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Gemeente van Jezus Christus, mijn zussen en broers, 

 
stralende verzen 
Dat zijn nog es stralende verzen, die drie uit Paulus’ brief aan zijn medeweker Titus! Het begón 
met ‘verschénen’ en het eíndigde met ‘verschíjning’.1 Vers 11: “Gods genade is verschénen.” 
(In de Nieuwe Bijbelvertaling: ‘openbaar geworden’). Vers 13: “In afwachting van de 
verschíjning.”2 Oorspronkelijk staat het woord nadrukkelijk vooraan: “Verschénen is de 
genade van God!” Het gaat over Jezus, ‘de  stralende zon die gerechtigheid brengt’.3 Het past 
bij Johannes 1, het kersthoofdstuk van 2018: “Gods Zoon is het ware licht, dat schíjnt voor alle 
mensen. Hij kwam naar de wereld.”4 En: “Hij is het licht dat schíjnt in het donker.”5 
 
‘de Opgang uit de hoogte’ 
“Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.”6 Het begin van Jesaja’s 
bekende profetie, die uitloopt op: “Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.”7 De 
mensen waren in blijde verwachting van ‘onze Redder Jezus Christus’.8 Johannes’ vader zong 
ervan: zijn zoon in aantocht zou de weg klaarmaken voor ‘de Opgang uit de hoogte’.9 Wijzelf 
blijven na morgen bidden – met de woorden van de tekst van de catechismuspreek van zondag 
voor een week: “Scheurde U maar de hemel open om af te dalen!”10 In blijde verwachting 
van de terugkomst van Jezus waarna het altijd zomertijd blijft.11 

 
1 ‘επιφαινω’. 
2 Ook in Titus 3,4. 
3 Maleachi 3,20 
4 Johannes 1,9 – Bijbel in Gewone Taal: ‘φωτιζω’. 
5 Johannes 1,5 – Bijbel in Gewone Taal: ‘φαινω’. 
6 Jesaja 9,1. 
7 Jesaja 9,5. 
8 In Matteüs 4,16 wordt het begin van Jesaja op Jezus betrokken. 
9 Gereformeerd Kerkboek (’06) gezang 48:4; naar Lucas 1,79 – en zodoende naar Jesaja 9,1. 
10 Jesaja 63,19b1. Ad Heidelbergse Catechismus Zondag 46. 
11 Openbaring 22,5. 
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levende adventssterren 
‘Verschenen’ – in het verléden, vers 11; en ‘verschijning’ – in de toékomst, vers 13. Op ‘t héden 
leven wij tussen de eerste en tweede komst van Jezus. Daarover gaat vers 12. Alle kerststerren 
gaan straks weer naar zolder. Maar wijzelf blijven nagloeien. Als ‘schitterende sterren’ – zo 
noemt de apostel Paulus ons ergens – die opvallen tussen mensen die niks met Jezus 
hebben.12 Levende adventssterren, die schijnen in afwachting van de Tweede Kerstdag, 
wanneer Jezus terugkomt op aarde. 
 
Boven deze kerstpreek heb ik als titel geschreven: 
 

. 

 
Wat nu nog komt bestaat uit drie delen: 
 

 toen 
 

 nu  
 

 straks. 
 

 
 

niet bang maar blij 
“Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen.”13 
Wat zijn ze geschrokken, die mannen, van dat felle licht middenin de nacht. Ze werden er bang 
van. Maar dat was helemaal niet nodig, zei de engel. Wat aan het licht kwam was de inhoud 
van Gods eeuwenoude geheime plan.14 Een ingebakerde baby in een voerbak in Betlehem. 
Gestuurd door God om gevángen mensen vríj te maken.15 Om lícht aan te steken voor mensen 
in het dónker. Ze hoefden niet báng te zijn. Het kind was juist geboren om mensen blíj te 
maken! 
 
Gods gunst een menselijk gezicht 
In Titus 2 staat niét: “Gods Zóón is verschenen…” máár: “Gods genáde is verschenen tot 
redding van alle mensen.” Is dat niet mooi gezegd?! Jezus, Gods goedheid in eigen Persoon! 
Gods gunst kreeg een menselijk gezicht in zijn Zoon. Het Griekse woord voor ‘genade’16 is 
afgeleid van een werkwoord dat – niet: ‘báng zijn’ of ‘vrézen’, maar: - ‘blíj zijn’ of ‘zich 
verheúgen’ betekent.17 Misschien heb je het woord ‘genade’ zo vaak gehoord dat je er niét 
meer blij van wordt. Maar er is alle reden om met Kerst uit te roepen: ‘goeie genade’! Want 
Gods genade is wel onze redding! 

 
12 Filippenzen 2,15. 
13 Lucas 2,9 – Bijbel in Gewone Taal. 
14 Efeziërs 3,9 – Groot Nieuws Bijbel. 
15 Lucas 4,19. 
16 ‘χαρις’. 
17 ‘χαιρω’. 

https://www.leespreken.nl/kerst/titus-2-zaligmaker/#3--1-verschijning-
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voor alle soorten mensen 
‘Van álle mensen’, zegt de Bijbel. Jezus kwam op aarde om mensen die zonden doen schuldvrij 
te maken. God wil niet dat mensen in het donker leven; dat ze niet weten hoe ze goede 
mensen kunnen zijn. Maar de zon ging niet alleen op voor één bepááld soort mensen. Slimme, 
knappe, rijke, blanke, oudere of nette mensen. Aan Timoteüs, een andere collega schrijft de 
apostel dit: “God wil dat álle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.”18 Er is 
niemand die het verdient. Het is voor iedereen ‘genáde’. ‘Grace’ in het Engels. ‘Gratis’ 
betekent dat.19 Om Jezus’ wil alleen. 
 

 

bleven gewoon thuis 
“Tot redding van alle mensen.” Maar niet alle mensen wíllen gered worden. Er zijn mensen 
die Gods lícht zien maar toch kiezen voor het dónker.20 De herders gingen naar Betlehem. Wie 
ook gingen waren heidense sterrenkijkers uit een ver land in het Oosten. Maar veel andere 
mensen bleven gewoon thuis. Zelfs de mannen die heel veel verstand van de Bijbel hadden.21 
Het is nog altijd zo: sommige mensen willen liever niet dat ze in het volle licht van God staan. 
Want ja, dan ontdek je wel dat je niet jezelf kunt blijven. Sommige dingen moet je áf- en 
andere áánleren. 
 
gratis, niet goedkoop 
Kerstfeest vieren is grátis; maar niét goedkóóp. Dat was het niet voor Jézus. Hij deed afstand 
van zijn gelijkheid aan God, werd een van ons om al onze ellende op z’n nek te nemen.22 Dat 
is het ook niet voor joú en voor míj. Je kunt niet gewoon jezelf blijven. Als je er niet anders van 
wordt, dan heb je misschien lekker gegeten maar je hebt geen echt Kerstfeest gevierd. Denk 
maar es aan Paulus. Op weg naar Damascus werd hij overvallen door een stralend licht 
rondom hem. Het kwam van Jezus die z’n hele leven op de kop zette.23 
 
grote schoonmaak 
Het kan in een kamer heel stoffig zijn. Maar daar zie je niks van als de gordijnen dicht zitten 
en alleen een paar schemerlampjes aan zijn. Doe je de gordijnen open en schijnt de felle zon 
naar binnen, dan zie je ineens overal stofdeeltjes dwarrelen. Zo werkt het ook als het licht uit 
de hemel jou beschijnt: Je houdt grote schoonmaak. Je ziet duidelijk waar je ‘néé’ tegen moet 
zeggen: verslaving aan slechte verlangens waarvan Jezus je wil bevrijden. Laat het licht binnen. 
Doe wat juist goéd is: waar je Gód blij mee maakt en andere ménsen recht mee doet. 
 

 
 

niemand minder dat God zelf 
Er komt een nacht, nee: een dág als je je gordijnen open hebt;24 waar die nacht van de 
herders nog niks bij was. Toén al was het schitterend, oogverblindend. Maar toen ging het 

 
18 I Timoteüs 2,4. 
19 Van Latijn ‘gratia’. 
20 Johannes 3,19. 
21 Matteüs 2,1-12. 
22 Filippenzen 2,7. 
23 Handelingen 9,1-31. 
24 I Tessalonicenzen 5,4. 

https://www.leespreken.nl/kerst/titus-2-zaligmaker/#4--2-vernieuwing-
https://www.leespreken.nl/kerst/titus-2-zaligmaker/#5--3-verwachting-
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 nog alleen maar om de komst van Jezus Christus in vernédering. Maar stráks maken we zijn 

verschijning in héérlijkheid mee! Het woord dat in de Griekse taal gebruikt wordt voor 
‘verschijning’, was algemeen bekend. Werd gebruikt voor de manifestatie van reddende 
godheden. Wie verschijnt ís ook niemand minder dan God zelf die mens werd:25 ‘de 
verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Redder, Christus Jezus’.26 
 
de ware kerstgedachte 
Je hoort soms over ‘de ware kerstgedachte’. Ik pluk random van internet: “Een 
gemoedstoestand. Vrede en goede wil koesteren, genadig zijn.”27 Of: “Een gevoel. Echte 
liefde voor mensen in je omgeving en voor dierbaren die overleden zijn.”28 Eva Jinek: 
“Traditie, familie, samenzijn en ‘belachelijk veel eten’.”29 Meneer pastoor: “Het feest van in 
stilte en rust denken aan je medemens en aandacht geven aan je omgeving.”30 ‘Kerst’ is 
afgeleid van ‘Christus’. De enige ware kerstgedachte is deze: Jezus zou komen, kwam en 
komt terug. En ik, wij stemmen ons leven daarop af. Martyria- en Maranathakerk31inéén zijn. 
Getuigend: ‘Onze Heer komt!’ 
 
de tweede Kerstdag 
‘Het geluk waar we op hopen’. Wat de herders meemaakten kwam niét alleen uit de lúcht 
vallen. Het stond allemaal al in de Heilige Boéken. In dat van Micha bijvoorbeeld: “Luister, 
Betlehem in Efrata. Jij bent één van de kleinste steden in Juda. Toch zal er uit Betlehem 
Iemand komen die namens mij Leider zal zijn van Israël.”32 En zo gebeurde. Evenzo staat vast 
dat er een Tweede Kerstdag komt. We zijn nog aldoor in blijde verwachting. Bij Kerst past 
geen doémdenken maar roémdenken, las ik ergens.33 We gaan niet áchter- maar vóóruit. En 
als je er een voorproef van wilt hebben, sluit Jezus in je hart. 
 
Amen  

 
25 Johannes 1,13;14; I Timoteüs 3,16. 
26 Vergelijk Romeinen 9,5; Kolossenzen 1,27; II Petrus 1,1. 
27 https://verkenjegeest.com/wat-is-de-ware-betekenis-van-kerst/. 
28 https://www.mamaplaats.nl/blog/de-ware-kerstgedachte-echte-liefde . 
29 https://www.ad.nl/show/zoontje-eva-jinek-leert-drie-talen-mooi-toch-om-het-te-proberen~a3e47b85/ . 
30 https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/2619876/laat-jij-een-vreemde-mee-kerst-ontbijten. 
31  I Korintiërs 16,22. 
32 Micha 5,1. 
33 Studiebijbel Nieuwe Testament, ad Titus 2,13. 

https://verkenjegeest.com/wat-is-de-ware-betekenis-van-kerst/
https://www.mamaplaats.nl/blog/de-ware-kerstgedachte-echte-liefde
https://www.ad.nl/show/zoontje-eva-jinek-leert-drie-talen-mooi-toch-om-het-te-proberen~a3e47b85/
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/2619876/laat-jij-een-vreemde-mee-kerst-ontbijten

