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25 december 2020 (Kerst)

Engelen in Betlehem

Lucas 2:1-14
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Iedereen zingt over Jezus

Inleiding
Heb jij weleens iets heel leuks meegemaakt? Of iets heel 
leuks gekregen, bijvoorbeeld voor je verjaardag? Dat kun 
je je vast nog wel herinneren. En wilde je dat toen graag 
aan iedereen vertellen? Zo gaat dat vaak als je iets leuks 
meemaakt of krijgt. Dan voel je je zo blij en vrolijk. Dan 
merk je soms ineens dat je een beetje aan het zingen of 
neuriën bent. Als je van binnen blij bent, kunnen anderen 
dat aan de buitenkant aan je zien of zelfs horen!

Bijbelvertelling
Maria loopt druk heen en weer door haar huis. Wat is 
ze aan het doen? Ze stopt allerlei spullen in een kleine 
reistas. Wat brood, een deken, een lantaarntje. Straks 
komt Jozef, de man waar ze mee gaat trouwen. Ze gaan 
samen op reis naar het dorp waar hun familie vandaan 
komt. Dat moet van de keizer. Hij wil dat ze hun namen 
laten inschrijven in Betlehem bij het gemeentehuis. En 
daar gaan ze op weg. 
Maria heeft een dikke buik, want ze is zwanger en zal 
snel een baby krijgen. Na een lange weg komen ze moe 
aan in Betlehem. Bij de herberg vraagt Jozef: ‘kunnen 
we vannacht hier slapen? We zijn zo moe en mijn vrouw 
krijgt bijna een kind’. ‘Nee’, zegt de herbergier, ‘alle ka-
mers zijn bezet’. Dan gaan Maria en Jozef het bij andere 
herbergen vragen en uiteindelijk vinden ze een plek voor 
de nacht. Het is geen mooie kamer, maar een schuur 
vlakbij de herberg. En daar in die schuur zonder mooie 
wieg, wordt Jezus als baby geboren. 

Buiten in het veld zitten de herders bij elkaar in het don-
ker, ze passen op de schapen. 
Opeens wordt het helemaal licht om hen heen, terwijl het 
midden in de nacht is! De herders schrikken heel erg. 
Wat is dat nou ineens voor fel licht, waar komt dat van-
daan? Dan zien ze een engel van de Heer bij hen staan. 
De engel zegt: ‘wees maar niet bang, want ik ga jullie 
iets supergeweldigs vertellen, wat alle mensen moeten 
weten’. ‘In de stad Betlehem is de Zaligmaker geboren, 
Christus de Heer. Ga maar kijken, je zult het Kindje vin-
den, hij is in doeken gewikkeld en ligt in een voerbak’. 
Plotseling wordt de hele lucht gevuld door licht en prach-
tig zingen van heel veel engelen. Ze klinken zo blij! Ze 
danken en prijzen God! Ze zingen voor God, omdat Hij zo 
goed is en van mensen houdt. 
Vandaag vieren wij op het Kerstfeest ook dat Jezus is 
geboren. Het is een heel blij feest en we mogen net als 
de engelen voor God zingen en hem prijzen. Zo kunnen 
we God danken voor dit feest en kan iedereen horen hoe 
blij we zijn!

Vragen
•	 Vind	jij	Kerstfeest	een	fijn	feest?
• Welk lied zing jij het liefst met Kerst?

Auteur: SvK
 

25 december 2020  |  copyright VHM



114

Meedoen met de engelen

Herders in de omgeving van Betlehem houden de wacht 
bij hun kuddes. Het is nacht en dan is die extra bewaking 
hard nodig. Ja, soms zijn er nachten dat er weinig ge-
beurt. Dan liggen de schapen rustig bij elkaar en de wilde 
dieren blijven op afstand door het vuur waarbij ze liggen. 
Dan hoef je niet veel anders te doen dan naar de sterren 
kijken. Maar je moet altijd op je hoede zijn, want het kan 
zomaar veranderen.
Vannacht is het rustig. Honderden sterren zijn er, kleine 
puntjes aan een donkere hemel. Een herdersjongen, 
Jesaja, past op de schapen van zijn vader. Hij is twaalf 
jaar. Dat doet hij niet alleen, hoor, er zijn ook mannen bij. 
Hij leert van hen wat hij moet doen als er iets gebeurt. 
Hoe hij een beer kan wegjagen. Hoe hij andere roofdie-
ren uitschakelt. Maar wat nog belangrijker is, waar het 
beste gras groeit en het helderste water stroomt. Jesaja 
kent de omgeving van Betlehem goed. Heel veel prach-
tige plekjes weet hij te vinden. Hij wordt vast en zeker een 
goede herder.
‘Jesaja wat lig je toch stil te dromen, zeg je niks’ zegt 
Simon, een oude herder van een jaar of vijftig. ‘Ik lig te 
denken hoe het is als ik groot ben. Dat ik dan de grootste 
beren wegjaag en lammetjes redt’. ‘Goed naar ons kijken 
en blijven oefenen, Jesaja’. ‘En ik kijk naar de sterren, wat 
zijn ze prachtig helder vannacht.
 
Opeens is het licht om hen heen. Het licht is zo fel, dat 
ze geen sterren meer zien. Ze zijn helemaal verblind. 
Simon en Jesaja en alle anderen slaan hun handen voor 
ogen en buigen voorover naar het gras. Er staat een man 
bij hen, stralend wit. Simon en Jesaja weten niet wie het 
is. Een rover? Nee, dat kan bijna niet. Een spook? Ze 
durven niet te kijken. 
Het is geen mens, maar een engel. De engel zegt tegen 
hen: ‘Wees niet bang. Ik kom jullie goed nieuws brengen. 
Dit nieuws zal het hele volk blij maken. Vandaag is de 
Redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Ga maar 
kijken je zult een pasgeboren kind vinden dat in een doek 
is gewikkeld en in een voerbak ligt.’

Daarna verschijnen er lichten  aan de hele hemel. Jesaja 
ziet tussen zijn vingers door een leger engelen. Ze zin-
gen schitterend. Hij zal het nooit vergeten. Een schitte-
rend lied: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op 
aarde voor alle mensen van wie God houdt.’ 
Jesaja voelt aan dat hier iets heel bijzonders gebeurt. 
Engelen die naar hen, gewone herders, komen om een 
boodschap van God te brengen. De Messias geboren, de 
Redder van Israël en de hele wereld. En dat in zijn dorp, 
in Betlehem. Ja, de profeet Micha heeft dat gezegd, maar 
gebeurt dat nu? Bij hem? Mag hij gaan kijken bij de Mes-
sias? Wow! God houdt van mij. 

Dan zijn de engelen weer even plotseling verdwenen als 
ze gekomen zijn. Jesaja staart nog naar de hemel. De 
andere herders zijn ook stil. Ze zitten allemaal in gedach-
ten verzonken. Dan staat Simon op. Hij drijft de schapen 
bij elkaar. ‘En nu gaan we naar Betlehem. Ga je mee, 
Jesaja. Ik wil zien wat er is gebeurd. En ik weet zeker dat 
jullie dat ook allemaal willen.’ Jesaja aarzelt geen mo-
ment. Natuurlijk gaat hij met de andere herders mee naar 
Betlehem om naar dat pasgeboren kindje te kijken. 
Even goed onthouden wat de engel zei: ze zullen een 
kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak 
ligt. Toch wel een beetje vreemde plaats, op de plek waar 
de dieren leven, in een grot onder een boerderij, denkt 
Jesaja. Het zal toch niet in onze stal zijn? 
Maar het is wel zo. In de stal van Jesaja’s huis vinden ze 
het kind dat in de voerbak ligt. Jezus heet de baby. Je 
kunt helemaal niet zien dat het zo’n bijzonder kind is. Het 
is maar goed dat de engelen hun verteld hebben over dit 
kind dat gekomen is om de mensen te redden. Jesaja aait 
het baby’tje voorzichtig. 
Simon vertelt precies aan Maria over het veld waar ze 
lagen met de kudde en over de engelen en hun prachtige 
lied. Door deze Jezus gaat alles veranderen, want Hij zal 
eens koning van de wereld zijn. En dan zal Hij vrede en 
recht brengen. 
De zon gaat al op, als de herders weer op weg gaan naar 
het veld. Hun leven is veranderd. Ze krijgen het lied van 
de engelen niet uit hun gedachten. Ze zingen het steeds 
in hun hoofd. En af en toe begint een van de herders 
hardop te zingen. En alle anderen doen mee. Ze doen 
een beetje mee met de engelen. De mensen die ze te-
genkomen vragen: ‘moeten jullie niet in het veld zijn, wat 
lopen jullie toch te stralen en vrolijk te zingen?’
Onderweg uit Betlehem naar het veld en in de omgeving 
geven de herders geduldig antwoord. Ze vertellen aan 
iedereen over de geboorte van Jezus. Ze loven en prijzen 
God. Zij vertellen door wat de engel hun heeft verteld!

Weer een engel die een boodschap bracht. En heel veel 
engelen –het leek wel een leger- dat tot Gods eer zong.
Wij hebben gehoord over Jezus. Hij is ook onze Redder. 
Zing jij ook mee met de engelen? 
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De engelen zijn ons voorbeeld

Kerstfeest! Lucas 2… De plek waar het kerstverhaal in 
de Bijbel staat. Waarschijnlijk heb je het al heel vaak 
gehoord. Misschien ken je stukjes ervan zelfs wel uit je 
hoofd. Die bekende woorden:
‘Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, 
naar de stad van David die Betlehem heet. Om zich in 
te laten schrijven met Maria, zijn aanstaande vrouw, die 
zwanger was.’ 
Dan wordt daar, in Betlehem, Jezus geboren! ‘Ze wik-
kelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, 
omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf 
van de stad.’
Zó wordt het Kerstfeest. Zo wordt Jezus geboren. Niet 
veilig thuis, waar alles klaarstaat om een baby’tje te 
ontvangen. Nee, terwijl Jozef en Maria op reis waren, in 
opdracht van de keizer. En dan… niet in een ziekenhuis, 
niet in een warm en schoon hotel, nee, er was geen 
plaats. In een stal… met een voerbak als wiegje. Dat was 
de enige plek, die voor Jezus werd vrijgemaakt. 
Heel onopvallend, heel armoedig eigenlijk. Twee jonge, 
arme, vreemde mensen in de stad Betlehem. Die twee 
mensen die daar een klein kindje ontvingen en liefdevol 
verzorgden. Er werd een kindje geboren. Het moment, en 
de plek, waren misschien onhandig en ongewoon, maar 
verder was het niets bijzonders. Zou het misschien ook 
niemand zijn opgevallen. Als… als die engelen er niet 
waren geweest!

Want lees eens verder in Lucas 2: 
‘Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door 
in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens 
stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze 
omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze 
hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet 
bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het 
hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in 
de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is 
de Messias, de Heer.’ 
En dan… ‘En plotseling voegde zich bij de engel een 
groot hemels leger dat God prees.’ 
Een engelenkoor, dat zong tot eer van God. Wat moet dat 
indrukwekkend zijn geweest! En dat was het ook. De her-
ders waren onder de indruk. Ze gingen niet weer rustig 
bij hun vuur zitten. Nee, ze waren aangestoken door die 
engelen, om op zoek te gaan naar die geboren Redder! 
Ze geloven wat de engel hun vertelden, ze gaan op weg. 
Ze vinden het kind, aanbidden het, en prijzen en loven 
God om alles wat ze hebben gehoord en gezien. 
Zie je wat hier gebeurt? Als die engelen niet waren ge-
komen, hadden de herders van niets geweten. En als die 
engel een beetje een slap verhaaltje had verteld, hadden 
de herders misschien hun schouders erover opgehaald, 
en waren ze weer bij het vuur gaan zitten. Maar néé… 
de boodschap van de engel is groots, en de massale en-
gelenzang daarna nog véél grootser. De herders worden 
aangestoken, ze worden enthousiast, en doen mee! Ook 
zij loven God!

Herken je dat? Dat je aangestoken kunt worden als 
iemand ergens enthousiast over is? Dat kan twee 
kanten op gaan. Op de dag dat ik dit schrijf, hoorde ik in 
het nieuws dat een jongen is gestorven, omdat hij een 
domme stunt uithaalde met een winkelwagentje achter 
een auto. Het ging heel erg mis, en die jongen overleefde 
het niet. Misschien was hij wel aangestoken door zijn 
vrienden: ‘Ah joh, doe het, dat is lachen!’ ‘Kom op joh, je 
durft	toch	zeker	wel?’	En	kijk,	hoe	het	afliep.	
Maar je kunt ook op een goede manier worden aangesto-
ken door een ander. ‘Zie je daar die man in die rolstoel? 
Het lukt hem niet om dat stoeprandje op te komen. Kom 
op, dan gaan we hem even helpen!’ 
Zou je elkaar zo ook in de kerk kunnen helpen? Zou je 
elkaar kunnen helpen om in God te geloven? Om ook als 
je wat ouder wordt, en misschien veel dingen wel lastig of 
stom vindt, toch dicht bij God te blijven? Zoals de herders 
enthousiast werden gemaakt voor Jezus, door die enge-
len, zou jij ook enthousiast kunnen worden gemaakt door 
een ander? 
Stel je eens voor… in je eentje zul je waarschijnlijk niet zo 
snel naar de EO-jongerendag gaan. Maar als je vrienden 
gaan, en ze nodigen jou uit, ze maken je enthousiast om 
mee te gaan… ‘Kom op joh, goede muziek, leuke men-
sen, wordt een topdag!’… dan is het al een stuk gemak-
kelijker om te gaan. Toch? 
Zo is het ook met de kerk, met de club of catechisatie. Als 
je het met elkaar doet, kun je elkaar helpen om enthousi-
ast te blijven. Ook als je alleen maar komt voor de gezel-
ligheid, dan nog blijf je betrokken bij Gods woord. En 
ongemerkt ben je dan zomaar ineens, op het kerstfeest, 
heel dicht bij de voerbak waarin het kindje Jezus werd 
geboren. Net zoals de herders… 

Ja, ben je net zoals die herders? Verwonder je je erover, 
ook als je het kerstverhaal al zo vaak hebt gehoord? Het 
blijft bijzonder toch, God, die zijn zoon op zo’n manier 
aan ons geeft? Om ons te redden? 
Ben je net zoals die herders? Ga je ook zingend, God 
lovend en prijzend, hier vandaan omdat het kerstfeest is 
geworden? 
Maar het belangrijkste: Geloof je dat het Kerstfeest is 
geworden, voor jóu en voor al die andere jongens en 
meiden? Wees daar dan enthousiast over. Kijk elkaar 
aan, zeg het tegen elkaar: ‘Ik ben blij omdat Jezus is 
gekomen, jij ook?’ Dan zul je zien dat je niet alleen staat, 
maar dat jullie elkaar aansteken om het Kerstfeest écht te 
vieren! 
Vandaag is voor jullie een Redder geboren! Eer aan God, 
en vrede op aarde!
Een	heel	fijn	Kerstfeest	gewenst!
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