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Kerstfeest betekent Christusfeest 
 
Het Kerstfeest wordt geacht het grote Christelijke Feest te zijn. Kerst is een verbastering van 
de naam Christus. ‘Kerstenen’ betekent ‘Christelijk maken’ oftewel ‘tot het Christendom 
bekeren’. Kerstfeest betekent dus feitelijk ‘Christusfeest’. Maar Kerst heeft, zover ik het kan 
beoordelen, nauwelijks nog wat te maken met Christus; het is ook voor ongelovigen een 
feest. Ieder jaar wordt de naam Kerstmis, Kerstfeest of Kerstdiner dan ook ter discussie 
gesteld; moet het geen winterfeest of eindejaarsfeest of lichtfeest genoemd worden?  
 
Gezellig?  
 
Veel kinderen worden grootgebracht met de Kerstman en de daarbij behorende kadootjes 
onder de boom. Al dan niet met een gedichtje erbij. Het Kerstfeest draait al jaren vooral om 
‘gezellig’. Gezellig naar de nachtmis om de Kerstsfeer te proeven, gezellig gourmetten, 
gezellig met de hele familie brunchen, gezellig de kaarsjes aan, gezellig rondom de boom, 
gezellig een Kerst-cd beluisteren, gezellig Kerstborrelen en een gezellig Kerstdiner. 
 
Kerststress 
 
De vorige generatie vierde Kerst nog met warme chocolademelk en sinaasappelen of een 
krentenbol. Maar de commercie heeft er, voor een topomzet, een vreet-en-geef-feest van 
gemaakt. In de maand ervóór wordt er vaak al gesproken over ‘Kerststress’. Er verschijnen 
lijstjes met hóe we Kerststress kunnen voorkomen; hoe overleef ik de Kerstdagen? Op de 
radio horen we dat we vanwege de drukte vooral op tijd onze kadootjes via internet in huis 
moeten halen. Gelukkig hebben we er als stress-reliever een tweede dag aangeplakt. Dan 
gaan we massaal  ont-stressen op een overvol strand, bij Ikea of de meubelboulevard. Zalig 
Kerstfeest, zegt de Paus ieder jaar. Ja, en nog bedankt voor de blumen. pffffffff 
 
Kilometers maken op een ezel 
 
Best triest eigenlijk; een lijstje om stress te verminderen rondom de herdenking van de 
geboorte van de Heere Jezus. Ik denk dat Jozef en Maria meer recht hadden op Kerststress… 
Hoogzwanger op een ezel flink wat kilometers maken om je in te schrijven in een 
geboorteregister. 
 
Wat is de geboortedatum van de Heere Jezus? 
 
In de Bijbel staat niets over de geboortedatum van de Heere Jezus. We lezen nérgens dat 
Zijn verjaardag in december plaatsvond. Het zijn mensen geweest die het Kerstfeest hebben 
uitgevonden. Onze jaartelling wordt gerekend vanaf de geboorte van de Heere Jezus en dat 
noemen wij ná Christus. Maar Christus is de titel die Hij pas officieel kreeg bij Zijn Opstanding 
uit de dood. En dat was niet met Kerst maar met Pasen. Men heeft Zijn Geboorte verward 
met Zijn Opstanding; er is dus geknoeid met datums en gebeurtenissen. De Heere Jezus 
stierf aan het kruis maar de Heere Jezus Christus zit sinds Zijn Opstanding aan de 
Rechterhand van de Vader.  
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Vanaf wanneer begint de Christelijke jaartelling? 
 
Internationaal wordt de Christelijke jaartelling als standaard gehanteerd. Maar de Geboorte 
van het Kind in Bethlehem is officieel niet het begin van de Christelijke jaartelling. Kerstmis is 
niet het begin van het Christendom of van de Christelijke era of de Christelijke tijdrekening 
en zeker niet het begin van onze tegenwoordige Bedeling. Men heeft Pasen aan de kant 
geschoven voor Kerst. Want het Christelijke Pasen, de Opstanding, was het feest van de 
Christenen. De eerste honderden jaren rekende men binnen het Christendom de tijd ‘post 
passionem’; oftewel ná de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. Pas honderden 
jaren later heeft Rome het Kerstfeest verzonnen en pas in die tijd heeft men de tijdrekening 
uitgevonden van de geboorte van de Heere Jezus.  
 
Kerst in de Bijbel 
 
Kerstfeest herinnert ons aan de geboorte van de Heere Jezus, maar over Zijn Geboorte zélf 
vinden wij niets terug in de Bijbel. Natuurlijk staan er in de Bijbel enige hoofdstukken die 
gaan over de geboorte van Jezus van  Nazareth, maar nergens staat Zijn Geboorte expliciet 
beschreven. We weten niet hoelang de bevalling duurde of hoe laat Hij geboren is en ook 
weten we niets over Zijn geboortegewicht. We weten in principe alleen dat Hij geboren is…In 
de Evangeliën van Markus en Johannes staat de geboorte van de Heere Jezus zelfs niet eens 
vermeld. In Lukas wordt melding gemaakt dat Maria, nadat zij bevallen is, haar Zoon in 
doeken wond en in de kribbe legde.    
 
Lukas 2 
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. 
 
Geboren om te sterven 
 
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. 
 
Maar is Kerst wel zo feestelijk? De Heere Jezus werd immers geboren om te sterven. Hij 
heeft ook voor ons geleden. Niet Kerstmis maar Pasen is het échte Christusfeest. Opstanding 
uit de dood. Dát zou voor gelovigen het hoogtepunt moeten zijn. Dat is de essentie van het 
Christendom. Toch is de belangstelling voor Pasen aanzienlijk minder dan voor Kerst.  
 
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. 
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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. 
 
Mogen we geen Kerstfeest vieren? 
 
Romeinen 14 
5 De een acht wel den enen dag boven den anderen dag; maar de ander acht al de dagen 
gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. 
6 Die den dag waarneemt, die neemt hem waar den Heere; en die den dag niet waarneemt, 
die neemt hem niet waar den Heere. Die daar eet, die eet zulks den Heere, want hij dankt 
God; en die niet eet, die eet zulks den Heere niet, en hij dankt God. 
 
Mogen we volgens de Bijbel dan geen feest vieren met Kerst? Ja, natuurlijk wel!! Ik vier het 
zelf ook en heb dan een boom met prachtige antieke kerstballen en gekleurde oude lampjes 
erin waarvan ik enorm kan genieten. Maar wij zouden beseffen, en eventueel herdenken, op 
grond waarvan wij zalig zijn geworden. Op grond waarvan wij verlost zijn. En dat is niet door 
de geboorte van de Heere Jezus. De Bijbelse Waarheid is dat Christendom niet gebaseerd is 
op de geboorte van de Heere Jezus. Met de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus 
zijn wij met Hem mee opgestaan en hebben wij nieuw, onsterfelijk, leven ontvangen. 
 
Titus 3 
3 Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden 
en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkander 
hatende. 
4 Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de 
mensen verschenen is, 
5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan 
hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des 
Heiligen Geestes; 
6 Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker; 
 
Zijn geboorte werd in het Oude Testament al aangekondigd 
 
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. 
15 Boter en honig zal Hij eten, totdat Hij wete te verwerpen het kwade, en te verkiezen het 
goede. 
 
Mattheüs 1 
21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig 
maken van hun zonden. 
22 En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, 
door den profeet Jesaja, zeggende: 
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23 Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten 
Emmanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. 
 
Wonderen zijn tekenen. Achter die wonderen, die tekenen, zit dan ook een typologische 
en/of profetische betekenis. De geboorte van de Zoon uit de maagd wordt in het Oude 
Testament al aangekondigd als een teken. Een teken dat als teken, dus als wonder, vervuld 
werd in de nacht waarin Hij geboren werd.  
 
Als Christus niet was opgestaan uit de dood, zou ons geloof leeg zijn 
 
1 Korinthe 15 
14 En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. 
15 En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, 
dat Hij Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet 
opgewekt worden. 
16 Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. 
17 En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw 
zonden. 
18 Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn. 
19 Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van 
alle mensen. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn we te beklagen. 
20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die 
ontslapen zijn. 
  
Maar als Christus niet was opgestaan uit de dood, dan is er geen verlossing. En dan zouden 
alle gestorvenen verloren zijn. Dan is ons geloof leeg en tevergeefs. Als wij alleen in dit leven 
op Christus zouden vertrouwen, dan zijn wij niet best af, zegt Paulus tegen de inwoners van 
Korinthe (en tegen ons). 
 
Het gaat niet over de oude Schepping 
 
Dit leven is niet de Bijbelse boodschap. De Heere Jezus Christus is in Zijn Opstanding 
Eersteling van de nieuwe Schepping. En in Hem zijn ook wij eerstelingen van die nieuwe 
Schepping. (zie studie ’wat is erfzonde?’) Hier en nu, heden, vandaag de dag. Het gaat in Zijn 
Woord niet over deze oude Schepping. De meeste gelovigen zijn dit vergeten maar de 
atheïsten weten het precies; ‘die Christenen hebben een godsdienst nodig omdat ze het in 
dit leven niet redden. Ze zijn zwak, het zijn ‘losers’ en zij hebben een hoop en vooruitzicht 
nodig voor ná dit leven. Omdat ze het hier niet redden. Het geeft ze moed om in dit leven 
door te gaan; daar troosten zij zich mee’. Christenen weten dit niet meer. Maar het staat dus 
gewoon in de Bijbel!  
 
Kindje wiegen 
 
Maar de meeste Christenen willen helemaal geen Bijbelse Waarheden horen. Er is 
nauwelijks interesse in Zijn Woord. Er is nagenoeg geen belangstelling voor Bijbelstudie. 
Zoals ikzelf ook pas vanaf mijn veertigste interesse kreeg voor de Bijbel. Christenen hebben 
vooral een traditie; ze vieren Kerstfeest en ze komen bij de kribbe; één keer per jaar naar de 
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kerk. Of ze lopen de kerstnacht-wandeling of bezoeken een levende stal. Kindje wiegen. Dat 
vindt men prachtig; dat kleine Kindje; …och arm. Ze herinneren zich vaag dat het de Zoon 
van God is. Maar God is ver weg in de Hemel en daar kun je niet tegenop. 
 
De Heere Jezus Christus, onze Hogepriester 
 
Maar met een kindje, een babytje, is nog wel te dealen. Zo’n weerloos wezentje spreekt de 
meesten wel aan. Net zoals een weerloze man aan het Kruis nog wel te behappen is. Maar 
dat ‘Kindje’ en die ‘weerloze Man’, zijn opgegroeid en geworden tot Hogepriester. (zie 
studie Hogepriester) Dat Kindje van toen, zit vandaag de dag aan de Rechterhand van de 
Vader en heeft alle Macht gekregen. En dat spreekt de mensen een stuk minder aan.  
Religieuze traditie in plaats van overgave aan het Hoofd van de Gemeente.  
 
Hebreeën 2 
8 Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij 
heeft geleden. 
9 En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige 
zaligheid geworden; 
10 En is van God genaamd een Hogepriester, naar de ordening van Melchizedek. 
 
Tweede keus 
 
Zijn Naam wordt verzwegen in de wereld. Zijn Afkomst wordt ontkend. De Joden willen Hem 
tot op heden niet als Koning. Maar wij gelovigen uit de heidenen, willen Hem ook niet als 
Koning. Wij willen Hem wel maar alleen als het écht helemaal niet anders kan en liefst zo 
laat mogelijk. Als Hij zijn Macht niet gebruikt om ons in leven te houden hier, dan van 
ellende, dan gaan we wel naar Hem toe, ná ons sterven. Maar het is onze tweede keus. 
 
Vette pech 
 
Iedereen wil naar de Hemel maar niemand heeft haast. We hebben geen haast om oog in 
oog met Hem te staan. We hadden liever een Hemel op aarde gehad. We hadden liever 
gehad dat Hij tot ons was gekomen in ons midden, hier in dit aardse zondige en 
vergankelijke leven. Immanuël, God met ons. Híer hadden we Hem wel willen hebben. Maar, 
vette pech, dat is niet Gods Plan. 
 
1 Korinthe 13 
12 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij 
zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik 
gekend ben. 
 
Wat is Zijn Plan? 
 
Zijn Plan staat duidelijk beschreven in de Bijbel. Voordat ik Bijbelstudie deed, zei ik altijd; ‘oh, 
dat zie ik straks wel hoor. Ik leef hier en nu en wat er straks is, dat zie ik dán wel weer…’ 
Maar ik weet nu dat ons aardse leven hier, bepalend is voor onze toekomst stráks.   
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Gekomen als Losser 
 
Marcus 10 
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. 
 
Johannes 1 
29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat 
de zonde der wereld wegneemt! 
 
Punt één van de agenda is inmiddels vervuld; Hij heeft Zijn Zoon naar de aarde gezonden. 
Als Zoon des mensen kwam Hij niet om gediend te worden maar om te dienen; namelijk Zijn 
Leven te geven voor velen. Hij was als wettige Erfgenaam van Adam en dus als Hoofd van 
heel de mensheid in de positie om als Losser te fungeren. Hij heeft de schuld betaald om ons 
vrij te kopen uit de slavernij van de zonden, uit de slavernij van de Wet en uit de slavernij 
van de dood.  
 
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. 
-- 
21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij 
zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 
 
Eén is voor allen gestorven 
 
Hij droeg uw en mijn schuld. Dat is wat de Zoon kwam doen in Zijn Eerste Komst. Hij werd 
geboren om onze zonden te dragen en de straf der zonden te dragen omdat God een 
Rechtvaardig God is. De zonden hebben een rechtvaardige vergelding ontvangen. Eén is voor 
allen gestorven. 
 
Jesaja 53 
3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht 
in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, 
en wij hebben Hem niet geacht. 
4 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; 
doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. 
5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; 
de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing 
geworden. 
6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE 
heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. 
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De wereld ligt in duisternis 
 
Degenen die Hem niet willen, zoeken het zelf maar uit, zegt Hij. Er is nog steeds geen plaats 
in de herberg voor Hem. Daarom heeft Hij Zijn aangezicht voor de mensheid verborgen. 
Daarom ligt de wereld in duisternis. En dat is goed te merken. 
 
Johannes 3 
18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, 
dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. 
19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben 
de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos. 
20 Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn 
werken niet bestraft worden. 
21 Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij 
in God gedaan zijn. 
 
Hij is het Licht der wereld    
 
Gelukkig schijnt het Licht van het Evangelie. Dit Licht leidt ons uit de wereld en uit de 
samenleving. Dat Licht leidt ons dus niet dóór de wereld, maar uit de wereld. (zie studie 
‘buiten de wereld’). Dat Licht brengt ons naar de Heere Jezus Christus. Hij heeft een positie 
gekregen aan de Rechterhand van God. God heeft deze baby uit Bethlehem uitermate 
verhoogd en een Naam gegeven hoog boven alle namen.  
 
Johannes 17 
5 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. 
 
Kolossensen 1 
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der 
heiligen in het licht; 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde 
 
1 Petrus 2 
9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een 
verkregen volk Zijn Lichaam, de Gemeente; opdat gij zoudt verkondigen de deugden 
Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; 
10 Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt Zijn Lichaam, de Gemeente; die 
eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. 
 
Hij zal Zijn Troon opeisen 
 
Punt twee van de agenda is dat Hij in de (nabije) toekomst zijn Troon zal opeisen. Bij Zijn 
Wederkomst zal Hij over de aarde heersen nadat Hij die heeft onderworpen. Hij zal Zijn 
Voeten zetten op de Olijfberg. Hij zal Zijn Hemels Koninkrijk uitbreiden naar de aarde. Dit 
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staat al vanaf Genesis één door heel de Bijbel. Hij doet wat Hij beloofd heeft in Zijn Woord. 
Als je gelooft in de Schepper van Hemel en aarde, zul je Hem op Zijn Woord moeten geloven. 
Maar daar hebben we moeite mee want wij mensen denken dat we aan God gelijk zijn. Hij 
kan de aarde en de mensen niet geschapen hebben omdat wij dat ook niet kunnen. Alles wat 
wij met ons verstand en onze wetenschap niet begrijpen, is per definitie een leugen. Wij 
denken met ons beperkte verstand het allemaal beter te weten dan Hij gezegd en beloofd 
heeft.  En als we al lezen in de Bijbel dan denken we bij alles wat ons niet bevalt; ach, het zou 
zo wel niet bedoeld zijn… 
 
Smoesjes 
 
Het gaat in het Christendom niet om het in stand houden van een Christelijke traditie, of dat 
nou Kerst of Pasen is. Het gaat er om of wij geloven wat de Bijbel zegt. Belangrijk is wat God 
ons geopenbaard heeft in Zijn Woord. Hij heeft vierduizend jaar gesproken en profeten 
gezonden, Hij heeft Zijn Woord door hen laten opschrijven en Hij heeft Zijn Woord aan ons 
overgeleverd tot op vandaag. Maar wat doen Christenen met Zijn Woord? Vertalen, vertalen 
en nog een keer vertalen. Omdat het zogenaamd te moeilijk is om te begrijpen. Smoesjes; 
als je op zoek bent naar de Waarheid, zal Hij je brengen bij de Waarheid. Er zijn genoeg 
mensen die je hierbij op weg willen helpen.  
 
Kerst is een leuk feestje 
 
Kerst is een leuk feestje; de poppetjes naar eigen inzicht neerzetten in de stal. We leggen 
Hem in de kribbe, we leggen Hem in het stro. Wij spelen Kerstspelen. Dat is allemaal te 
doen. Maar wij hebben te maken met Degene aan Wie alle macht gegeven is. In Zijn 
Opstanding is Hij het Beeld van God geworden. Hij is opgewekt om straks de aardbodem 
rechtvaardig te oordelen. Met Kerst zouden we verder kijken dan de kribbe want deze Jezus 
zal met Pasen tot Heere en Christus gesteld worden.  
 
Hier komen we niet mee weg 
 
Met een beetje wiegen van het Kindje bij de kribbe, komen we niet weg. De vraag is niet of 
we Hem ter hand nemen en Hem inpassen in onze levens, het gaat erom of wij ons als 
kinderen aan Hém toevertrouwen. Ons op laten nemen in Zijn Schoot en in Zijn Handen. Wij 
zijn veilig in Jezus’ armen, veilig bij Hem die ons verlost van de vergankelijkheid van dit 
leven. Wij zouden ons melden bij Hem, zoals de herders en de wijzen uit het Oosten deden. 
Wij zouden ons in dienst stellen van de Hogepriester op de Troon. En wij zouden vragen; 
Heere, wat wilt U dat ik doe? Ook al ben je daarmee een outcast van de maatschappij.  
 
Veilig in Zijn Armen 
 
Jezus betekent ‘Jehova verlost’ en Hij is de Losser en heeft gedaan wat Hij beloofd heeft. Hij 
roept ons op om te komen tot Hem, en niet alleen aan de kribbe. Wij zouden ons niet 
ontfermen over het Kindje uit Bethlehem. Hij wil Zich over ons ontfermen. Wij zouden tot 
Hem gaan om ons te laten opnemen in Zijn Armen. 
 
                                                               Amen.            
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1 
Veilig in Jezus' armen, 
veilig aan Jezus' hart, 
dáár in Zijn teer erbarmen, 
dáár rust mijn ziel van smart. 
Hoor, 't is het lied der eng'len, 
zingend van liefd' en vreê, 
ruisend uit 's hemels zalen, 
over de glazen zee. 
 
Veilig in Jezus' armen, 
veilig aan Jezus' hart; 
dáár in Zijn teer erbarmen, 
daar rust mijn ziel van smart. 
  
 
2 
Veilig in Jezus' armen, 
vrij bij mijn Heer en Borg; 
vrij van 't gewoel der wereld, 
vrij van verdriet en zorg; 
vrij van de vrees en twijfel, 
vrij van der zonden macht; 
nog slechts een weinig lijden, 
nog slechts een korte nacht. 
 
Veilig in Jezus' armen, 
vrij bij mijn Heer en Borg; 
vrij van 't gewoel der wereld, 
vrij van verdriet en zorg. 
 
3 
Jezus, mijn dierb're Toevlucht, 
Jezus, Gij stierf voor mij! 
Dat op die Rots der eeuwen 
eeuwig mijn hope zij! 
Heer, laat mij lijdzaam wachten, 
totdat het duister vliedt 
en 't oog aan gindse kusten 
Uw heillicht gloren ziet. 
 
Jezus, mijn dierb're Toevlucht, 
Jezus, Gij stierf voor mij! 
Dat op die Rots der eeuwen 
eeuwig mijn hope zij! 


