Schriftlezing: Lukas 2:1-20 Tekst: Lukas 2:18-20
Thema: Drie reacties op de geboren Zaligmaker.
Zingen: Ps. 98:1 en 2, Ps. 75:1, Lofzang Zach. 1 en
2. Ps. 119:84 en 86, Ps. 145:4
Hoofdpunten van de preek
Het geboortebericht van de Zaligmaker roept in
Bethlehem drie reacties op.
1 Verbazing [vers 18]
De inwoners van Bethlehem reageren verbaasd op
wat de herders tegen hen zeggen over de geboren n
Zaligmaker.
De uitdrukking ‘wat gezegd werd’ wekt niet de indruk
van een samenhangend of doordacht verhaal, maar
wel van een persoonlijk betrokken getuigenis.
In Bethlehem wekt dit getuigenis tenminste nog
verbazing op, al is het geen geloof. Zijn wij onder de
indruk van het Kind?
2 Bewaring [vers 19]
Maria’s reactie toont een gelovige omgang met ‘al
deze woorden’ over haar Kind: bewaren en
overleggen.
Bewaren is meer dan conserveren. In het Grieks
staat ‘samen – bewaren.’ Het een bij het ander
verzamelen.
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Maria legt nu (en later) alles wat ze hoort bij elkaar.
Al is het veel en begrijpt ze nog niet alles, dat komt
wel op Gods tijd… Wie verzamelt – die heeft wat.
Maria overlegt alles. In het Grieks staat ‘samen
leggen.’ Het ene woord bij het andere leggen om het
grote verband te gaan zien: Gods werk.
3 Lofprijzing [vers 20]
De herders keren terug naar dagelijks leven. Ze
verheerlijken en loven God omdat het is zoals Hij tot
hen heeft laten zeggen.
Verheerlijken betekent God de eer geven. Daarom
leven wij. Het is zonde wanneer wij God niet Zijn eer
geven. Dankzij de Zaligmaker komt het er weer van.
Gods daden roepen Gods lof op. De herders loven
God, net zoals de hemelse legermacht dat deed.
Welke lofprijzing gaat hoger?
Waar de diepte van Gods genade een wonder is, is
dat zeker te horen.

