Schriftlezing: Lukas 2:1-7, tekst Lukas 2:6 en 7.
Thema: ‘En het geschiedde’ Zingen: Ps. 98:1, Ps.
98:2, Maria: 1,3 en 7, Ps. 136 :1,23 en 26, Ps. 2:7
Hoofdpunten van de preek
Lukas vertelt over de geboorte van de Zaligmaker.
Zijn vertelling begint met de opmerking: ‘en het
geschiedde…’
En het geschiedde.
Lukas vertelt ons een feit. Nauwkeurig heeft hij
daarvoor alle gegevens onderzocht (1:3 en 4) zodat
de lezers van het evangelie volkomen zekerheid
hebben.
God schrijft geschiedenis. Hij laat dit heilsfeit
geschieden. Beloftes (Gen. 3:15) en profetieën
(Micha 5:2) blijven niet in de lucht hangen, maar zijn
gerealiseerd: toen zij dáár (in Bethlehem) waren
baarde Maria haar zoon.
God schrijft de geschiedenis en daarom moeten wij
‘er wat mee.’ God legt met de geboorte van Zijn
Zoon een claim op ons. Hoe? Kijk maar naar de
herders: zij spoeden zich naar de kribbe om hun
Zaligmaker te eren.
God schreef geschiedenis. Dat blijft niet bij het
verleden steken. Kerstfeest toont ons de vervulling
van beloftes en profetieën. Deze zekerheid uit het
verleden biedt garanties voor de toekomst, de 2e
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komst van de Zoon van God (Luk. 21:27, 28). Hoe
verwachten wij Hem?
Zoals Hij geboren wordt is Hij.
Maria baarde haar eerstgeboren zoon. Lukas vertelt
ons in eenvoudige en sobere woorden belangrijke
details over de geboren Zoon van God.
Zij baarde haar eerstgeboren zoon… Het ‘zaad van
de vrouw’ is nu geboren. Hij zál de kop van de slang
vermorzelen, 1 Joh. 3:8. Zijn komst luidt de
overwinning in die we in de strijdkreet van de
engelen al horen: ‘ere zij God…’
… en wond Hem in doeken. Jezus wordt geboren
zoals en krijgt een normale verzorging zoals ieder
kind. De Zoon van God wordt geboren als mens
onder de mensen. De doeken zijn een subtiele
verwijzing naar Jezus’ begrafenis: Lukas 23:53.
… en legde Hem neer in de kribbe. Het is de kribbe
die veel verhalen en fantasieën losmaakt. Lukas
vertelt alleen dat er geen plaats is in de herberg.
Géén hotelletje, maar een opperzaal in een huis.
Maria legt haar Zoon daarom neer in de voerbak,
buiten of in een grot. Meer is er niet beschikbaar.
Het tekent de nederigheid van Jezus geboorte en de
plaats die Hij – levenslang – ontvangt in deze
wereld.

