Waarom kwam Jezus eigenlijk op de wereld
Onlineviering op Kerstochtend 2021 in de Christus Triumfatorkerk
Komen
• Welkom
• De kerstkaars wordt aangestoken
• Aanvangslied: ‘Komt allen tezamen’ (lied 477: 4 en 5)
• Moment van Stilte
• Begroeting en bemoediging
• Drempelgebed
• Lied: ‘Wij trekken in een lange stoet’ (Lied 506: 2)
• Kyriegebed
• Glorialied: ‘Eer zij God in onze dagen’ (Lied: 487: 1 en 2)
• Adventsproject ‘Tel je mee’
Woord
• Gebed voor de Kerstdag
• Kerstspel (te zien via https://www.youtube.com/channel/UC6XNEbRxCdnitaY3VUnJY4g)
• Verkondiging
“Juffrouw Mae”:
Als je jullie goed geluisterd hebben dan zei ik dat ik nog een deskundige zou zoeken om de
moeilijke vragen van de kinderen te beantwoorden.
Weten we nog welke vragen het waren? Ik zal ze nog even herhalen:
(vragen verschijnen op de beamer)
1. Waarom kwam Jezus eigenlijk op de wereld?
2. En waarom moest dat eigenlijk in Bethlehem?
3. En waarom moest hij eigenlijk Jezus heten?
Het ligt voor de hand dat we deze vragen aan onze dominee gaan stellen.
Dominee -kunt u daar wat meer over vertellen?
Dominee:
Beste Juffrouw Mae – dank voor deze vragen. Het zijn pittige vragen hoor, die uw leerlingen
hebben gesteld. De eerste en de laatste horen een beetje bij elkaar.
Dus ik begin met de middelste.
Waarom moest Jezus in Bethlehem geboren worden?
Ja daar kan ik twee antwoorden opgeven. Omdat keizer Augustus opdracht gaf dat iedereen
geteld moest worden in de plaatst waar zijn familie vandaan kwam. En dat was voor Jozef nu
een keer Bethlehem.
Maar er zit meer achter. Bethlehem daar is ook koning David geboren. En koning David dat was
een legendarische koning in Israël. Net als bij ons Willem van Oranje, zeg maar.
En nu Jezus ook in Bethlehem wordt geboren is het voor alle hoorders van het kerstverhaal
meteen duidelijk dat Jezus ook zo’n nieuwe koning zal worden. Als koning David.
En het is best grappig dat keizer Augustus zonder dat hij er vanaf weet daaraan meewerkt. Aan
zijn eigen ondergang zou je kunnen zeggen.
Die andere twee vragen zijn een stuk moeilijker te beantwoorden.
Daar ga ik deze hele preek over doen. Ik ga proberen er iets over te vertellen.
Ja -waarom kwam Jezus eigenlijk op de wereld en waarom moest hij Jezus heten?
Waarom was het nodig dat Jezus hier op deze aarde, als mens zoals jij en ik geboren werd.
Daar is wel wat over te zeggen.

Want gaat het nu zo goed op deze wereld?
Heeft iedereen het fijn? Heeft iedereen genoeg om van te leven? Een dak boven het hoofd. Is
iedereen gezond? Heeft iedereen het fijn – zonder ruzie, zonder oorlog, zonder gedoe?
Nee, niet echt.
Wij weten nog steeds niet goed hoe we op deze aarde – die God voor ons gemaakt heeft
moeten leven.
Dat is nu in onze tijd, maar dat was in het jaar nul zeker zo erg.
Daarom moest Jezus op deze wereld komen. Om ons te helpen. Om weer te ontdekken hoe God
wil dat we op zijn wereld leven.
Jezus moest geboren worden op onze aarde, omdat de mensen God kwijt waren.
Ze wisten het niet meer.
Ze wisten niet meer wat ze moesten geloven.
Ze wisten niet meer of God bestond en wat God van hen wilde.
Ze vroegen zich af of het nog wel goed kwam op de wereld. Of het wel klopte wat ze allemaal
gehoord hadden in de Bijbel. Van een goede schepping ooit. Van Abraham die Gods stem
hoorde en op weg ging. Van koning David en koning Salomo die een echt koninkrijk van God
hadden gemaakt in Israël.
Want daar was niets meer van over. Een koning hadden ze niet meer. De Romeinse keizer was
nu de baas en die snapte niets van het geloof en van de God van Israël en ook de priesters en de
Schriftgeleerden en de Farizeeën, zij deden wel erg hun best, maar eigenlijk wisten ze ook niet
echt wat God nu van hen en van de andere mensen verwachtte. Ze hielden zich vast aan allerlei
strenge regeltjes, maar of dat nog iets met de God van Israël had te maken?
Er moest iets nieuws beginnen.
God moest opnieuw met zijn schepping beginnen.
Hij moest opnieuw aan de mensen laten zien dat Hij bij ze is. Dat hij veel dichterbij is dan je
denkt.
Ooit had God aan Mozes vertelt wie hij is: Ik ben bij je. God had tegen Mozes gezegd, toen die
naar Gods naam vroeg: ik ben bij je. Dat is mijn Naam. Een rare naam natuurlijk. Hoe heet je?
Nou – Ik ben bij je….
De mensen op de aarde. Het volk van God dat in Israël woont.
Het was God kwijt geraakt. Ze wisten niet meer wat ze moesten geloven. Ze voelden zich
verloren. Ze waren verloren.
Daarom moest Jezus komen. Om ons verloren mensen te vinden. Om ons op te rapen en
opnieuw te laten zien dat God er voor ons is. Dat God er juist is om mensen die zichzelf verloren
zijn te redden.
En daarom heet Jezus ook zo: Jezus, of in het Hebreeuws: Jehoshua. Dat betekent God redt.
Want dat is precies wat Jezus laat zien aan de mensen van zijn tijd en aan ons allemaal: Gód
redt!
Wij denken wel heel vaak en heel snel dat we het zelf wel redden. Dat we het zelf wel kunnen en
wij zeggen liever niet dat het niet lukt, maar we razen liever door en dat daar dan andere
mensen het slachtoffer van worden, ach dat zien we niet, of dat willen we niet zien. Maar Jezus
deed twee dingen tijdens zijn leven:
(1) Hij liet ons zien dat dat niet de bedoeling, dat we ten koste van anderen het wel denken te
rooien.
Dat we een ander pesten, omdat we zelf onzeker zijn.
Dat we snel iets pakken, omdat we bang zijn iets te kort te komen en er zo voorzorgen dat er
iemand niets heeft.
Dat we het mooiste en het beste het liefste voor ons zelf houden en dat daarom zoveel mensen
op deze zelfde wereld te weinig hebben.

En als we denken dat we iets te kort komen – dan beginnen we desnoods een oorlog, omdat we
menen ergens recht op te hebben.
Dat is wat er gebeurt als wij mensen denken dat ze het wel kunnen redden. Dan gaan we
verloren, en dan gaat de wereld verloren.
Met de geboorte van Jezus, op deze eerste Kerstdag leren wij, dat wij het zelf niet redden. Kijk
maar hoe reddeloos we zijn al er een pandemie uitbreekt.
(2) En Jezus liet ons nog iets zien. Wij leren met Kerst dat het Gòd is die redt. Jezus laat ons zien
hoe God redt. Hij geeft het goede voorbeeld in hoe we op aarde moeten leven. Dat begint al bij
zijn geboorte. God redt de wereld door als klein kwetsbaar weerloos klein kindje onder ons
geboren te worden. En alsof dat al niet eng genoeg is doet hij dat niet in een mooie babykamer,
bij een welgestelde familie. Bij de koning of zo, of dan toch de burgemeester. Nee, God laat ons
met de geboorte van Jezus zien, dat we God het beste herkennen in het klein. Mensen waar wij
eigenlijk niets mee te maken willen hebben. Arm. Onbekend, dakloos zelfs, nu ze opeens op reis
moesten naar Bethlehem.
Jezus betekent God redt. En dat doet God in Jezus. Bij zijn geboorte zien we hoe God redding
brengt. In het kleine. In het gewone leven. Bij jou – bij u thuis.
Aan het einde van Jezus’ leven laat God via Jezus zien dat God redt - zelfs over de door heen! De
kwetsbare mens delft het onderspit in het harde liefdeloze leven. Maar niet bij God. Niet bij de
God die heet “Ik ben bij je”. God is er voor je als er verder niets en niemand meer is. Als je alleen
bent gelaten.
Dan juist redt God. Door de dood heen.
Het is nu pas Kerst, maar uiteindelijk gaat ook dit verhaal van de stal en de kribbe daar over.
Over Pasen.
Over hoe God er altijd is. Voor jou, voor u, voor mij.

•

Het is toch nog wel een beetje een moeilijk verhaal geworden vrees ik.
Maar ik hoop toch dat ik de vragen beantwoord heb.
Jezus brengt ons dichter bij God. Dankzij Jezus begrijpen we iets meer van God. Hij laat ons zien
hoe God ons redt. Dat is de korte versie.
Jullie moeten er thuis of bij opa en oma tijdens het kerstdiner nog maar eens over nadenken.
Ik wens jullie een gezegend kerstfeest!
Amen.
Muzikaal intermezzo: Wiebe speelt kerstmuziek

Antwoord
• Lied: ‘Midden in de winternacht’ (Lied 486: 1 en 2)
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Gaven
Gaan
• Slotlied ‘Hoor de engelen zingen de eer’ (Lied 481: 1 en 3)
• Zegen

