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Bijzonderheden: Viering 2e Kerstdag – Lessons & Carols

Alex: Er is een zoon geboren. Dat hebben we gisteren gevierd. Die zoon is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Er
zijn in de bijbel voldoende teksten die vooruit wijzen naar zijn komst en iets vertellen over wie hij is en wat hij doet. En
wat er met Hem zal gebeuren. En waarom hij gekomen is. En er zijn namen voor die Zoon. Ook die vertellen over Hem
0:30 min.
⁃

Zingen: Een kind is ons geboren – Sela

⁃

Gebed door Alex, ouderling van dienst

Petra: Genesis 1
[1:31] God zag alles wat Hij had gemaakt: het was zeer goed. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.
[2:1] Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid.

Alex: God zag wat Hij had gemaakt: het was zéér goed. Zo was het bedoeld. Helaas bleef het niet zo. De mens wilde
graag als God zijn. Kennis hebben. Van goed en kwaad. Dat heeft gevolgen...

Genesis 3
Florens: [8] Toen de mens en zijn vrouw de HEER God in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor Hem tussen de bomen. [9] Maar de HEER God riep de mens: ‘Waar ben je?’ [10] Hij antwoordde: ‘Ik hoorde U in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ [11] ‘Wie heeft je verteld
dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan Ik je verboden had te eten?’

Alex: Het gevolg van die kennis, is dat de mens bang wordt voor God. Daar was eerst geen sprake van. Tel uit je
winst. Maar er is meer aan de hand.

Genesis 3
Petra:[15] Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare; dat verbrijzelt jou de
kop, jij bijt het in de hiel.’
Alex: God spreekt de slang – de Satan – toe. De aarde was goed, maar is nu kapot gemaakt. Dat gaat recht gezet
worden. Een nazaat van de vrouw zal de Satan overwinnen, ook al zal dat niet zonder slag of stoot gaan. God is meteen al bezig met een plan om alles weer recht te zetten.
⁃

Zingen: Gz 1 – God heeft het eerste woord

Alex: Heel lang lijkt het dat er niets van Gods plan terecht komt. Dat God het vergeten is. Of het lijkt bijna dat Hij zich
bedacht heeft, want de mensen zijn met de zondvloed bijna allemaal vernietigd. Eeuwen later roept God Abram. Dan
begint er zich wat van het plan af te tekenen.

Florens: Genesis 12
[3] Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken. In jou zullen alle volken op aarde gezegend
worden.’
Alex: Dat zegt God tegen Abraham. Wij weten nu dat alle volken zullen gezegend worden door zijn nakomeling: Jezus.
Dat God via Abraham wil werken, is niet een bevlieging, maar een weloverwogen plan. Er wordt meerdere keren naar
terug gewezen. Onder andere in Genesis 18, 22 en 26.

Alex: Aan het einde van het boek Genesis, als Jacob zijn einde voelt naderen, zegent hij zijn zonen.
Genesis 49
Petra: [1] Daarop liet Jakob al zijn zonen bij zich roepen en zei: ‘Kom allemaal hier, dan zal ik jullie vertellen hoe het
je in de toekomst zal vergaan.
Alex: Voor Juda heeft hij een bijzondere zegen

Florens: [8] Juda, jou zullen je broers bejubelen, voor jou buigt de vijand de nek, voor jou zullen mijn zonen zich buigen. [9] Sterk als een jonge leeuw ben jij, je verovert je prooi, mijn zoon, en keert naar je leger terug. Juda gaat liggen als een leeuw, vol majesteit vlijt hij zich neer – wie zou hem durven wekken? [10] In Juda’s handen zal de scepter
blijven, tussen zijn voeten de heersersstaf, totdat hij komt die er recht op heeft; hem zullen de volken gehoorzaam
zijn. [11] Aan een wijnstok bindt hij zijn ezel, aan een wingerd het jong van zijn ezelin, in wijn wast hij zijn gewaad, in
druivenbloed zijn bovenkleed. [12] Zijn ogen glanzen dieper dan wijn, zijn tanden zijn witter dan melk.
Alex: De scepter zal tussen zijn voeten blijven, totdat hij komt die er recht op heeft. En dat is Jezus. Een profetische
zegening van Juda.

Alex: Aan het eind van de tocht van de Israëlieten door de woestijn, wordt Bileam door Balak, de koning van Moab,
ingehuurd om onheil te profeteren. Maar dat doet Bileam niet, omdat God hem duidelijk maakt dat hij moet zegenen.
Petra: Numeri 24
[15] Daarop hief hij deze orakelspreuk aan: ‘Zo spreekt Bileam, de zoon van Beor, zo spreekt de man wiens oog geopend is, [16] zo spreekt hij die Gods woorden hoort, die weet wat de Allerhoogste weet en ziet wat de Ontzagwekkende toont, in vervoering, met ontsloten ogen: [17] Wat ik zie is niet in het heden, wat ik waarneem is niet nabij.
Een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israël. Hij verbrijzelt Moab de slapen, de kinderen van Set slaat hij neer.
[18] Het land van zijn vijand verovert hij, het land van Edom en Seïr. Israël wordt machtig en sterk, [19] uit Jakob
staat een heerser op. Wie ontkomt uit de stad brengt hij om.’

Alex: Een ster komt op uit Jacob, een scepter uit Israël. En het zal in de verre toekomst gebeuren, want Bileam zegt:
Wat ik zie is niet in het heden, wat ik waarneem is niet nabij. De scepter werd ook genoemd in de profetie van Jacob
over Juda. De magiërs gingen op pad om Jezus te zoeken, omdat ze zijn ster hadden gezien.
In het begin van de ballingschap van het twee stammen rijk, wordt Daniel met andere jongeren uit de toplaag meegenomen. Hij houdt zich aan de geboden en verloochent zijn God niet. Hij maakt bijzondere dingen mee, maar krijgt
ook een aantal visioenen. Die zijn moeilijk om te begrijpen en er is vaak een parallel met het boek Openbaringen. We
lezen nu een stukje van een visioen.

Florens: Daniel 9
[20] Terwijl ik nog sprak en bad, mijn zonde en de zonde van mijn volk Israël beleed, en mijn smeekbede omwille van
de heilige berg van mijn God richtte tot de HEER, mijn God, [21] terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, vloog Gabriël, de
man die ik eerder in het visioen had gezien, snel naar mij toe. Het was de tijd van het avondoffer. [22] Hij begon mij
uitleg te geven. Hij zei: ‘Daniël, ik ben nu gekomen om je een helder inzicht te geven. [23] Toen je je smeekbede begon heeft God gesproken, en ik ben gekomen om zijn boodschap over te brengen, want je bent zeer geliefd. Luister
aandachtig en sla acht op het visioen. [24] Zeventig weken zijn vastgesteld voor je volk en je heilige stad, voordat
aan de overtredingen een einde komt en de zonden zijn afgesloten, voordat het wangedrag is vergolden en eeuwige
gerechtigheid is gebracht, voordat het profetisch visioen is bezegeld en het allerheiligste gewijd. [25] Je moet weten
en begrijpen:

Vanaf het ogenblik waarop de boodschap is uitgegaan dat Jeruzalem hersteld en weer opgebouwd zal worden tot
het tijdstip waarop een gezalfde vorst verschijnt, zullen zeven weken verstrijken; en het herstel en de wederopbouw
van de stad, met pleinen en wallen en al, zal tweeënzestig weken duren, en het zal een tijd van verdrukking zijn. [26]
Na de tweeënzestig weken zal deze gezalfde worden vermoord, zonder dat iemand het voor hem opneemt. Het volk
van een toekomstige vorst zal verderf brengen over de stad en het heiligdom. Hij zal zijn einde vinden in een overstroming. Tot aan het einde van de strijd zullen er verwoestingen zijn, zoals is vastgesteld. [27] Hij zal een sterk
bondgenootschap sluiten met velen, één week lang. De helft van de week zal hij offers noch gaven laten brengen, en
boven op het altaar zal een verwoesting brengende gruwel te zien zijn, totdat het aangekondigde einde van die verwoestende kracht komt.’
Alex: Er staat het woord gezalfde. Dat is het woord “messias”. Er zal een messias komen en die wordt vermoord zonder dat iemand het voor hem opneemt. Daarna komt een vorst die verderf zal brengen.

In profetieën vloeien de min of meer nabije en verre toekomst vaak in elkaar over. Het lijkt wel of de tijd in visioenen
net zo vloeibaar is als dat tijd voor God is. Voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. (2
Petrus 3:8) Jesaja profeteert over een Zoon die geboren wordt.

Petra: Jesaja 9
[1] Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.

Petra: [5] Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal
hij dragen: Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. [6] Groot is de heerschappij en zonder
einde de vrede voor de troon van David en voor zijn koninkrijk; ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid en
staan vast voor altijd en eeuwig. De HEER van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.
Alex: Hier wordt een sluier opgelicht over de Zoon. Zijn benamingen zijn indrukwekkend. En het koninkrijk is gegrondvest op recht en gerechtigheid. En er komt geen einde aan.
⁃

Zingen: Opw 574 – Groot is Hij

Alex: Als Petrus en Johannes een verlamde bedelaar genezen hebben spreken ze de mensen toe die verbaasd aan komen lopen om het te zien. Petrus legt dan uit hoe het komt dat de man kan lopen. Door Jezus, die door het volk en
zijn leiders vermoord was.

Florens: Handelingen 3
[17] Volksgenoten, ik weet dat u uit onwetendheid hebt gehandeld, evenals uw leiders. [18] Zo heeft God echter in
vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten had aangekondigd: dat zijn messias zou lijden.
[19] Kom tot inkeer, keer terug naar God om vergeving te krijgen voor uw zonden. [20] Dan zal de Heer een tijd van
rust doen aanbreken en zal Hij de messias zenden die Hij voor u bestemd heeft. Dat is Jezus, [21] die in de hemel
moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monde van zijn heilige profeten
heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld. [22] Mozes heeft al gezegd: “De Heer, uw God, zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan; luister naar Hem en naar alles wat Hij u zal zeggen. [23] Wie niet naar deze
profeet luistert, zal uit het volk gestoten worden.” [24] Samuel en alle profeten na hem hebben deze tijd aangekondigd. [25] U bent de erfgenamen van deze profeten, en van het verbond dat God met uw voorouders heeft gesloten
toen Hij tegen Abraham zei: “In jouw nageslacht zullen alle volken op aarde gezegend worden.” [26] God heeft zijn
dienaar allereerst voor u laten opstaan en Hem naar u gezonden om ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden te zegenen.’
Alex: De profeet Jesaja heeft al geprofeteerd over het lijden van Jezus.

Petra: Jesaja 53
[1] Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard? [2] Als een loot
schoot hij op onder Gods ogen, als een scheut uit dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere
schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. [3] Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het
lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg en door ons werd verguisd en
geminacht. [4] Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. [5] Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken.
De straf die hij onderging bracht ons vrede, zijn striemen gaven ons genezing. [6] Wij dwaalden rond als schapen,
ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen.

[7] Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht
wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open. [8] Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der

levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. [9] Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats
was bij de rijken; toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken. [10] Maar de HEER wilde
hem breken, Hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor de schuld van anderen, om zijn nageslacht te zien en
lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.

[11] Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar
verschaft velen recht, hij neemt hun wandaden op zich. [12] Daarom ken Ik hem een plaats toe onder velen en zal hij
met machtigen delen in de buit, omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij
droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op.
Alex: Als dit niet duidelijk over Jezus gaat, wat dan wel? En toch is dit zo’n 700 jaar voor zijn geboorte opgeschreven.
Dit is ook de tekst die de Ethiopiër las toen Filippus op zijn weggebracht werd.

Florens: Micha 7
[18] Wie is een God als U, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk
nog over zijn; liever toont U hun uw trouw.

[19] Opnieuw zult U zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt U in de diepten van
de zee. [20] U bewijst Jakob uw trouw en Abraham uw goedheid, zoals U gezworen hebt aan onze voorouders, in de
dagen van weleer.

⁃

Zingen: Gz 365 – De zonden zijn vergeven

Alex: Met zijn lijden verslaat Jezus de duivel. Daardoor kunnen onze zonden in de diepten van de zee geworpen worden. Maar met de opstanding en hemelvaart van Jezus, is het nog niet klaar. De kerk, de bruid, de vrouw heeft het
nog zwaar te verduren totdat Jezus terug komt.

Petra: Openbaringen 12
[1] Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar
voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. [2] Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en
haar barensnood. [3] Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode draak, met zeven koppen en
tien hoorns, en op elke kop een kroon. [4] Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en
smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was.
[5] Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden –, werd het
dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. [6] De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats
voor haar gereedgemaakt, waar twaalfhonderdzestig dagen lang voor haar gezorgd zou worden. [7] Toen brak er
oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden
tegenstand [8] maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer.

[9] De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die
de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. [10] Toen hoorde ik een luide stem in
de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de
heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God
aanklaagde, is ten val gebracht. [11] Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Met de dood voor ogen hechtten ze niet aan het leven. [12] Daarom: juich, hemel, en jullie die daar wonen!
Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’

Alex: Jesaja ziet dat het goed komt en moedigt ons aan.
Florens: Jesaja 40
[1] Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
[9] Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem,
vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’ [10] Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn
arm zal heersen. Zijn loon heeft Hij bij zich, zijn beloning gaat voor Hem uit.

[11] Als een herder weidt Hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, Hij vlijt ze tegen zijn borst, en zorgzaam leidt Hij de ooien.

[28] Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij
wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput, zijn inzicht is niet te doorgronden. [29] Hij geeft de vermoeide kracht, de
machteloze geeft Hij macht in overvloed. [30] Jongens worden moe en raken uitgeput, zelfs jonge mannen struikelen, [31] maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar
wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.
⁃

Zingen: Opwekking 540 - Kom laten wij aanbidden

Alex: Ook in Daniel 7 wordt verteld over geweldenaars die tekeergaan. Maar niet voor altijd.
Petra: Daniel 7
[13] In mijn nachtelijk visioen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij
naderde de oude wijze en werd voor Hem geleid. [14] Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle
volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij, die nooit
ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.
⁃

Zingen: Opw 828 - Waardig is uw naam

Alex: Hoe zal het zijn? Jesaja heeft daar iets van gezien en doorgegeven.
Florens: Jesaja 11
[1] Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. [2] De geest van de
HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van
kennis en ontzag voor de HEER. [3] Hij ademt ontzag voor de HEER; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch
grondt hij zijn vonnis op geruchten. [4] Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land
geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij
de schuldigen. [5] Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen.

[6] Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. [7] Een koe en een berin grazen samen, hun jongen liggen bijeen;
een leeuw eet stro, net als een rund. [8] Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand
naar het nest van een slang. [9] Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis
van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. [10] Op die dag zal de telg van Isaï als
een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

Alex: Die telg, nazaat, van Isaï. Ontzagwekkend welke macht Hij heeft en wat het uitwerkt wanneer Hij de touwtjes in
handen heeft. En wat doet dat met de kennis van Goed en kwaad?

⁃

Zegenlied zingen: Opw 585 - Er is een dag

Collecte: Alpha Nederland mbv Givt app

