
Lucas 2:11
U is heden de Heiland geboren,

namelijk Christus, de Here, in de stad van David.

Dit keer gaat de laatste - vierde - adventszondag over in de kerstnacht, ver-wachting loopt uit in vervulling.
Aankondiging wordt verkondiging, en dat laatste op een wel heel bijzondere wijze: een engel des Heren
verschijnt aan een groepje niets vermoedende herders die bij hun kudden waakten. Lucas vertelt dat door die
verschijning de herders omstraalt werden door ‘de heerlijkheid des Heren’. Geen wonder dat hij dan vervolgens
aangeeft dat ‘zij vreesden met grote vreze’, is dat niet wat Gods heerlijkheid bewerkt? Het omstralen herinnert
aan de shekina van God, dat op zich, uitgaand van de betekenis van het Hebreeuwse werkwoord ‘shakan’,
verwijst naar ‘waar God verblijft’. En dat is nu precies wat hen verkondigd wordt in de woorden van het voor
deze week gekozen tekstvers. De geboorte van Jezus Christus in Bethle-hem betekende immers de vervulling van
de naam Immanuël: God met ons.

Niet alleen is het dan opmerkelijk dat deze verkondiging begint bij de toen laagste klasse van de samenleving -
wat ‘niets’ is maakt God tot ‘iets’! - maar dat ook nog eens uitgerekend aan hen, als eersten, de drie namen van
Gods Zoon op expliciete wijze genoemd worden. De engel begint met de naam Heiland, Verlosser, wat de
betekenis van de naam Jezus is. Zong niet Maria bij Elisabeth uit, dat haar ‘geest zich verblijde over God, haar
Heiland’ (Luc. 1:47)? Het was de naam Jezus - Heiland - die Jozef het pas geboren kind moest geven (Matt.
1:21). Maar nogmaals, de verlossing is niet het doel in zichzelf. Het gaat niet alleen om de verlossing, maar om
een verlost worden tot! En daarom vervolgt de engel nadrukkelijk na het ‘U is heden de Heiland geboren’ met:
‘namelijk Christus’…, daarmee het Koningschap van Gods Zoon beklem-tonend! Het op Golgotha waarmaken
van de naam Jezus, de verlossing, brengt op de Paasmorgen bij de inhoud van het verlost zijn tot: Christus,
Messias, het koningschap! ‘U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus’ en daarmee hield het niet op! De
engel noemt de derde naam: Here, dat God betekent! Het Woord is vleesgeworden - God kwam wonen bij de
mensen - Immanuël. En waar? In de stad van David, Bethlehem, het broodhuis! Als dat niet een hemels
spreekkoor losmaakt: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.

De herders waren de eersten die geconfronteerd werden met het welbehagen van God en zij begrepen dat de
boodschap van de Here zelf kwam en dus niet genegeerd kon worden: Laten wij dan naar Betlehem gaan om te
zien hetgeen geschied is en ons door de Here is bekendgemaakt. Wie volgden vervolgens na hen? De
heidenwereld in de persoon van de drie wijzen, zij erkenden Hem als… Koning! Brachten hulde en geschenken.
Wie boog niet? Koning Herodes en de door hem geraadpleegde geestelijkheid van die dagen. Dat geeft, zeker in
onze tijd, te denken! Sowieso bepaalt een en ander ons, uiterst persoonlijk, bij de vraag: wat doe ik met Jezus?
Erken en belijd en leef ik Hem als mijn Verlosser? Is Hij de Koning in en van mijn leven? Belijd ik Hem als mijn
God?
Zie ik uit naar zijn wederkomst?

Gebed
Wat een genade Vader dat U zich openbaarde aan de herders en de heidense wijzen, geopenbaard hebt aan mij.
Dank dat U in die openbaring alles hebt onthuld, duidelijk hebt gemaakt dat het niet alleen gaat om de verlossing
als zodanig maar om het tegelijk bestemd zijn voor Uw troon en dat U Jezus Christus God zelf bent, God met
ons! Van daaruit vragen we U om Uw plan met haast te voltooien in en met Uw wederkomst! We zien naar U
uit! Maranatha. Amen.


