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Goed nieuws voor u 
Schriftlezingen: Lukas 2:1-20 Tekst: Lukas 2:8-12 
Zingen: Ps. 130:3, Ps. 138:3, Lofz. Zach. 4 en 5, Ps. 118:7 en 13, Ps. 98:2 
 

Hoofdpunten van de preek 
De Vader kiest de mensen uit die als eerst het Goede Nieuws ontvangen.  

1 De herders 
De herders krijgen als eerste dit wereldnieuws te horen. Wie zijn de herders? In de 
traditie is er veel van gemaakt (variërend van vroom, schuldbewust t/m geboefte).  

De herders zijn echter gewone, gerespecteerde mensen die dichtbij zijn (in dezelfde 
streek) en op nu aan het werk zijn. Het geboortebericht is voor gewone mensen.  

2 De engel 
De herders doen gewoon hun werk en komen zonder voorbereiding door de engel in 
aanraking met Gods heerlijkheid: de ontzagwekkende indruk van God.  

Hun reactie is echt en universeel. Elk mens zou zo reageren. Gods heerlijkheid is meer 
dan je als sterveling verdragen kan. Na het paradijs is ieder mens op genade aangewezen.  

3 De goede boodschap 
De Heere stuurt Zijn engel niet om angst te zaaien. Het 1e woord is daarom steeds: wees 
niet bevreesd. Dat kan alleen God je maar (laten) zeggen. Met minder kan je niet. 

De engel komt met de goede boodschap: ‘ik evangeliseer jullie...’ Het belangrijkste wat je 
als mens kan horen. Het goede bericht dat hij brengt is alles overtreffende blijdschap.  

4 De Zaligmaker (vers 11) 
God weet waar je als mens echt blij van wordt en blijft: de Zaligmaker. De herders – 
gewone mensen – worden getuigen van de vervulling van alle beloften en profetieën.  

Het goede nieuws is een persoonlijk van God: voor u is geboren... Lukas wil dat wij ons 
identificeren met de herders. De Zaligmaker, Christus brengt ons namens God tot God.  

5 Het teken (vers 12) 
God geeft de herders een teken mee. Opnieuw een persoonlijk bericht: ‘voor u.’ Daarmee 
zullen ze het Kindje vinden en herkennen. Zoals elk kind is Hij in doeken gebakerd. 

Het Kind in de kribbe is een teken op zich. Het is Gods signaal voor de hoogmoedige wereld. 
De Heere in de openbare dorpsvoederbak. Hij vernederde zich om ons te kunnen verhogen.  

 

 


