Schriftlezing: Lukas 2:1-20, Tekst: Lukas 2:13-14
Thema: Hemels machtsvertoon op aarde
Zingen: Ps. 98:1 en 2, Lofz. Simeon:2, Ps. 72:2,10
en 11, Ps. 150:1 en 3, Ps. 103:11
Hoofdpunten van de preek
De erewacht van engelen laat zien en horen waar de
Zaligmaker voor staat.

Eresaluut [vers 13b-14]
De erewacht brengt een eresaluut, net zoals bij een
koning die gekroond wordt.
De hemelsoldaten prijzen onophoudelijk God en
roepen de vrede van Zijn heerschappij op aarde uit.


Erewacht [vers 13a]
De herders staan plotseling oog en oog met een
eenheid van de hemelse legermacht (strategen).
Niet bepaald een lieftallig engelenkoortje…

Het eerbetoon aan God komt eindelijk weer echt
van de grond, nu Christus de Heere geboren is!
De engelen vertellen het: zo is Jezus Heere. Om
ons verlossen en te bevrijden van alle eerzucht,
liet Hij alle kracht en glorie achter. Wat een
bevrijding en wat een voorbeeld!

De eenheid was bij de 1e heraut - engel en heeft dus
met Zijn boodschap te maken: dit is de hemelse
erewacht die eer aan de geboren Heer’ betoont.
Wat de engel vertelt, laat de erewacht zien: de
geboren Zaligmaker Christus is Kurios.
Hoe moeten herders het anders zien; in een kind in
een voerboek ziet geen mens een Heer’! Aan een
man zonder ‘gedaante of heerlijkheid’ evenmin.
Het machtsvertoon onthult hoe Christus Heere zal
zijn. Hij zal de wereld redden door te strijden tegen
de heer van de wereld en hem te overwinnen.
Zo verlost de Zaligmaker brengt Hij de wereld terug
onder de gezegende heerschappij van God.
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Eer aan God! In de hemel klinkt de lof altijd
door, maar nu wordt op aarde God ook de eer
gebracht.



Vrede op aarde in mensen van het welbehagen’!
Hoe en waar zien we dat terug? Iedereen die de
Zaligmaker Christus als Heere erkent en aanbidt
leeft in vrede met God en haar/zijn naaste.
Vrede in mensen ‘des welhagens’. Wie zijn dat?
De mensen die alle hoogmoed en eigenwijsheid
laten varen en als een eenvoudig kind het heil
ontvangen (Matth. 11:25).

Eer aan God. Looft Hem voor Zijn troon én hier
beneden (Ps. 150).

