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Geboorte van de Heere Jezus 
 
Met Kerstmis gedenken wij de geboorte van de Heere Jezus. In onze maatschappij is het 
kerstfeest vandaag de dag uitgegroeid tot een gigantisch commercieel gebeuren. De 
geboorte van de Heere Jezus is oversneeuwd door cadeaus, gourmet en mooie kleding. En 
het moet vooral een gezellig feest zijn. We hebben er dan ook nog een extra dagje 
aangeplakt zodat deze gekkigheid nog wat langer kan duren. Alles van stal halen voor één 
dagje is natuurlijk ook niet echt de moeite waard. In veel gezinnen wordt het kerstfeest niet 
meer gelinkt aan de geboorte van de Heere Jezus maar aan eten en drinken, gezelligheid, 
vredelievendheid of licht in donkere dagen. In de Bijbel is de geboorte van de Heere Jezus 
helemaal geen uitgebreid genoemde gebeurtenis. De Evangelisten Markus en Johannes 
vermelden er zelfs helemaal niets over. Alleen Mattheüs en Lukas maken er melding van. We 
weten vanuit de Bijbel zelfs niet eens welke maand de Heere Jezus is geboren. Ook wordt 
nergens in de Bijbel het kerstfeest genoemd. Dit betekent overigens niet dat we deze dag 
niet zouden gedenken. De geboorte van de Heere Jezus is een fase in de geschiedenis van de 
uitvoering van Gods Heilsplan met de wereld. Gedenken mag altijd maar laten we ons vooral 
richten op de toekomst. Zijn Wederkomst. 
 
Roomse kerkelijke feesten 
 
Het geboortefeest werd het eerst gevierd in de kerk in Rome in de vierde eeuw na Christus. 
De Roomse kerk houdt wel van een feestje buiten de Bijbel om. Hierbij denk ik bijvoorbeeld  
aan het feest van Maria ten Hemelopneming of aan het feest van allerheiligen en allerzielen 
of het feest van driekoningen om er maar een paar te noemen. Dus wij geven meer 
aandacht aan die geboortedag dan dat de Bijbel doet. Bovendien hebben wij de gebeurtenis 
gemaakt tot een fantastische tranentrekker. Alle ingrediënten voor een kerstfilm zijn 
aanwezig; een ezeltje een zwangere vrouw die onderweg moet bevallen. Een lief klein kindje 
Jezus in doeken gewikkeld. Een herberg waar geen plaats was. Armoede en een stal.  
 
Niet waar 
 
Maar zo was het niet helemaal. De Heere Jezus werd geboren uit het huis van David, uit de 
koninklijke familie. ‘Gij Zone Davids’ was dan ook een titel. Een hoge positie. De Heere Jezus 
had Koninklijk Bloed. Geërfd via zijn vader Jozef. Kijk maar in de geslachtsregister in Lukas 
drie. Jozef mag dan timmerman geweest zijn, hij was zeker niet onbemiddeld. Timmerman 
zegt niets over zijn status. Koning Willem-Alexander heeft geschiedenis en 
watermanagement gestudeerd maar dat zegt toch verder niets over zijn functie als Koning? 
En wat te denken van het goud dat geschonken werd door één van de wijzen uit het Oosten? 
We lezen er helemaal overheen maar zowel Mattheus als Lukas melden dat de Heere Jezus 
erfgenaam is van de troon van David. In Mattheüs één staat dat de toen nog ongeboren 
Heere Jezus Zijn volk zou zalig maken. In Lukas één wordt ook vermeld dat Jozef uit het huis 
van David komt. Hij was niet ‘maar een arme timmerman’. Ook wordt in Lukas één gezegd 
dat de Heere Jezus Zoon van God en Zoon van de mensen zijn zal. Zoon van de Allerhoogste 
en Koning op de troon van David. 
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Mattheüs 1 
20 En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den 
droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees 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. 
 
Lukas 1 
27 Tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit den huize 
Davids; en de naam der maagd was Maria. 
28 En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is 
met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen. 
29 En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overleide, hoedanig deze 
groetenis mocht zijn. 
30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. 
31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS. 
32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal 
Hem den troon van Zijn vader David geven. 
 

Wachten op Zijn Komst 
 
De Heere Jezus Christus stond op uit de dood maar liet Zich niet zien aan de wereld en ook 
niet aan het Joodse Volk. Het genoemde Koningschap is er niet gekomen in Zijn Eerste 
Komst. Het genoemde Koningschap zal er pas komen in Zijn tweede Komst op aarde. Daarop 
is nu het wachten. Er staat hierboven in Mattheüs één dat Hij Zijn Volk zal zalig maken van 
hun zonden. Dat is werk voor een Hogepriester. Onder het Oude Verbond ging de 
Hogepriester éénmaal per jaar het Heilige der Heiligen binnen om de zichtbare zonden van 
zichzelf en van het volk te verzoenen bij God. De Heere Jezus Christus is Hogepriester 
geworden in Zijn Opstanding. Hij is in Zijn Opstanding tevens Koning maar niet van een 
zichtbaar Koninkrijk maar van een Hemels Koninkrijk. De Heere Jezus kwam uit de Hemel en 
werd vernederd en daarna heeft Hij Zichzelf nog verder vernederd. En daarom heeft God 
Hem vervolgens uitermate verhoogd in Zijn Opstanding. Het gaat niet om Zijn vernedering 
maar om Zijn Verhoging. Pas ná Zijn Opstanding werd Hij de Christus van de Schriften. Als je 
Hem wilt ontmoeten dan kun je in geloof tot Hem gaan en dan trekt Hij je uit deze boze, 
duistere wereld.   
 
Filippensen 2 
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen 
hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 
8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam 
geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 
9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke 
boven allen naam is; 
10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die 
op de aarde, en die onder de aarde zijn. 
11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. 
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Galaten 1 
3 Genade zij u en vrede van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus; 
4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze 
tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader; 
 
Koninkrijk 
 
De Heere Jezus zei dat Zijn Koninkrijk nu niet van hier is. Dat houdt in dat Zijn geopenbaarde 
Koninkrijk straks is en nu niet hier maar in de Hemel. De Heere Jezus is in Zijn eerste Komst 
niet gekomen om gediend te worden. Straks zal Hij komen om gediend te worden en Zijn 
Heerschappij te vestigen. Bij Zijn eerste Komst kwam Hij daar niet voor. Hij kwam om te 
zoeken en zalig te maken dat verloren is. Hij kwam om te dienen. Hij is nog steeds 
lankmoedig oftewel geduldig maar het duurt niet lang meer voordat Hij zal terugkomen. Zijn 
eerste Komst was ter voorbereiding van Zijn tweede Komst straks. Hij moest eerst wat zaken 
van de oude Schepping afwerken. Daarom leed en stierf Hij. De Heere Jezus Christus zou in 
Zijn Opstanding een nieuwe Schepping maken en Hij heeft in Zijn eerste Komst ervoor 
gezorgd dat ook wij daaraan deel kunnen hebben. De zonden van de wereld moesten 
worden weggenomen voordat er een Koninkrijk zou komen, voordat er een nieuwe Hemel 
en nieuwe aarde zou kunnen zijn. Wij moesten gerechtvaardigd worden voor God. 
 
Johannes 18 
36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze 
wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware 
overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. 
 
Mattheüs 20 
28 Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en 
Zijn ziel (Zijn Leven) te geven tot een rantsoen voor velen. 
 
Lukas 19 
10 Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. 
 
2 Petrus 3 
9 De Heere vertraagt de belofte (de Belofte van Zijn Wederkomst) niet (gelijk enigen dat 
traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, 
maar dat zij allen tot bekering komen. 
 
Waartoe is Hij geboren? 
 
Dus eigenlijk is de Heere Jezus geboren om te sterven. Hij heeft onze zonden weggedragen; 
Hij vertegenwoordigde daarin de hele mensheid. Hij kwam om onze zonden weg te nemen. 
 
1 Johannes 3 
5 En gij weet, dat Hij geopenbaard is (verschenen is; geboren is), opdat Hij onze zonden zou 
wegnemen; en geen zonde is in Hem.  
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De Heere Jezus is geboren om getuigenis af te leggen van de Waarheid en de weg te 
bereiden voor de Komst van de Messias en Koning.  
 
Johannes 18 
36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze 
wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware 
overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. 
37 Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dan een Koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik een 
Koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik 
der waarheidgetuigenis geven zou. Een iegelijk, die uit de waarheid is, hoort Mijn stem. 
38 Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit 
tot de Joden, en zeide tot hen: Ik vind geen schuld in Hem. 
 
2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En 
Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het 
vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden. 
18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, 
en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. 
19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet 
toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 
20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van 
Christus wege: laat u met God verzoenen. 
21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij 
zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 
 
Romeinen 4 
24 Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die 
geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft; 
25 Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. 
 
De Wet beloofde leven aan degenen die de Wet volkomen hielden. Het was onmogelijk dat 
de Wet ons zou rechtvaardigen voor God. Door de verdorvenheid van onze menselijke 
natuur. Maar de Heere Jezus Christus heeft die eis van de Wet voor ons vervuld. Wij zijn 
door Zijn dood verlost van de heerschappij van de Wet. 
 
Romeinen 8 
1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het 
vlees wandelen, maar naar den Geest. 
2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der 
zonde en des doods. 
3 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, 
Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde 



5 

 

veroordeeld in het vlees. 
 
Galaten 3 
10 Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is 
geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der 
wet, om dat te doen. 
11 En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de 
rechtvaardige zal uit het geloof leven. 
12 Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door dezelve 
leven. 
13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; 
want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. 
 
Galaten 4 
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden 
uit een vrouw, geworden onder de wet; 
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot 
kinderen(aanstelling tot zonen) verkrijgen zouden. 
 
Hebreeën 2 
7 Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt Gij 
hem gekroond, en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen; 
8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen 
heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij 
nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn; 
9 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de 
engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor 
allen den dood smaken zou. 
-- 
14 Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks 
derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het 
geweld des doods had, dat is, den duivel; 
15 En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al hun leven, der 
dienstbaarheid onderworpen waren. 
16 Want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad Abrahams aan. 
17 Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een 
getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des 
volks te verzoenen. 
 
Hij kwam om te sterven 
 
De Heere Jezus kwam als mens op aarde om te sterven. Om voor ons allen de dood te 
smaken. Hij stierf om uit de dood te kunnen Opstaan en om ons daarmee te verlossen van 
de heerschappij van de dood. Het resultaat van het Werk van de Heere Jezus Christus in Zijn 
eerste Komst is Pasen, is de Opstanding. Wetende dat Hij gekomen is om te sterven, is het 
de vraag of Kerstmis daadwerkelijk een feest is. Maar in dankbaarheid Zijn geboorte 
herdenken, kan natuurlijk altijd. Wij danken de mens Jezus voor onze verlossing, wij danken 
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Hem voor Zijn Gehoorzaamheid aan de Vader. Gehoorzaamheid tot in de dood. Wij 
verwachten Hem en zien uit naar de Wederkomst van de Koning der Koningen en de Heere 
der Heeren. Wij verwachten Hem en zien uit naar het geopenbaarde Koninkrijk dat Hij straks 
zal vestigen in deze nu nog duistere wereld.  
 
Illustratief 
 
Zoals ik al vaker geschreven heb, heeft elke gebeurtenis of verhaal een geestelijk 
overdrachtelijke betekenis. God is Geest. Achter élke gebeurtenis zit een Geestelijke 
Boodschap. Maar iets moet eerst letterlijk gebeuren voordat je er een geestelijke betekenis 
aan kunt plakken. Zo is de eerste Komst van de Heere illustratief voor Zijn tweede Komst. 
 
Lukas 2 
1 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, 
dat de gehele wereld beschreven zou worden. 
2 Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was. 
3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. 
4 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die 
Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was); 
5 Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. 
6 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude. 
7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de 
kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. 
8 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de 
nachtwacht over hun kudde. 
9 En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, 
en zij vreesden met grote vreze. 
10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al 
den volke wezen zal; 
11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad 
Davids. 
12 En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in 
de kribbe. 
13 En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende 
God en zeggende: 
14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
15 En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de 
herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het 
woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. 
16 En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de 
kribbe. 
17 En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit 
Kindeken gezegd was. 
18 En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de 
herders. 
19 Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart. 
20 En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij 
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gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. 
 
Lukas 2 
1 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, 
dat de gehele wereld beschreven zou worden. 
 
2 Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was. 
3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. 
 
Tellen 
 
Als Maria hoogzwanger is, wordt er een keizerlijk bevel uitgevaardigd dat alle mensen 
moeten worden ingeschreven in een bevolkingsregister. Keizer Augustus wil de hele 
bevolking van het Romeinse Rijk geteld hebben zodat hij weet over hoeveel mensen hij 
macht heeft. Dan weet hij ook hoeveel belasting hij kan ontvangen en hoeveel mannen hij 
kan oproepen voor een oorlog. Tellen en meten is in de Bijbel ‘iets tot eigendom maken’ 
oftewel het eigendomsrecht bepalen. Binnen de Bijbelse betekenis van tellen en meten 
zouden wij dit dan ook alleen aan de Heere overlaten. Zo werd het volk Israël door de Heere 
geteld bij de intocht en uittocht van Egypte. Zij werd ook geteld bij de intocht van het Beloofde 
Land. De Heere was er niet blij mee dat David het volk telde want alleen de Heere is Eigenaar. 
Als er in de Bijbel staat dat er een ‘niet te tellen’ menigte is, betekent dat niet dat die mensen 
daadwerkelijk niet te tellen zijn maar dat het niet de bedoeling is dat wij zouden tellen. 
          
Numeri 1 
19 Gelijk als de HEERE Mozes geboden had, zo heeft hij hen geteld in de woestijn van Sinaï. 
 
2 Samuël 24 
10 En Davids hart sloeg hem, nadat hij het volk geteld had; en David zeide tot den HEERE: Ik 
heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb; maar nu, o HEERE, neem toch de misdaad Uws 
knechts weg, want ik heb zeer zottelijk gedaan.  
 
Openbaring 7 
9 Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en 
geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met 
lange witte klederen, en palm takken waren in hun handen. 
 
Keizer Augustus 
 
Augustus betekent de verhevene; de aanbiddelijke. Hij is een type van de god dezer eeuw, 
namelijk de satan. Satan is hoogmoedig en verheerlijkt zichzelf. Hij wil gelijk aan God zijn. 
Maar alleen de Levende God is de hoog Verhevene en Aanbiddelijke God. In het licht van de 
Bijbel is deze telling waanzin aangezien het een inschrijving is van degenen die van nature 
dood zijn in zonden en misdaden. Het is een telling van de oude Schepping. De Heere Jezus 
Christus is in Zijn Opstanding Eersteling geworden van een nieuwe Schepping. De Levende 
God houdt er  dan ook vanaf  de Wedergeboorte van de Heere Jezus Christus een volkomen 
andere geboorte-telling en inschrijving op na. Want bij Hem telt alleen of men staat 
geschreven in het Boek des Levens. Alleen zij die geloven en daarom wedergeboren zijn, 
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tellen voor de Heere mee. Alleen nieuwe schepselen tellen mee. 
 
Openbaring 20 
11 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de 
aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. 
12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en 
een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen 
in de boeken geschreven was, naar hun werken. 
13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in 
hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken. 
14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood. 
15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen 
in den poel des vuurs. 
 
Jesaja 49 
16 Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd; uw muren zijn steeds voor Mij. 
 
Lukas 2 
1 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, 
dat de gehele wereld beschreven zou worden. 
 
2 Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was. 
 
Typologisch 
 

Eerste           =  var  =  Rosh                    =  Begin; Eerste; Voorste 

Inschrijving  = dqpmh =   Ha mephaqad   =  De Getelde 

Cyrenius       =    ynrq =  Kereni                =  Hoorn; Glanzende; Blinkende    

Syrië              =   mra = Aram                  =  Hoog; Verhoogd; Verheven; Voortreffelijk 

Stadhouder  =       tjp  =  Phechath           =  Vorst  

            jtp  =  Petach               =   Opening  als anagram van Vorst 

 

Alles bij elkaar opgeteld wordt hier in vers twee op cryptische manier gezegd: De Naam Die 
als Eerste (Begin, Hoofd, Voorste) geteld wordt, is de Glinsterende en uitermate Hoog 
Verheven Vorst, De Heere Jezus Christus. Hij is de Blinkende Morgenster.  Alleen in Zijn 
Naam vindt de nieuwe telling plaats. Hij is de Vorst Die opent en sluit. 
 
Psalm 148 
13 Dat zij den Naam des HEEREN loven; want Zijn Naam alleen is hoog verheven; Zijn 
majesteit is over de aarde en den hemel. 
14 En Hij heeft den hoorn Zijns volks verhoogd, den roem al Zijner gunstgenoten, der 
kinderen Israëls, des volks, dat nabij Hem is. Hallelujah! 
 
Handelingen 4 
12 En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, 
Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden. 
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Lukas 2 
1 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, 
dat de gehele wereld beschreven zou worden. 
2 Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was. 
 
3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. 
 
Iedereen moest naar zijn eigen geboorteplaats en naar zijn vaderlijk huis om ingeschreven 
en geteld te worden. Op deze manier werden niet alleen de individuen maar ook de volkeren 
geteld. 
 

Lukas 2 
1 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, 
dat de gehele wereld beschreven zou worden. 
2 Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was. 
3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. 
 
4 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die 
Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was); 
 
Lukas 1 
27 Tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit den huize 
Davids; en de naam der maagd was Maria. 
 
Jozef 
 
Jozef had Koninklijk Bloed. Dat staat hier in vers vier nog eens speciaal vermeld. Dat staat 
ook al in Lukas één. Deze herhaling betekent dat er de nadruk op ligt. Jozef woonde in de 
stad Nazareth. Nadat de Heere Jezus was geboren, vluchtte de familie voor Herodes naar 
Egypte. Toen Herodes dood was, gingen zij weer in Nazareth wonen. Dat was hem 
opgedragen in een droom. Zodat de Schrift vervuld zou worden dat de Heere Jezus een 
Nazarener zal heten. 
 
Mattheüs 2 
19 Toen Herodes nu gestorven was, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, 
in Egypte. 
20 Zeggende: Sta op, neem het Kindeken en Zijn moeder tot u, en trek in het land Israëls; 
want zij zijn gestorven, die de ziel van het Kindeken zochten. 
21 Hij dan, opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het Kindeken en Zijn moeder, en is 
gekomen in het land Israëls. 
22 Maar als hij hoorde, dat Archelaüs in Judea koning was, in de plaats van zijn vader 
Herodes, vreesde hij daarheen te gaan; maar door Goddelijke openbaring vermaand in 
den droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. 
23 En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad, genaamd Nazareth; opdat 
vervuld zou worden, wat door de profeten gezegd is, dat Hij Nazarener zal geheten worden. 
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Jozef = psy =  Jehovah Verhoogt, Vermeerdert; Voegt toe.  

Jozef is een type van de Verborgen Christus oftewel de Geest van Christus in Zijn 
Opstanding. In de Bijbel zijn er een aantal mannen, die de naam Jozef dragen: 
         
        Jozef zelf                                                                         (Gen.30:24) 
        Jozef, een verspieder uit de Stam van Manasse     (Num.13:11) 
        Jozef, een muzikant uit de Stam van Asaf                (1Kron.25:2) 
        Jozef, een zoon van een (ver)vreemde vrouw         (Ezra 10:42) 
        Jozef, een priester uit de Stam van Levi                    (Neh.12:14)  
        Jozef, de wettige vader van de Heere  Jezus            (Matth.1:16) 
        Joses, de broeder van de Heere Jezus                       (Matth.13:55) 
        Jozef van Arimathea, de oom van de Heere Jezus  (Matth.27:57) 
        Jozef, genaamd Barsabas, toegenaamd Justus        (Hand.1:23) 
         
Bethlehem 
 
Micha 5 
1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal 
Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de 
dagen der eeuwigheid. 
 
Jozef en Maria moesten naar Bethlehem om beschreven te worden. Daar komt de familie 
van David vandaan. Bethlehem wordt hier de stad Davids genoemd. Dat komt verder niet 
voor in de Bijbel. Vierenveertig keer wordt Jeruzalem bedoeld als er gesproken wordt over 
de Stad van David. En daarmee wordt dan specifiek het gebied bedoeld waar het paleis van 
David stond. Jeruzalem was de residentie van Koning David en zal straks na de zeventigste 
Jaarweek ook de Residentie zijn van de Heere Jezus Christus. In zijn eerste Komst kwam de 
Messias de Zoon van David in Bethlehem. Dat stond ook in de Micha. Bij Zijn tweede Komst, 
Zijn Wederkomst, komt Hij naar Jeruzalem. Dat zal de Heere Jezus Christus eerst veroveren 
en daarna nog bouwen. Het was nog geen tijd voor de Koning in Jeruzalem maar het was tijd 
voor de Messias in Bethlehem. Hoe prachtig dat Bethlehem broodhuis betekent… 
 
Kribbe 
 
Johannes 6 
47 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven. 
48 Ik ben het Brood des levens. 
49 Uw vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn, en zij zijn gestorven. 
50 Dit is het Brood, dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan ete, en niet sterve. 
51 Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, 
die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven 
zal voor het leven der wereld. 
 
De Heere Jezus Christus is het Ware Brood van God. Hij is het Brood uit de Hemel. Hij is het 
Brood des Levens. Met Hem zouden wij ons voeden. Geestelijk voedsel. Eten is typologisch 
deelhebben aan hetzelfde leven, deelhebben aan hetzelfde Woord; deelhebben aan 
hetzelfde Opstandingsleven. Iedereen die van Hem eet, iedereen die Zijn Woord gelooft, zal 
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voor Eeuwig leven. Iedereen die Zijn Woord gelooft, zal delen in Zijn Opstandingsleven. Zal 
deelhebben aan Hem. Het Ware Brood lag dan ook in een voederbak want een kribbe is een 
voederbak. Dus eigenlijk lag het Brood des Levens in de voederbak. Wij zouden ons voeden 
met dat Levende Brood. De Heere Jezus, als het Woord van God, en als het Brood des 
Levens, werd geboren in het Broodhuis. 
 

Bethlehem     mjl  tyb   =  Bajith Lechem  = Broodhuis 

                                     mjl =  Lechem = Brood 

                                      jlm  = Malach =  Zout 

                                      mlj = Cholem = Droom 

                                      lmj  = Chamal = Sparen van iemands leven     

 
Ware Graankorrel 
 
Johannes 12 
24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo 
blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.  
    
De Heere Jezus Christus is niet alleen het Ware Brood maar ook de Ware Graankorrel. Door 
de dood van de Heere Jezus en de Opstanding van de Heere Jezus Christus heeft Hij eeuwig 
Leven bewerkstelligd. Hij is de Ware Graankorrel die bereid is Zich over te geven aan de 
aarde en een langdurige en pijnlijke bewerking te ondergaan om uiteindelijk tot Voedzaam 
Brood te worden. Het Ware Tarwegraan verschijnt hier in Bethlehem, het Broodhuis, om via 
de weg van dood en Opstanding het Brood des Levens te zijn. En vervolgens geeft Hij Zijn 
Woord en Zijn Opstandingsleven Leven aan iedereen die in geloof van Hem eet.   
 

Graankorrel   =   arg   =  Gera 

                                                  =  Gera    =  Gewicht  (Christus is Zijn Gewicht in Goud waard) 

             rga   =  Ager    =  Het samenbrengen en vergaderen van de oogst 

                           rg   =   Ger     = Vreemdeling  

                 arg                      = Vreemdeling ben Ik 

 
Lukas 2 
1 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, 
dat de gehele wereld beschreven zou worden. 
2 Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was. 
3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. 
4 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die 
Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was); 
 
5 Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. 
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Maria 
 

Maria= myrm= Mirjam= Hoge plaats; Mirre; Bitterheid; Opstandigheid; Volk in het Westen. 

Typologisch staat Maria voor een volk van Mirre en dus een ‘Gode welriekend volk in  
het Westen’. Maria is een type van de tien stammen van Israël. Daaruit is de Gemeente, het 
Lichaam van Christus voortgekomen. De geboorte van de Heere Jezus is dan ook een type 
van de geboorte van de Gemeente. 
 
Mattheüs 1 
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.       
-- 
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. 
 
Lukas 1 
30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. 
31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS. 
32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal 
Hem den troon van Zijn vader David geven. 
33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen 
einde zijn. 
34 En Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne? 
35 En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de 
kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren 
zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. 
 
Maria niet de moeder van God 
 

Maria is de ondertrouwde van Jozef oftewel de verloofde van Jozef. Zij is bevrucht maar niet 
door Jozef. Zij is bevrucht door Hem waarvan Jozef een type is. Namelijk door de Heilige 
Geest. Door onvergankelijk Zaad. Maagd betekent geen gemeenschap met stoffelijke dingen. 
 
1 Petrus 1 
23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk Zaad, door het 
levende en eeuwig blijvende Woord van God. 
 
In tegenstelling tot wat de Roomse kerk beweert, is Maria niet de moeder van God. Hoe kan 
een mens de moeder zijn van God? Dat de Engel tot haar ingekomen is, wijst uiteraard naar 
de geestelijke overdrachtelijke betekenis. Het is Genade, dat zij Gods Zegen in haar heeft 
mogen ontvangen. Het is Genade dat zij de moeder heeft mogen zijn die de Messias ter 
Wereld heeft mogen brengen. Als soort van ‘draagmoeder’.  Het is Genade dat dit Nieuwe 
Leven in haar werd verwekt. Zoals het ook Genade is dat wij hier en nu al gezegend zijn met 
elke Geestelijke zegening in de Hemel en in Christus. Het is Genade en Zegen van de Heere 
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dat Hij Zijn Leven ook in ons verwekt heeft. Het is de bedoeling dat ook wij Vruchtdragen 
voor de Heere. Er staat nergens letterlijk in de Bijbel dat Maria de moeder van God was.  
Toch heeft de Roomse kerk haar daartoe verheven. Als zij daadwerkelijk de moeder van God 
zou zijn, dan is niet de Heere Jezus Christus maar dan is Maria zélf God. Als zij de moeder van 
God is, is zij hoger dan God. Maar er was niets goddelijks aan Maria. Alleen het werk wat 
God in haar mocht doen, was Goddelijk. 
 
Lukas 2 
1 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, 
dat de gehele wereld beschreven zou worden. 
2 Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was. 
3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. 
4 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die 
Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was); 
5 Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. 
 
6 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude. 
 
7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de 
kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. 
 
Geboortedag 
 
Dat de dagen vervuld werden, zijn de negen maanden. Met grote waarschijnlijkheid is de 
Heere Jezus geboren op de vijftiende van de zevende maand Tizri.  Deze vijftiende was de 
eerste dag van het Feest van Loofhutten en duurde tot en met de eenentwintigste Tizri. 
Maar op de achtste dag is de grote dag van het feest. Het volk Israël kent twee 
jaarkalenders. Zij hebben onderling een verschil van een half jaar. Israël kent het 
burgerlijkjaar en het godsdienstig jaar; bij de doortocht door de Schelfzee. Gezien vanuit de 
andere kalender zou dit de vijftiende van de eerste maand geweest zijn. Namelijk de 
geboortedag van Johannes de Doper op de vijftiende van de eerste maand Nisan. De 
vijftiende van de eerste maand is ook de eerste dag van het feest van Pascha. En de 
vijftiende van de eerste maand is ook de dag van de kruisdood van de Heere Jezus. De datum 
van de geboorte van de Heere Jezus stond bij God uiteraard vast. Namelijk in de volheid des 
tijds. Maar in bijzonderheid stond de dag van de Wedergeboorte van de Heere Christus vast. 
 

6 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude. 
 
7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de 
kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. 
 
Een Kind werd ons geboren 
 
Er staat eerstgeboren Zoon en daarmee wordt al direct bij Zijn geboorte verwezen naar Zijn 
Wedergeboorte. Want niet de Zoon werd eerst geboren maar eerst het Kind. Met het woord 
Zoon wordt verwezen naar Zoonstelling. Zoonstelling is in de Bijbel een synoniem voor Loon, 
Kroon, Erfenis en Heerlijkheid.  Pas nadat de Heere Jezus Zijn Leven als Dienstknecht voor de 
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Vader heeft volbracht, gehoorzaam tot in de dood, werd Hij Verheerlijkt en dus als Zoon 
gesteld. Een Kind kan niet erven een Zoon wel. 
 
Jesaja 9 
5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn 
schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, 
Vredevorst; 
 
In doeken gewikkeld 
 
Lukas 2 
12 En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in 
de kribbe. 
 
In doeken wikkelen heeft niets met armoede te maken. Het in doeken wikkelen is een teken 
staat in vers twaalf. Een teken heeft een typologische betekenis. Het inwikkelen heeft te 
maken met Zijn vleeswording, Zijn menswording. Het is een tijdelijke verschijning zoals een 
rups zich kan verpoppen tot vlinder. Het is een type van de geboorte van de Gemeente, het 
Lichaam van Christus. Het Woord is Vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld 
oftewel gewoond. Hij kwam in doeken gewikkeld en bij Zijn Opstanding liet Hij de doeken 
achter in het graf. De linnen doeken verwijzen naar Zijn Hogepriesterschap in Zijn 
Opstanding. 
 
Geen plaats in de herberg 
 

Een herberg is een tijdelijke verblijfplaats. Typologisch was er geen plaats voor Hem in deze 
wereld. Er was geen plaats voor Hem bij het Joodse volk. En pas de laatste paar jaren van 
Zijn Leven begaf Hij Zich onder de Joden. Er is nog steeds geen plaats voor Hem in de wereld. 
Ook niet voor Zijn Lichaam, de Gemeente. Hij heeft ons niet voor niets getrokken uit deze 
wereld. Straks komt de Heere terug en zal Hij de wereld oordelen.  
 
Johannes 1 
9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. 
10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet 
gekend. 
11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 
 
Johannes 17 
14 Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van 
de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben. 
15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze. 
16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben. 
17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. 
18 Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in 
de wereld gezonden. 
 
 



15 

 

Stal  
 
Wij hebben een verkeerd beeld van een stal. Bij ons thuis stond vroeger met Kerstmis een 
stalletje met een rieten dakje. Daarin de os en de ezel, wat herders en schaapjes. En 
natuurlijk Jozef en Maria en de Heere Jezus in de kribbe. Maar in die tijd had een stal 
helemaal geen dak. Een stal had geen dak en ook geen deur. Een stal of schaapskooi was in 
de buitenlucht. Het was een soort ommuurde ruimte van opeengestapelde stenen. Met een 
opening die diende als de deur. Dat is wat de Heere Jezus ons vertelt in Johannes tien 
 
Johannes 10 
1 Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, 
maar van elders inklimt (over de ommuring), die is een dief en moordenaar. 
2 Maar die door de deur (niet de plank maar de opening) ingaat, is een herder der schapen. 
3 Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn schapen 
bij name, en leidt ze uit. 
 
De Os en de Ezel 
   
Jesaja 1 
2 Hoort, gij hemelen! en neem ter ore, gij aarde! want de HEERE spreekt: Ik heb kinderen 
groot gemaakt en verhoogd; maar zij hebben tegen Mij overtreden. 
3 Een os kent zijn bezitter, en een ezel de krib zijns heren; maar Israël heeft geen kennis, Mijn 
volk verstaat niet. 
 
Het zal waarschijnlijk door bovenstaand vers komen dat er een os en ezel in de stal staan. En 
zoals alles in Zijn Woord hebben ook deze twee dieren een typologische betekenis. De os en 
ook de ezel staan voor dienstknecht. De Heere Jezus als Os en getrouwe Dienstknecht kent 
oftewel heeft gemeenschap met Zijn Bezitter. De Heere Jezus als Ezel en gehoorzame 
Dienstknecht kent oftewel heeft gemeenschap met de Kribbe met daarin het Woord van Zijn 
Heere. De Ezel draagt en verdraagt vrijwillig alle last Die op Hem gelegd zal worden. Hij 
vernedert Zich onder de Krachtige Hand van God. Ook wij zouden in navolging van de Heere 
Jezus ons als os en ezel gedragen. Typologisch staan degenen die Hem willen aanbidden en 
dienen rondom de kribbe. Wij allen zouden vrijwillig Zijn dienstknecht zijn.  
         
Ezel 
 
Zacharia 9 
9 Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u 

komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm( =ynu =  Ani  = Nederigheid; Vernedering; 

Zachtmoedigheid), en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen. 
 
Een ezel is een paard in vernedering. De Heere Jezus kwam in Zijn eerste Komst in 
vernedering. Om te dienen en niet om gediend te worden. Bij Zijn Wederkomst zit de Heere 
Jezus Christus op een paard. Een paard staat voor Verheerlijking en Verhoging. De ezel is dus 
op de eerste plaats een type van de Heere Jezus Zélf. Aangezien wij Zijn Lichaam zijn, staat 
de ezel ook voor de Gemeente. Prachtig hoe de ongelovige mensheid, de wereld, er een 
dom dier van heeft gemaakt. Wiens aandeel zal dit zijn? 
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Markus 10 
42 Maar Jezus, hen tot Zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Gij weet, dat degenen, die 
geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen, en hun groten 
gebruiken macht over hen. 
43 Doch alzo zal het onder u niet zijn; maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal 
uw dienaar zijn. 
44 En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. 
45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te 
dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. 
 
Typologie Ezel 
 
Ezels zijn intelligente beesten en houden van aandacht van de Baas. Om zich prettig te 
voelen, moeten ze met soortgenoten samenleven. ( naasten; broeders en zusters, leden van 
Zijn Lichaam). Ze hebben lange oren. (het geloof is uit het gehoor). Ze balken IA ( = 
hebreeuwse afkorting voor Jehova). Ezels zien goed in het donker en kunnen goed 
bergpaden beklimmen (Zijn Woord is als een Lamp, wandelen in het Licht en geen berg is te 
hoog met Hem als Leidsman). De meeste soorten ezels dragen op hun rug een zwart kruis in 
hun vacht. Een ezel stoot zich in het gemeen geen tweemaal aan dezelfde steen (Steen des 
aanstoots). 
 
 Lukas 2 
1 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, 
dat de gehele wereld beschreven zou worden. 
2 Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was. 
3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. 
4 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die 
Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was); 
5 Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. 
6 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude. 
7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de 
kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. 
 
8 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de 
nachtwacht over hun kudde. 
 
Herders 
 
Deze herders zijn gelovigen en zij weten zich verantwoordelijk voor de kudde van God. Deze 
herders slapen niet want zij zijn waakzaam. De Heere openbaart Zich alleen aan hen die in 
Hem geloven. Het is nacht want de hele wereld ligt in duisternis. Herders waren destijds het 
uitschot van de maatschappij. Zij leefden buiten de legerplaats, buiten het systeem, in de 
velden. Maar niet de leidslieden werden gewaarschuwd of het Joodse Volk maar deze 
herders in het veld kregen de boodschap van de geboorte van de Heere Jezus te horen.  
Hier worden de velden van Efratha bedoeld. Het zijn dezelfde velden als waar David de 
kudde van zijn vader moest hoeden. Het is de landstreek waar de familie van David 
thuishoorde.  
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Micha 5 
1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal 
Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de 
dagen der eeuwigheid. 
 
1 Samuël 16 
11 Voorts zeide Samuël tot Isaï: Zijn dit al de jongelingen? En hij zeide: De kleinste is nog 
overig, en zie, hij weidt de schapen. Samuël nu zeide tot Isaï: Zend heen en laat hem halen; 
want wij zullen niet rondom aanzitten, totdat hij hier zal gekomen zijn. 
12 Toen zond hij heen, en bracht hem in; hij nu was roodachtig, mitsgaders schoon van ogen 
en schoon van aanzien; en de HEERE zeide: Sta op, zalf hem, want deze is het. 
13 Toen nam Samuël den oliehoorn, en hij zalfde hem in het midden zijner broederen. En de 
Geest des HEEREN werd vaardig over David van dien dag af en voortaan. Daarna stond 
Samuël op, en hij ging naar Rama. 
     

9 En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, 
en zij vreesden met grote vreze. 
10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al 
den volke wezen zal; 
 
Blijde Boodschap 
 
Vrees gaat over eerbied en ontzag en aanbidding. De herders zijn zich ervan bewust met Wie 
zij te doen hebben. De Engel des Heeren is niemand anders dan de Heere Jehova. De Ik Ben 
Die Ik Ben. De Heerlijkheid des Heeren is de opgestane en Verheerlijkte Christus. De Heere 
komt in Genade. De belofte over de Komst van de Messias gaat nu in vervulling. De Blijde 
Boodschap is het Evangelie. Het Woord van God heeft Zich geopenbaard in het vlees. 
Blijdschap is één van de kenmerken van het Nieuwe Verbond en Vrucht van de Geest. 
 
1 Timotheüs 3 
16 En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in 
het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de 
heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 
 
Jesaja 9 
1 Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land 
van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen. 
2 Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar Gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt; zij zullen 
nochtans blijde wezen voor Uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in den oogst, gelijk men 
verheugd is, wanneer men de buit uitdeelt. 
3 Want het juk van hun last, en den stok hunner schouders, en den staf desgenen, die hen 
dreef, hebt Gij verbroken, gelijk ten dage der Midianieten; 
 
8 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de 
nachtwacht over hun kudde. 
9 En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, 
en zij vreesden met grote vreze. 
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10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al 
den volke wezen zal; 
 
11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad 
Davids. 
 
12 En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in 
de kribbe. 
 
Zaligmaker 
 
Heden is vanaf Zijn Opstanding. De Heere Jezus Christus is onze Zaligmaker, onze redder. 
Dankzij Zijn dood en Opstanding nemen wij deel aan het eeuwige Opstandingsleven in Hem. 
De geboorte van de Zaligmaker kun je net zo goed zien als Zijn Wedergeboorte en Zijn 
Hemelse Positie. 
 
Jesaja 25 
9 En men zal te dien dage zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij 
zal ons zalig maken. Deze is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen 
en verblijden in Zijn zaligheid. 
 
Mattheüs 1 
20 En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den 
droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees 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. 
 
8 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de 
nachtwacht over hun kudde. 
9 En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, 
en zij vreesden met grote vreze. 
10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al 
den volke wezen zal; 
11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad 
Davids. 
 
12 En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende 
in de kribbe. 
 
Teken 
 
Jesaja 7 
14 Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, 
en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten. 
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Een teken heeft een betekenis. De typologische betekenis hebben we al in vers zeven 
gelezen; de geboorte van de Heere Jezus in het vlees is een type van Zijn Wedergeboorte 
naar de Geest. En een verwijzing naar Zijn Priesterschap onder het Nieuwe Verbond want Hij 
zal Zijn volk zaligmaken van hun zonden. Ook is de geboorte van de Heere Jezus een type van 
de geboorte en verschijning van de Gemeente, het Lichaam van Christus. Door Zijn 
Opstanding uit de dood. Het teken verwijst naar Jesaja zeven. 
 
10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al 
den volke wezen zal; 
11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad 
Davids. 
12 En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in 
de kribbe. 
 
13 En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, 
prijzende God en zeggende: 
 
Engelen 
 
Van stonde aan oftewel vanaf dat moment is er  niet alleen de Engel des Heeren maar ook 
een menigte van Hemelse Heirlegers die gezamenlijk God loven en prijzen. De Engel des 
Heeren is de Heere Jezus Christus. De Hemelse Heirlegers zijn een type van de Gemeente die 
met Christus in de Hemel gezet zijn. De verschijning van de Heere Jezus in deze wereld is een 
type van de verschijning in deze wereld van de opgestane Christus. Van Zijn Wederkomst 
dus. De lichamelijke verschijning van Christus is weer een type van de verschijning van de 
Gemeente. De herders en de kudde zijn op typologische wijze het gelovig overblijfsel uit de 
tien stammen. De Vrucht daarvan is de Gemeente, die hier Gods lof zingen 
        

Openbaring 5 
11 En ik zag, en ik hoorde een stem veler engelen rondom den troon, en de dieren, en de 
ouderlingen; en hun getal was tien duizendmaal tien duizenden, en duizendmaal duizenden; 
12 Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de 
kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging. 
13 En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee 
zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de 
dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid. 
 
Hebreeën 12 
22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse 
Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen; 
23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen 
opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte 
rechtvaardigen; 
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13 En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende 
God en zeggende: 
 
14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
 
Welbehagen 
 
De Engel Gods, de Heere Jezus Christus, zegt samen met de Hemelse Heirlegers, de 
Gemeente: Ere zij God Die in de Hoogste Hemelen is en Vrede op aarde voor degenen die 
vrede hebben met God. God heeft alleen een welbehagen in de wedergeboren mens. De 
wedergeboren mens die op grond van geloof gerechtvaardigd is in Christus. En hoewel wij 
nog in het vlees zijn, zijn wij nu al met Christus gezet in de Hemel en hebben wij Vrede met 
God door onze Heere Jezus Christus. Deze lofzang klinkt niet midden op de dag en wordt ook 
niet gehoord in Jeruzalem ook niet in de tempel en ook niet in het paleis van koning 
Herodes. Deze lofzang wordt gehoord in de nacht, buiten de legerplaats bij de herders. Dit 
verwijst naar de Verborgenheid; naar Gemeentelijke Waarheid. 
 
Romeinen 5 
1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere 
Jezus Christus; 
2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij 
staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. 
 
Efeze 2 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al 
den volke wezen zal; 
11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad 
Davids. 
12 En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in 
de kribbe. 
13 En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende 
God en zeggende: 
14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
 
15 En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de 
herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het 
woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. 
 
De Engel des Heeren en de Hemelse Heirlegers worden nu gezamenlijk ‘de engelen’ 
genoemd. Daarmee wordt aangegeven dat de Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam Eén zijn. 
Laat ons zien het Woord oftewel laat ons zien het Levende Brood in het Broodhuis. Dit 
gelovig overblijfsel weet vanuit de Schriften dat zij naar Bethlehem moet gaan om het teken 
te zien. Om de Zaligmaker te zien. 
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Johannes 17 
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij 
geloven zullen. 
21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; 
opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 
 
Exodus 16 
14 Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo ziet, over de woestijn was een klein rond ding, 
klein als de rijm, op de aarde. 
15 Toen het de kinderen Israëls zagen, zo zeiden zij, de een tot den ander: Het is Man, want 
zij wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen: Dit is het brood, hetwelk de HEERE 
ulieden te eten gegeven heeft. 
16 Dit is het woord, dat de HEERE geboden heeft: Verzamelt daarvan een ieder naar dat hij 
eten mag, een gomer voor een hoofd, naar het getal van uw zielen; ieder zal nemen voor 
degenen, die in zijn tent zijn. 
 
10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al 
den volke wezen zal; 
11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad 
Davids. 
12 En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in 
de kribbe. 
13 En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende 
God en zeggende: 
14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
15 En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de 
herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het 
woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. 
 
16 En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de 
kribbe. 
17 En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit 
Kindeken gezegd was. 
 

Het Woord bekend maken 
 
De herders vertrokken, begerig om te zien, naar Bethlehem. Zij maakten in Bethlehem  
bekend wat de Engel des Heeren hen gezegd had. Namelijk: vreest niet want ziet Ik 
verkondig u grote Blijdschap, die al den volke wezen zal, dat u heden geboren is de 
Zaligmaker, welke is Christus, de Heere in de stad Davids.  
 
15 En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de 
herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het 
woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. 
16 En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de 
kribbe. 
17 En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit 
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Kindeken gezegd was. 
 

18 En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de 
herders. 
19 Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart. 
 
Verwonderen 
 

Zich verwonderen of verwondering heeft in de Bijbel altijd te maken met de Bedeling der 
Verborgenheid. De Verborgenheid beslaat twee Bedelingen; de vijfde Bedeling der Genade, 
waarin wij nu leven, en de zesde Bedeling der Volheid der tijden. De Verborgenheid eindigt 
bij de aanvang van het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Dat is het 
moment dat Hij Zich na Zijn verberging weer openbaart aan de wereld. Dat is Zijn 
Wederkomst. De Verborgenheid is de periode dat de Heere Zich als Hogepriester verbergt in 
de Hemel en een volk voor Zijn Naam verzamelt. De Gemeente Zijn Lichaam. 
 
Titus 2 
14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft (als Hogepriester om onze handel en wandel te 
reinigen zodat wij dienstbaar aan God kunnen zijn), opdat Hij ons zou verlossen van alle 
ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk (het Joodse Volk heeft Hem afgewezen 
daarom zis de Gemeente, Zijn Lichaam, Zijn volk) zou reinigen, ijverig in goede werken. 
 
Efeze 3 
1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 
2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 
3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met 
weinige woorden te voren geschreven heb; 
4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van 
Christus), 
5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is 
geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 
6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en 
mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 
7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, 
naar de werking Zijner kracht. 
 
Men verwachtte een Koning 
  
De Heilsgeschiedenis zou een heel ander verloop krijgen dan men had verwacht. Men had 
niet verwacht dat de Messias en Zaligmaker in een stal geboren zou worden. Men had de 
Komst van de Koning der koningen verwacht in Jeruzalem, in het Paleis. En men had 
verwacht dat Juda, de twee Stammen, de brenger zou zijn van deze Blijde Boodschap. Maar 
het zijn de herders van de andere kudde, de tien Stammen die deze Blijde Boodschap 
verkondigen over de Messias en Zaligmaker gekomen in het vlees. Dit verkondigen zij aan 
iedereen die horen oftewel geloven wil. 
 
 



23 

 

Lukas 2 
1 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, 
dat de gehele wereld beschreven zou worden. 
2 Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was. 
3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. 
4 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die 
Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was); 
5 Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. 
6 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude. 
7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de 
kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. 
8 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de 
nachtwacht over hun kudde. 
9 En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, 
en zij vreesden met grote vreze. 
10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al 
den volke wezen zal; 
11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad 
Davids. 
12 En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in 
de kribbe. 
13 En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende 
God en zeggende: 
14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
15 En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de 
herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het 
woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. 
16 En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de 
kribbe. 
17 En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit 
Kindeken gezegd was. 
18 En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de 
herders. 
19 Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart. 
 
20 En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij 
gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. 
 
Verheerlijken 
 
De herders hebben het Woord Gods niet alleen gehoord maar hebben het getast en met hun  
eigen ogen aanschouwd. En Zij verheerlijken God en prijzen Hem over al hetgeen zij gehoord 
en gezien hadden. En zo is het ook bij ons; naarmate wij de Heere beter leren kennen en 
geloven zullen wij de Heere steeds meer verheerlijken. 
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1 Johannes 1 
1 Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben 
met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het 
Woord des levens; 
2 (Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen 
ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard.) 
3 Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons 
gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader, en met Zijn 
Zoon Jezus Christus. 
4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. 
5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God 
een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is. 
 
 

 

                                            Gezegende Kerstdagen 

                                            Amen. 


