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Predikatie over Lukas 1 vers 21 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

Evangelisatie Loosduinen – 25 december 2014 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 70 : 1. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Schriftlezing Matthéüs 1 vers 18 t/m hfdst. 2 vers 15 
 
18 De geboorte van Jezus Christus was nu aldus: Want als Maria, 
Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen 
waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest. 
19 Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde 
openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te 
verlaten. 
20 En alzo hij deze dingen in den zin had, zie, de engel des Heeren 
verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids, zijt 
niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want Hetgeen in 
haar ontvangen is, Dat is uit den Heiligen Geest. 
21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn Naam heten JEZUS; 
want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. 
22 En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van 
den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: 
23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en gij 
zult Zijn Naam heten Immánuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God 
met ons. 
24 Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed gelijk de engel 
des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, 
25 En bekende haar niet, totdat zij dezen haar eerstgeboren Zoon 
gebaard had, en heette Zijn Naam JEZUS. 
 
  1 Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judéa, in 
de dagen van den koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten 
zijn te Jeruzalem aangekomen, 
  2 Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? Want wij 
hebben gezien Zijn ster in het oosten, en zijn gekomen om Hem te 
aanbidden. 
  3 De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en 
geheel Jeruzalem met hem; 
  4 En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schrift-
geleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou ge-
boren worden. 
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  5 En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judéa gelegen; want 
alzo is geschreven door den profeet: 
  6 En gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste 
onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, 
Die Mijn volk Israël weiden zal. 
  7 Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam 
naarstiglijk van hen den tijd wanneer de ster verschenen was; 
  8 En hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen en onder-
zoekt naarstiglijk naar dat Kindeken, en als gij Het zult gevonden 
hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en Datzelve aan-
bidde. 
  9 En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en zie, 
de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij 
kwam en stond boven de plaats waar het Kindeken was. 
10 Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote 
vreugde. 
11 En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met 
Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aange-
beden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem 
geschenken: goud en wierook en mirre. 
12 En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, 
dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een 
anderen weg weder naar hun land. 
13 Toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heeren ver-
schijnt Jozef in den droom, zeggende: Sta op, en neem tot u het 
Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees aldaar, totdat 
ik het u zeggen zal; want Herodes zal het Kindeken zoeken om 
Hetzelve te doden. 
14 Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeken en Zijn moeder tot 
zich in den nacht, en vertrok naar Egypte, 
15 En was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld zou 
worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, zeg-
gende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. 
 
 Gebed. 
 Zingen Lofzang van Zacharias : 2 en 3. 
 
Matthéüs 1 vers 21, daar lezen we het Woord van God: 
 
En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn Naam he ten JEZUS; 
want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. 
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Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest, 
naar aanleiding van deze woorden, stil te staan bij drie gedachten. 
 

HIJ IS GEKOMEN 
 

1e. Voor Zijn Vader. 
2e. Voor Zijn volk. 
3e. Voor Zijn zware taak. 

 
Gemeente, de ontvangenis en de geboorte van de Heere Jezus 
Christus, het is alles door wonderen omgeven. Het menselijk ver-
stand kan deze zaak niet nagaan. Daar is geloof voor nodig. Want 
alleen het geloof accepteert het onverklaarbare. Wat wij met ons 
menselijk idee niet kunnen vatten, dat omhelst het geloof met zijn 
armen als een waarheid bij God vandaan. 
Wat een zaak is dat geweest, dat er bij de ontvangenis van de 
Heere Jezus Christus geen man aan te pas gekomen is; dat de man 
als het bondshoofd, gevallen in de zonde en in de ongerechtig-
heden, uitgeschakeld wordt; de man als de doorgever van de zonde 
en het kwaad, aan de kant gezet. En toch, toch wordt Jozef er bij 
ingetrokken. Ja, want God de Vader wil dat Zijn Kind onder de be-
scherming en onder de zorg van deze man komt, naar het mense-
lijke, naar het vleselijke. En Jozef wordt genoemd “gij zone Davids”. 
Daarmee is zijn koninklijke afkomst verklaard. Maar daarmee wordt 
ook verklaard dat de Heere Jezus in die gang in die koninklijke ge-
slachtslijn van David staat. En hier blijkt waarom dat geslacht nu 
koninklijk is. Omdat ze voort zouden brengen die gezegende Heere 
Jezus Christus. 
Nee, in de paleizen is geen enkele notie van het wonder dat plaats-
grijpt. Er is geen enkel besef van wat daar gebeurt daar in Bethle-
hem. Dat daar een Kind geboren wordt en dat Het in een kribbe 
wordt neergelegd. Er is geen besef in de herbergen, die de deur 
voor Hem dicht sloegen, dat hier Gods eigen Zoon geboren ge-
worden is. Geen besef. Nee, het gaat dieper. Het gaat verder. Het is 
alleen niet “geen besef”. Nee, het is “geen geloof”. 
Vindt u het ook niet een opvallende zaak, dat Herodes, met de 
Schriftgeleerden en de overpriesters om hem heen, het Woord van 
de levende God, het profetische Woord in handen hadden, en ze 
geloven het niet. Ze hebben naar dat Woord niet uitgekeken, dat het 
vervuld zou worden. Ze hebben niet gewacht op dat ogenblik dat de 
Heere dat Woord waar zou maken. Dat interesseerde ze niet. Maar 
wat ze wel geloven (dat is toch een eigenaardige zaak), zijn een 
paar wijzen, onbesnedenen, die uit het heidendom komen, die ko-
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men vertellen dat ze een ster hebben gezien. De angst en de schrik 
slaat ze om het hart. 
Er staat: “De koning Herodes nu dit gehoord hebbende, werd ont-
roerd”. Die man viel van zijn stoel af. Die man werd heen en weer 
geschokt. Dat was de nood van zijn bestaan. Zijn koningschap 
kwam in het geding. Daar kan je zien dat hij dat ware geloof miste; 
dat hij zelf nog op de troon van zijn bestaan zat; dat hij geen Koning 
nodig had in zijn leven. Zelf koning wezen. Dat is toch de begeerte 
van elk mens! Van u en mij? Van ons allemaal? Is er in ons leven 
plaats voor de Heere Jezus Christus? Die Heere Jezus Christus Die 
je hele bestaan op zijn kop zet. Die alles aanwijst wat er uit moet. 
Die schoon schip maakt. Die Jezus aan Wie je onderworpen moet 
wezen, Die je van de troon af roept, Die je op de knieën dwingt. 
In een kribbe, zo laag bij de grond. Daar moet je voor op je knieën, 
om Hem te zien, om te erkennen, om Hem de hulde toe te brengen. 
Is er in ons leven plaats voor deze Heere Jezus Christus? Of niet? 
Weet u, hoe is het eigenlijk in de adventstijd geweest? Waar hebt u 
naar uitgekeken? Waar verlangt u naar in uw leven? Is het u daar 
om beginnen, dat God ingrijpt, dat God het doet? Want u kunt het 
niet meer, en u hebt het niet meer, en u weet het niet meer. Gevoelt 
u dat u uit uzelf nooit tot God kunt komen? Zie je daarin ook de 
dwaasheid van al de godsdienst en in de wereld. Het is allemaal een 
gang van beneden naar Boven toe. We moeten maar proberen, we 
moeten maar ons best doen, we moeten maar vroom wezen, we 
moeten maar gerechtigheden opbouwen om zachtjesaan tot het 
Goddelijk Wezen te raken. We moeten maar proberen onszelf te 
ontstijgen en tot dat Goddelijke, dat mysterieuze te komen. 
Maar het Kerst-evangelie is een radicaal ander Woord. Het is een 
boodschap voor die die zichzelf niet meer ontstijgen kan, die zegt: 
“Ik kan uit die banden niet komen. Ik kan niet vandaan uit die gevan-
genis, waar ik mijzelf in gedraaid heb, met mijn zonden en schuld”. 
Dan is hier het woord van de levende God, Die zegt: “U kunt tot Mij 
niet meer komen, maar mens, Ik kom tot u. Hier ben Ik en Ik kom 
Mijzelf vertonen, Ik kom Mijzelf aanbieden aan u, hoedanig Eén Ik 
ben”. Ofwel: “Ik kom tonen wat er in Mijn hart is aan genade, aan 
mededogen, medelijden met de mens”. Hier met Kerstfeest toont de 
Heere dat Hij een welbehagen heeft in mensen. 
Hij is gekomen. Daar zit iets eenzijdigs in, iets soevereins, iets wat 
wij niet kunnen maken, wat niet kunnen afdwingen. Maar tegelijker-
tijd (en laat dat nu het wonder zijn) wat wij ook niet kunnen verhin-
deren, wat wij niet tegen hebben kunnen houden, hoe we ook ons 
best gedaan hebben met ons overtreden van Gods heilige wet, met 
ons tegenwerken, dag aan dag. Wat wij niet hebben kunnen verhin-
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deren met onze zonden, dat is toch gebeurd. En juist wel om onze 
zonden, om dat wat scheiding maakt tussen God en ons. 
De Heere had gesproken tot Jozef in de nacht, dat Dat wat in haar 
aan het groeien was, dat die Mens Gods eigen Zoon was, ontvan-
gen van de Heilige Geest, voortgebracht door het Goddelijk wonder, 
door het Goddelijk Woord. En de Heere zegt tegen Jozef: “En zij 
(Maria) zal ‘een’ Zoon baren”. Dat is een zaak waar je op letten 
moet. Er staat niet: “Ze zal ‘haar’ Zoon baren”. Want Hij is helemaal 
niet van haar. Er staat ook niet: “Jozef, zij zal ‘uw’ Zoon baren”. 
Want Hij is niet van Jozef. Er staat: “Zij zal ‘een’ Zoon baren”. 
Namelijk Gods Zoon. Hij is en Hij blijft Gods eigendom. Dus de 
Hemel wordt geboren door een vrouw, uit de aarde aards in haar-
zelf. Zij zal een Zoon baren. Waarom? Omdat God het wil. Dus Hij 
zal geboren worden voor Zijn Vader, tot de eer van Zijn Vader en tot 
waarmaking van Zijn heilige wil. 
Dit wil ik tegen u zeggen in deze morgen. Als hier staat: “en zij zal 
een Zoon baren”, dan betekent dat dat God lust heeft in het zaligen 
van zondaren; dan betekent dat dat Hij uw dood en ondergang nu 
juist niet op het oog heeft; dan betekent dat dat Hij niet wil dat 
enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering, tot kennis der 
waarheid komen. 
En zij zal een Zoon baren. Daarin opent God Zijn Goddelijk hart. Zijn 
Goddelijk hart waarvan u denkt dat dat hart moet toornen over u. Of 
niet? En dat moet Hij ook vanwege uw zonden en ongerechtighe-
den. Hij toont dat Goddelijk hart waarvan u denkt dat in dat hart voor 
u geen ruimte is, omdat u zoveel misdaden tegen het Goddelijk 
Wezen hebt bedreven. En dat klopt. Er kan bij u vandaan ook geen 
ruimte gemaakt worden in het hart van God voor u. Dat Goddelijk 
hart, waarvan u denkt dat het eeuwig afstand en afscheid van u 
genomen heeft, en dat u daarom een helwaardige bent, een doeme-
ling, die geen andere toekomst hebt dan de eeuwige ondergang. 
Nee, bij u vandaan is het allemaal waar, al die krappe en al die taaie 
gedachten die wij van God koesteren. Maar bij God vandaan is het 
niet waar, o nee. Die ruimte die er is in het Goddelijk hart, wordt 
getoond in die kleine kribbe. Daar waar de mens in al zijn hoogmoed 
overheen kijkt. Daar waar Herodes helemaal geen enkele behoefte 
aan heeft. Waar hij alleen maar voor vreest. Wat hij met de dood uit 
wil roeien. Daar ligt het Wonder verklaard. 
Een Zoon. Gods Zoon. Wat betekent dat nog meer? Wel, Hij zal in 
Zijn leven niet in de eerste plaats doen wat wij graag willen. Hij zal 
niet in Zijn leven in de eerste plaats een Mens zijn Die naar de 
menselijke maatstaven helemaal zal kloppen. Nee, één zaak heeft 
deze Zoon op het oog, zoals het al de rechtschapen zonen betaamt. 
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Dat is hun vader lief te hebben. Zo zal deze Zoon in heel Zijn le-
vensgang Zijn Vader liefhebben en Hem alle eer en alle aanbidding 
bewijzen. Deze Zoon zal precies doen wat Zijn Vader Hem 
opgedragen heeft. Hij zal doen de wil van Zijn Vader. Een Zoon. Die 
Zoon Die in de eeuwigheid gezegd heeft: “Ik kom, o God, om Uw wil 
te doen”. Die Zoon waar het Woord van de levende God van zegt: 
“De ijver van Uw huis heeft Mij verslonden”. Die Zoon zal teweeg 
brengen alles wat wij nu verprutst hebben, wat wij nu nalaten. Waar 
de Heere tegen de mens gezegd had: “Doe dat en gij zult leven”. 
We doen het niet en we sterven. Hij is gekomen om het te doen. 
Hij kon het ook doen, want Hij is ontvangen uit de Heilige Geest. Dat 
betekent dat Hij rechtvaardig, heilig is, geheel volkomen. Aan Hem 
is geen gebrek. 
En zij zal een Zoon baren. 
Bedenk het wel, gemeente, dat in die kribbe een prediking ligt van 
onze schande, van onze schuld. Een prediking van onze zonde en 
onze schuld. Omdat wij de heilige deugden van God geschonden 
hebben, daarom moest Hij komen. Het toont dat de Heere er Zelf 
aan te pas moet komen, om weg te nemen wat scheiding maakte 
tussen Hem en ons. 
Ik wil toch op deze zaak ook nog wijzen. Wat ligt daarin verklaard 
dat de straf, de vloek van God over de zonde, rechtvaardig is, dat 
het billijk is, dat die straf aanbiddelijk is. Waar Hij Zelf het Medicijn, 
de Oplossing geeft. Waar Hij nu Zelf komt, God Zelf, om die straf en 
die vloek die wij verdienen te dragen. Waar de Heere nu Zelf een 
uitkomst teweeg brengt, waar voor ons, onder Gods rechtvaardige 
straf, geen uitkomst is. 
Lieve mensen, heb je de straf die God over je leven uit moet spre-
ken, gelovig aanvaard? Heb je Zijn rechtvaardig oordeel aanbeden? 
Moet je het erkennen: “Het rust, Heere, op Uw beste wetten. Uw 
straf is billijk. Uw eis is gegrond. Ik heb het verdiend dat U over mij 
toornt”. Kijk, al die godsdienst en in de wereld, ja, die leggen een eis 
neer bij de mens. Je moet het maar zien, en je moet maar pro-
beren, en je moet maar hopen. En wie weet, enzo. Dat is pas hard. 
Dat is pas koud. Dat is pas onbewogen. Dat is pas om nooit te over-
bruggen. Maar deze God, Die die eis in ons leven neer legt, Die legt 
tegelijker tijd in ons leven neer de uitkomst, de betaling van die eis, 
de volkomen verlossing. En zij zal een Zoon baren. Opdat Hij zou 
dragen de straf die wij verdiend hebben. 
Kijk, als ons een kind wordt geboren, dan hopen we dat dat kind een 
voorspoedig leven heeft. Dat het gezond mag opgroeien. Dat het 
een beste plaats heeft in de maatschappij, enzo. Dat het een leven 
van rust zal hebben. We hopen er op dat het ze wél zal gaan. Luther 
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zegt ook: “Daar heb je om te bidden voor je kinderen”. Dat we ons 
onderwerpen aan het Woord en het gebod van God, opdat we een 
stil en gerust leven leiden mogen. 
Maar van dit Kind, Dat daar in die kribbe is neergelegd, was één 
ding al duidelijk: Hij zou geen rust hebben; Hij zou geen leven heb-
ben vol van weldadigheden naar het natuurlijke; het zou Hem in die 
zin niet wél gaan. Nee, het zou Hem o zo kwalijk gaan. Het zou Hem 
gaan zoals het ons allemaal gaan moet, vanwege onze zonden. Hij 
is gekomen om de straf te dragen die wij verdiend hebben. 
Daarom staat er: “Zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn Naam 
heten JEZUS”. Dat betekent: God bepaalt hoe Hij heet. Dat heeft 
Maria niet te bepalen. Dat heeft Jozef niet te bepalen. Dat bepaalt 
de Heere Zelf. Maar dat die Naam in Jozefs mond wordt gelegd, dat 
toont aan dat de Heere wil dat naar Zijn natuursbestaan, naar Zijn 
vleselijk, menselijk bestaan de Heere Jezus de Zoon van Jozef zou 
wezen. Maar God heeft die Naam bepaald. Daarmee wordt betoond 
het doel van Zijn komen, het doel van Zijn leven, het doel van Zijn 
gezonden zijn. De Naam Jezus verklaart waarom de Heilige Geest 
dat menselijk leven van Jezus ontvangen deed worden in de maagd 
Maria. Die Naam Jezus toont aan waarom zij zwanger geworden is 
en dat Kind voldragen heeft; waarom ze Het heeft moeten baren en 
in de kribbe heeft moeten neerleggen. Die Naam Jezus wordt op 
hemels bevel zo genoemd. En in deze Naam wordt wel heel in het 
bijzonder het hart, het welbehagen van God in mensen getoond. 
Wat betekent de Naam Jezus eigenlijk voor u? Ik vroeg u daarnet: 
Hebt u weleens een keer het oordeel van God moeten aanbidden? 
Bent u het weleens een keer met de straf eens geworden? Sta je er 
buiten? Buiten al de weldadigheden Gods. Ben je een mens die 
tijdelijke en eeuwige straffen verdient? 
Jezus. Zie hoe vol van Evangelie die Naam van Jezus is. Want Hij 
zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. 
Hij zál. Is dat geen Evangeliewoord! Dat kind in de kribbe heeft een 
werk te verrichten. Dat werk zal Hij volvoeren. Hij zal het tot het 
laatste toe doen, wat Zijn Vader Hem aan eisen heeft opgelegd. Hij 
zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Is je dat weleens opge-
vallen, dat dat Kind in de kribbe al een eigendom heeft? Zijn volk, 
staat er. Er staat niet: “Gij zult Zijn Naam heten JEZUS, want Hij zal 
zo wer-ken dat Hij een volk zal verkrijgen”, ofzo. Nee, er staat: 
“Want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden”. Die dus reeds 
Zijn eigendom zijn. Die Hem van eeuwigheid af van de Vader ge-
geven zijn. 
Kijk, ik moet wel op grond van dit Woord zeggen: Het is maar de 
vraag of de theologie van vandaag gelijk heeft, dat Jezus voor alle 
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mensen gekomen is. Ik kan dat Schriftuurlijk niet onderbouwen. Ik 
lees in het Woord dat Hij gekomen is voor Zijn volk. Dat houdt niet in 
dat we daarom moeten zeggen in de prediking van het Woord: “U 
moet het maar afwachten, en u moet het maar zien, ofzo, want ik 
weet het niet of Hij wel voor u gekomen is”. Nee, het Woord van 
God legt de verantwoordelijkheid en de roeping in ons aller leven 
neer, en deze roeping in zijn algemeenheid zegt tot elk mensenkind: 
“Wie Hem nu nederig valt te voet, die zal van Hem Zijn wegen le-
ren”. Maar wat zal dat nu voor een gang zijn? Dat die ook werkelijk 
Hem te voet zullen vallen, die achteraf zullen moeten erkennen: “Ik 
lag reeds opgeborgen in het eeuwig wonder van Gods weldadig-
heden, dat ik nu van eeuwigheid af al Zijn volk, Zijn eigendom was. 
Dat Hij mij al vast gehouden heeft, ook in de dagen van mijn ver-
lorenheid en toen ik onder mijn schuld liep, toen ik met de dood in 
de schoenen liep, toen ik de hel nabij was, toen Gods wraakzwaard 
mij treffen zou. Toen al Zijn volk”. En dat moet ik er ook van zeggen: 
Daarom mag met dit Kerstfeest gezegd worden dat er doen aan is, 
dat er hoop is voor hopeloze mensenkinderen, omdat Hij hier Zelf 
zegt dat Hij van eeuwigheid af een volk heeft, waar nu heel de 
mensheid in zonde is weggezakt en waar er nu niet één van ons is 
die het verdient dat Hij nog naar ons omkijkt, en waar er niet één 
van ons is die ooit een stap naar Hem toe zal zetten, die ooit uit 
zichzelf een beweging op God aan zal maken. Hier schittert de 
ruimte van het Evangelie en van Gods eeuwige verkiezing: Zijn volk. 
Het wil nog wat zeggen. Zijn volk dat wijst ook op de reikwijdte, de 
ruimte van het Goddelijk welbehagen. Kijk, één gezinnetje dat noem 
je geen volk. De inwoners van een dorpje noem je geen volk. Zelfs 
al de inwoners van Den Haag zijn niet het complete volk van Neder-
land. Nee, het woord “volk” wijst op grootsheid, veelheid, ruimte. Zijn 
volk dat is de reikwijdte van het Evangeliewoord waarop ik tot u 
zeggen wil, dat er bij die kleine kribbe in Bethlehem plek is voor 
velen, dat er plek is voor een ieder die Hem te voet zal vallen, die 
voor Hem in het stof zal vallen. 
Het wijst op nog een zaak. Dat voor al die vele onderdanen geldt, 
dat dat ogenschijnlijk onschuldige en onmachtige Kind in de kribbe 
reeds hun Koning is, en daarom alle hulde en aanbidding waardig is. 
Wat hebben dan die heidenen, die wijzen uit het Oosten, die onbe-
snedenen, wat hebben die dan een voorbeeld nagelaten om Hem 
Koninklijke eer te bewijzen en Hem Koningwaardige geschenken te 
brengen. Weet u wat die wijzen hebben gedaan? Die hebben in feite 
zichzelf in hun totaliteit uitgeleverd, weggegeven aan Hem. Nou, en 
daar zal het maar op aan komen met Kerstfeest. Want de prediking 
klinkt: “Hij is gekomen”. Maar wie komen er nu tot Hem? Wie gaan 



 9 

nu op weg? Wie zullen nu Hem te voet vallen? Wie zijn Zijn volk 
eigenlijk? Wie zijn die velen die Zijn onderdanen zullen wezen? 
Wel, heel de Schrift leert ons dat die kenmerken vertonen, ken-
merken van dat ware, zaligmakende werk van God in hun bestaan. 
Er staat in de tekst: “Want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zon-
den”. Dat zijn mensen die last hebben van hun zonden. Wij doen 
allemaal zonden, maar of we er ook last van hebben. Daar valt een 
onderscheid, een scheiding, ook in deze dag. Wie gaat er gebukt, 
gedrukt onder de last van zijn ongerechtigheden? Wie voelt de pijn 
van wat er in zijn hart leeft, wat er in zijn gedachten om gaat, wat er 
uit zijn mond gaat, waar zijn voeten heen snellen, waar zijn ogen 
heen zien, waar zijn handen naar grijpen, waar zijn oren zo graag 
naar luisteren? Wie heeft er last van dat de totale mens één brok 
zonde en ongerechtigheid is? Wie heeft er last van dat je God ont-
eert, Hem in het aangezicht slaat? Dat je Zijn eer aantast bij dagen 
en bij nachten. Wie heeft er nu last van dat je een gevallen men-
senkind bent, en dat die woestijn van je leven je predikt de schei-
ding, de afstand tussen God en je ziel? Wie heeft er nu last van dat 
er een onoverbrugbare kloof ligt tussen u en Hem, dat dat in eeu-
wigheid door u niet te overbruggen is? Wie beleeft en beweent de 
breuk die onze zonden geslagen hebben tussen Hem en ons? Een 
eeuwige en een onmetelijke scheiding wordt bedoeld met dat 
woordje “hun zonden”. 
Want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Weet u wat dat 
is? God Zelf komt over die breuk heen om in onze toestand en in 
onze nood die breuk te helen. Hij komt over die kloof heen, om met 
Zijn rechtvaardige arbeid, Zijn verzoenend lijden en sterven, die 
kloof te dichten en de afstand op te heffen, de mens weer te bren-
gen tot God, tot het Goddelijk Wezen. 
Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Je moet wel op die 
twee zaken letten: zalig maken en hun zonden. Wat betekent dat? 
Zonder zonden is zalig, en met zonden is onzalig. Dus de tekst wil 
zeggen dat dat volk in zichzelf zo onzalig is, zich overal buiten heeft 
moeten zetten, zich overal buiten moest plaatsen, ja, zich alleen zag 
onder Gods rechtvaardige straf. 
Ik vraag het u nog eens. Die straf van God, moet u die aanbidden? 
Is er nu een begeerte in uw bestaan (dat gaat wel diep hoor) dat de 
deugd van Gods gerechtigheid niet geschonden wordt? 
Kijk, de natuurlijk mens zegt: “Ik wil wel naar de hemel”. En het men-
selijk Evangelie gaat er in als zoete koek natuurlijk. “Jezus voor alle 
mensen gestorven. Waar maak je je druk om? Het komt wel te-
recht”. Dat! Maar dit volk dat hier bedoeld wordt, dat wil alleen nog 
in een rechte weg gezaligd worden. Dat wil niet meer langs kromme 
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wegen ten hemel in gaan. Dat kan het recht niet meer overslaan. 
Want het Woord van God leert dat Sion door recht verlost zal 
worden. Weet u wat dat tegelijker tijd inhoudt? Als dat recht is 
genoeg gedaan, dan is daar ook de zekere rust in het bestaan. Dan 
staat er niets meer open. Dan is er niets meer waar je nog voor 
vrezen moet. Dan hoef je niet meer te denken van: “Och, wie weet 
dat dat nog eens een keer terug zal komen, dat de Heere nog eens 
een keer op Zijn recht zal wijzen”. Nee, de gerechtigheid en de 
vrede hebben elkaar gekust in Jezus en Zijn arbeid. 
Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Weet u wat zalig ma-
ken is? Dat is in het bezit brengen van het hoogste en het eeuwige 
geluk. Let wel, in het bezit brengen. Dus nu is al het ongeluk hun 
bezit. Dat is niet weg te denken uit hun bestaan. Maar Jezus zal het 
zo maken dat het eeuwig zalig geluk hun bezit, hun eigendom zal 
zijn. Waar Hij Zelf hun Eigendom is, ach ja, daar brengt Hij toch ook 
de zaligheid mee, al de weldadigheden mee. Of niet? 
En zij zal een Zoon baren, gij zult Zijn Naam heten JEZUS, want Hij 
zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Zalig maken. Hoort u dat? 
Daar is werk voor nodig. Er moet wat gebeuren wil dat volk ook 
werkelijk die zaligheid ten eigendom ontvangen. Dat is het derde 
nog. Maar laten we eerst samen zingen uit de lofzang van Simeon, 
het 2e vers. 
 

Een licht, zo groot, zo schoon, 
Gedaald van 's hemels troon, 
Straalt volk bij volk in d' ogen; 
Terwijl 't het blind gezicht 
Van 't heidendom verlicht, 
En Isrel zal verhogen. 

 
Hij is gekomen voor Zijn zware taak, die Hem van eeuwigheid door 
de Vader is opgelegd. Het is ook nogal een doel! Of niet? Of voel je 
dat gewicht niet? Zalig maken. Wat zal dat een wonder zijn, als je 
zalig gemaakt wordt! Wat zal dat een wonder zijn, als je in die 
eeuwige gewesten van vreugde zult mogen verkeren! Wat zal dat 
een wonder zijn, als God alles zal zijn en in allen! Wat zal dat een 
wonder zijn, als je daar bij mag horen, waar je nu jezelf niet meer bij 
kunt zetten! Heb je ooit geprobeerd jezelf te zaligen? Wat een 
ondoenlijke klus. Het brak je allemaal bij de handen af. Je hebt het 
geprobeerd, maar zelfs met gerechtigheden geraakte je niet aan 
God, bleef het zo’n onmetelijke afstand. En Hij is gekomen om die 
zware taak te vervullen. Zalig maken. Het is een liefdearbeid hoor. 
Het is niet een dwangzaak, die Hem is opgelegd en dat nu een keer 
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moet, wat Hij liever niet had willen doen. Zoals wij in ons leven 
hebben, van die dingen die nu een keer moeten, maar als het kon, 
dan zou je ze overslaan. Nou, voor Hem niet hoor. Gewillig liet Hij 
Zich geboren worden. Gewillig liet Hij Zich neerleggen in de kribbe. 
Gewillig heeft Hij de arbeid, de taak aanvaard die Hem van Zijn 
Vader was opgelegd. Een liefdearbeid, omdat Hij zo tot in de diepste 
diepte van Zijn hart Zijn Vader liefheeft, de eer van Zijn Vader lief-
heeft, de deugden van Zijn Vader liefheeft. Omdat Hij in alles zo 
graag Zijn Vader wil bedoelen. Maar ook omdat Hij tot in de diepste 
diepte van Zijn hart Zijn volk zo liefheeft, en het niet zou kunnen 
aanzien dat er één van de gegevenen des Vaders nog in de eeu-
wige rampzaligheid terecht zou komen. Hij wil die zware taak ver-
vullen, opdat zij allemaal binnen zullen komen, allemaal Thuis zullen 
komen. Zijn volk, die velen, die schare die niemand tellen kan, die 
kleinen en die groten, die voor God zullen staan. Hij wil dat er niet 
één van hen verloren gaat. Niets en niemand zal ze uit de hand en 
uit het hart van Zijn Vader kunnen rukken. Maar ook niet uit Zijn hart 
kunnen rukken. Die liefde is zo sterk, dat Hij lijden en sterven ver-
koos, opdat zij de zaligheid deelachtig zouden worden. 
Weet u, die zaligheid, waar zij zich bij zichzelf vandaan liever tegen 
dood vechten, die ze niet begeren. Maar Hij begeert voor ze het 
allerbeste. Die liefde is gelijk aan de liefde des Vaders, Die Zijn 
eigen Zoon gegeven heeft, losgescheurd van Zijn Vaderhart, gege-
ven onder Zijn rechtvaardig oordeel, opdat de barmhartigheid van 
Zijn hart in een ruime en een rijke mate zou stromen. Hij haalt ze los 
uit banden waar ze niet uit los kunnen komen. En dat doet Hij 
geheel alleen. 
Er staat: “Hij zal”. Dat is een woord voor u die vanmorgen nog denkt 
dat er wat van u bij moet of bij kan. Nee hoor, het is niet waar. Leer 
dat nu eindelijk eens een keer af. Dat je tranen je niet zaligen. Dat je 
bidden en je Bijbellezen je niet zaligen. Dat je vromigheid je niet be-
houden kan. Dat je rechtvaardigheden, je deugden je niet aange-
naam maken in het oog van God. Leer dat nu eens af, om er van 
alles tussen te zetten, wat ruimte moet laten voor Jezus. Dat zetten 
wij vol met al het onze. Leer dat nu eens een keertje af. Dat er geen 
andere naam gegeven is dan deze Naam. Opdat onze naam, ook 
onze godsdienstige en vrome naam totaal verdwijnt. 
Het heeft ook wat te zeggen voor die die niets meer heeft. Die zegt: 
“Ja man, de wet kan wel klinken, maar ik heb alleen maar schuld, 
ook in de achterliggende dagen. Ik heb er weer niets van terecht 
gebracht. Heel mijn leven klaagt mij aan”. Is dat geen Evangelie-
muziek? Er hoeft niets meer bij. Zijn arbeid is volkomen. Hij zal Zijn 
volk zalig maken van hun zonden. 
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Kijk, en die arbeid is nu totaal gericht op Zijn volk. Hij heeft immers 
geen zonde gekend of gedaan. Hij is immers de geheel Rechtvaar-
dige. Daarom is Hij ook een Borg en Middelaar bij uitnemendheid. 
Wij zitten met onze eigen schuld. Hoe zullen we dan nog voor de 
schuld van een ander kunnen betalen?! Maar Hij kende geen 
schuld. Hij kende geen zonde. Maar Hij heeft Zich tot zonde laten 
maken voor anderen. Ja, Zijn werk is volkomen. Er kan, er hoeft, er 
mag niets van ons meer bij. 
Maar, daar moet ik ook nog op wijzen, Zijn werk is ook eeuwig. Dat 
betekent dat in alle eeuwigheid God de Vader niet meer zal terug-
komen op de schuld van Zijn volk, die Hij teniet heeft gedaan, die Hij 
heeft weggedaan van voor het oog des Vaders. 
Zeg, is dat in je leven nu het diepste verlangen, dat je de toepassing 
van die zalige gerechtigheid van Jezus mag kennen? Dat Hij je 
noemt “Zijn volk”. En dat jij met Thomas mee mag roepen: “Mijn 
Heere en mijn God”. Is het je daar om begonnen, dat die Heere 
Jezus Christus zo geboren zal worden in je bestaan? Dat het licht 
zal worden in de duisternis van je hart. Dat er licht zal vallen over 
Zijn leven, over Zijn arbeid. Dat er licht zal vallen over al die smarte-
lijke gangen die Hij moest doorgaan om u tot de zaligheid te bren-
gen. Dat er licht zal vallen over het kruis van Golgotha, opgericht 
daar op die heuvel onder de gestrenge zon van Gods heilige toorn, 
waar Hij gegaan is onder de uitgieting van die toorn. Dat er licht over 
zal vallen dat Hij het in uw hart zou spreken: “Dit heb Ik gedaan voor 
u. Ik ben gekomen om u zalig te maken van uw zonden”. 
Wat een zaak als dat in de tijd geloofd en omhelsd mag worden. 
Maar als ik u gezegd heb dat Zijn offerwerk eeuwig blijvend is, dan 
wil dat tegelijkertijd zeggen…, want de eeuwigheid is een cirkel, dat 
Zijn offerwerk van eeuwigheid af besloten is. Dus daar is de Vader, 
het Goddelijk Wezen, in Zijn totaliteit bij betrokken. En die Vader 
zegt omwille van Zijn Zoon: “Ik zal ook dan niet meer toornen en niet 
meer schelden in eeuwigheid. Uw zonden zijn weggedaan, om ze 
nooit meer te gedenken”. 
Hij heeft de hemel moeten ontberen, om Zijn volk ten hemel in te 
brengen. Hij heeft alles gedaan om ze alles te geven wat ze door 
hun zonden ontnomen was. 
Dit nog vanmorgen. U bent naar de kerk gekomen. Zou u nu geen 
moed scheppen uit dit heerlijk, lieflijk Woord?! 
Zijn volk. Ik heb u gewezen op de reikwijdte, op de veelheid van Zijn 
onderdanen. Ik wil u nu wijzen op de grootte van Zijn Offer. Er is in 
de arbeid van Christus ruimte genoeg voor al uw zonden en onge-
rechtigheden. U zegt: “Voor de mijnen kan het niet, de mijnen zijn te 
groot en te veel”. Ja, dat zegt u. Maar God zegt iets anders. “Er is 
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ruimte genoeg in de arbeid van Christus, voor al uw zonden en 
ongerechtigheden”. Is Hij niet bij machte (gelooft u dat?) om alle 
mensen te zaligen! Ja toch! En heeft Hij de ruimte van Zijn Goddelijk 
hart niet bewezen! Nu wij vandaag het Kerstfeest gedenken, zien we 
terug, al die eeuwen door, dat Kerstfeest in de tijd, ach, is dat niet 
een middelpunt, een brandpunt geweest! De Heere heeft er onder 
de Oude-, maar ook onder de Nieuwe Bedeling, en tot op de dag 
van heden toe velen, ja miljoenen willen zaligen. Heeft Hij het niet 
ruim getoond in uw familiegeschiedenis wellicht, in de geschiedenis-
boeken die u thuis leest, in de kerk door de eeuwen heen, ook in 
ons vaderland; heeft Hij het niet getoond dat er bij Hem uitkomsten 
zijn, zelfs tegen de dood. Heeft Hij het niet betoond dat Hij gebleken 
is een God van genade voor de grootste der zondaren. Dat de 
grootste der zondaren barmhartigheid is geschied. 
Och, dat ge vandaag moed zou scheppen uit hun behoudenis, waar 
de criminelen, de herders aan de kribbe neer knielden, waar de 
heidenen aan de kribbe neer knielden met hun mirre, wierook en 
aloë, waar ze geschenken brengen, het goud voor Jezus’ voeten 
neer leggen. Als er ruimte is voor zulken en die worden niet afge-
wezen, die worden niet weg gezonden, maar die ontvangen daar die 
Heere Jezus Christus. Voor hen gekomen, omdat God een welbe-
hagen heeft in mensen. Erken dan alstublieft in deze dag dat ge een 
mens zijt. Een mens onder het oordeel. Geen vroom, geen heilig, 
geen rechtvaardig mens. Nee, alstublieft niet. Maar Hij heeft de 
menselijke natuur aangenomen. En die hoog zijn van gevoelen, die 
heeft Hij verstrooid, verward en rijken heeft Hij ledig heen gezonden. 
Maar armen met goederen vervuld. Ja, is het Woord er niet helder 
in! Lees de Evangeliën door. Geen van die, die tot God gingen, 
werden van Hem afgewezen. Hij heette ze allen welkom, tot de 
kleinste kinderen toe. Laat de kinderkens tot Mij komen en verhin-
dert ze niet. Misschien voelt u zich wel een kind, onwetend, on-
machtig, onbekwaam en te klein om het te zien. Overal wordt u door 
verhinderd en tegen gehouden. Zijn armen zijn uitgebreid. Want dat 
Kind in de kribbe, daar in Bethlehem, Hij is geboren als een klein 
Kind. Hij kwam niet op aarde als een volwassen man. Welnee! Op-
dat er voor een ieder, welke tijd van het menselijk leven dan ook, 
een hartelijke opwekking zou wezen om het bij Hem alleen te 
zoeken. 
Och ja, die tot Hem kwamen, ze moesten belijden wie zij waren, 
verdoemelijk voor God. Maar bleek juist in hun leven nu niet hoe vol-
komen Zijn werk is! Hebt u ze nooit horen getuigen van die zielen 
die gewagen mochten dat God al hun zonden had weggedaan en 
dat Hij ze had leren geloven dat de gerechtigheid voor hen teweeg 
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gebracht was. Heeft Jezus’ werk waarde voor u vandaag? Bent u zo 
aan de troon van Gods genade, met dat eenvoudig kinderlied: “Geef 
mij Jezus, of ik sterf”? Zie hier, Hij is gegeven. God heeft Hem 
neergelegd. Weet u waar? Dat is het laatste nog. Daar waar de 
beesten huizen. Asaf zegt: “In Gods heiligdommen leerde ik: ik ben 
een groot beest bij U”. En weet u, die beesten hadden daar niets te 
vertellen. Die konden niet tegen die boer of tegen hun baas zeggen: 
“Vandaag willen we graag dit eten, en morgen graag dat”. Nee, het 
werd voor ze neergelegd in die kribbe, en ze hadden te eten wat er 
lag. Ze moesten van het gegeef leven. Zo moeten we leren aan 
Jezus genoeg te hebben. Het voedsel, het Brood des Levens, Dat 
voor ons in de kribbe is neergelegd, Dat te waarderen, Dat hoog te 
achten en Daar verzadiging van vreugde uit te mogen ontvangen. 
Dat je zo eet van Hem zoals je nog nooit gegeten hebt. Dat alles 
aan Hem gans begeerlijk is. Dat al je ziel en zaligheid in Hem ver-
klaard ligt. Dat Hij je leven, heel je bestaan wezen zal. 
Hebt u genoeg aan Hem, tot verzadigens toe? Hebt u mogen eten, 
mogen proeven en smaken in die Heere Jezus Christus, dat God 
goedertieren is? Of bent u daar een vreemdeling van? Is het een 
zaak die u nog niet kent, maar o zo graag zou willen kennen? Houdt 
aan, grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven; nooddruftigen, veracht 
Hem in Zijn goedheid niet, nooit zal Hij Zijn gevangenen begeven. 
En u die aan Hem geen enkele behoefte hebt, moge God u door de 
midden slaan in deze dag, opdat ge dat zoudt zien waar u altijd 
overheen ziet. Daar in de laagte, in het stof van de vernedering, 
daar is die kribbe neergezet, daar is dat Kindeke neergelegd. Daar 
laat God Zijn hart kennen. Daar laat God Zich ontmoeten. Laag bij 
de grond, dat is dicht bij het genadeverbond. Daar ontmoeten wij 
Hem, Die alleen ons Leven is. 
Ze zal een Zoon baren, opdat wij in verwondering zouden uitroepen: 
“God heeft aan ons gedacht”. Gij zult Zijn Naam heten JEZUS. God 
heeft Hem genoemd met de Naam, met alles wat ik nodig heb. Want 
Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Ik heb heel Zijn gang 
mogen nagaan en in Zijn arbeid de zalige vrucht voor mijn eigen be-
staan mogen leren kennen. Och, wat is God goed. Is het niet? 
Jezus, dat is de drie-enige God, bewogen in Zichzelf, met een we-
reld, verloren in schuld. En weet u wat het Woord van Hem zegt? 
Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderve, 
maar het eeuwige leven hebbe. 
 

AMEN. 
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Dankgebed. 
Slotzang Psalm 31 : 16. 
Dankgebed. 

 
  
 
 
 


