 -3

Soms zie je het op het journaal. Grote groepen mensen die op pad 
zijn. Op de vlucht omdat er oorlog of honger is, omdat er een gevaar 
voor het leven dreigt. Ook nu is dat weer zo in Ethiopië, in Afrika. 
Die mensen gaan te voet met hun weinige bezittingen, soms gepakt 
op een ezel of oude kar.

Als keizer Augustus in Rome het bevel geeft tot het tellen van zijn 
onderdanen, gebeurt er ook zoiets in Israël. Herauten van de machtige 
keizer gaan op pad en vertellen overal in het Romeinse Rijk, ook in 
Israël, dat de mensen hun naam moeten laten beschrijven.

Dat moest gebeuren in de stad of het dorp waar de familie vandaan 
kwam. Daarom gaan mensen uit allerlei dorpen en steden van Israël op 
pad. Het is een drukte van belang en overal zie je mensen onderweg.
Op reis naar Hebron, naar Rama, naar Jeruzalem, naar Kana.
En naar….ja, ook op reis naar Bethlehem.

Ga je  mee daar naar toe?

Lezen: Lucas 2:1-3 
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Gods plan

Lucas 2:4,-5 Micha 5:1

De machtige keizer Augustus werkt er met zijn plan aan mee, dat Jozef 
en Maria ook samen op weg gaan. Ze hebben het bevel van de keizer 
gehoord en vertrekken vanuit Nazareth naar een plaats ten zuiden van 
Jeruzalem, Bethlehem. Dat was de plaats waar de voorvader van Jozef, 
koning David, geboren was.

Nu had, lang voor keizer Augustus leefde, de profeet Micha al gezegd 
dat in Bethlehem de koning van de Joden, de Verlosser, geboren zou 
worden. En dat zal nu ook gaan gebeuren. Want Jozef verlaat met Maria 
Nazareth en trekt naar Bethlehem. Juist nu het kind gauw geboren zal 
worden.

Zo lijkt het eerst in dit verhaal dat Augustus de machtigste is.
Maar hier zien we dat deze machtige keizer een onderdeel is van 
Gods plan met de wereld. God Zelf zorgt ervoor dat Zijn beloften uit 
zullen komen.
Ook vandaag zorgt God ervoor dat Zijn beloften uit zullen komen.  
Ook al zie je er misschien niet veel van. Hij doet wat Hij heeft beloofd.
Reken daar maar op!

Lezen: Lucas 2:4,-5 Micha 5:1
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Niet welkom?

 Lucas 2: 6,7

Vanavond worden er op heel wat plaatsen speciale kerstdiensten 
gehouden. Laat in de avond komen mensen bij elkaar in de kerk om de 
geboorte van Jezus te vieren. Deze diensten heten kerstnachtdiensten. 
Misschien wel met veel minder mensen dan in andere jaren, maar de 
diensten zullen er zijn. 

Er branden lichten of kaarsen in de kerk. De mensen komen uit hun 
warme huizen, door het donker op weg naar het licht.
Nu begonnen we deze maand met trekvogels, de sterren en het licht. 
Dat weet je vast nog wel. Als die trekvogels gaan ook vanavond mensen 
op zoek naar het licht.
 
Wij lezen vandaag dat de eerstgeboren Zoon van Maria, de Zoon 
van God, geboren wordt. Voor Hem was er geen mooie verlichte of 
verwarmde kerk. Er waren geen drommen mensen die bij Zijn geboorte 
feestvierden en liederen zongen.
Er is voor Hem zelfs geen plaats in de huizen van Bethlehem. 
Nee, het lijkt bij de geboorte van Jezus wel of niemand zal weten 
dat het Licht van de wereld gekomen is.

Maar dat zal veranderen! 
Want dit eerstgeboren kind is ook Immanuël. God met ons.

Lezen: Lucas 2: 6,7
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Hoort, zegt het voort!

Lucas 2: 8-12

In de tijd dat er nog geen internet, journaal of krant was, werden 
berichten meestal van mond tot mond verspreid. Of je had een 
stadsomroeper die door de stad ging en zijn berichten hardop aan 
de mensen voorlas. 
Meestal sloot hij zijn berichten af met de zin: ‘Hoort, zegt het voort! 
Hoort, zegt het voort!’
 
Een boodschapper van de Here God is naar de aarde gekomen om 
aan herders de geboorte van de Here Jezus te melden. De herders 
schrikken van de plotselinge verschijning van de engel in de nacht.
‘Wees niet bang en hoor,’ zegt de engel. ‘Ik breng jullie een blijde 
boodschap. Christus, de Verlosser, is geboren in de stad van David. 
Dit is het teken. Jullie zullen het kind vinden. Het is in doeken gewikkeld 
en ligt in een kribbe.’
De langverwachte Messias is geboren. De herders horen als eersten 
het grote nieuws. ‘Hoort, zegt het voort!’
 
Die boodschap wordt ook vandaag op allerlei plaatsen gebracht. 
Dank Jezus voor Zijn komst naar onze wereld. Hij is met ons, met jou.
Ik ben bij je!

Lezen: Lucas 2: 8-12
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Extra blij

Lucas 2: 13-16

De herders hebben de woorden van de engel gehoord en de engelen 
horen zingen. Bijzondere dingen maken ze mee. Als het weer donker 
geworden is, zeggen ze tegen elkaar: ‘Kom, we gaan naar Bethlehem, 
we zullen het Woord van God vervuld zien.’

Snel gaan ze op pad en vinden Jozef en Maria en Jezus, liggend in de 
kribbe. Precies zoals de engel hun had gezegd. Wat de engel niet had 
verteld, gebeurt daarna. Nadat ze alles wat ze hebben meegemaakt 
aan Jozef en Maria verteld hebben, gaan ze weer verder.

Ze maken overal bekend dat Jezus is geboren. Het licht dat ze die 
nacht gevonden hebben, willen ze niet voor zichzelf houden. Ze delen 
het met de mensen die ze tegenkomen en ontmoeten. Hun vreugde 
wordt daarmee gedeelde vreugde. Want daar waar je je vreugde en 
blijdschap deelt, wordt die vreugde tegelijk groter.

Samen delen. Samen blij zijn dat Jezus is gekomen.
Thuis, op school, in de kerk of op je club. 
Telkens wanneer dat gebeurt, word je extra blij. 

Lezen: Lucas 2: 13-16
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