
Voor de één zijn het fi jne dagen met 
lichtjes, cadeaus en gezelligheid. 
Voor de ander zijn het moeilijke 
dagen van eenzaamheid en gemis. 
In de Bijbel is het Kerstfeest 
verbonden met de woorden L I C H T , 
C A D E A U , L I E F D E , B L I J D S C H A P  en V R E D E. 
Lees wat de Bijbel zegt over het 
Kerstfeest…

“Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult ZALIGZALIG worden.”
Handelingen 16:31

Werkelijk ���������������� (zalig) kun je alleen worden door te geloven in de Heere Jezus. 

Wanneer je in Hem geloo�  zijn je zonden vergeven en gee�  God je eeuwig ����������.
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“Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot l i c h t  zien; 
degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, 
over dezelve zal een l i c h t  schijnen.” Jesaja 9:1

De winter is vaak donker en koud. Ook de werkelijkheid om ons heen is vaak donker 

en koud. Er is veel haat en veel verdriet. Het leven van veel mensen is ten diepste 

leeg en zinloos. De mensheid is bij God weggelopen en leeft nu in de duisternis. 

Met Kerst bracht God licht in de duisternis. Hij stuurde Zijn Zoon naar de aarde om 

weggelopen mensen zoals jij bij Hem terug te brengen.

“Want alzo l i e f  heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon g e g e v e n  heeft, opdat een ieder die in Hem 
gelooft, niet verderve (verloren zal gaan), maar het eeuwige l e v e n

hebbe.” Johannes 3:16

Elk mens doet veel verkeerde dingen in denken, spreken en handelen. De Bijbel 

noemt dat zonde. Jij kunt daardoor niet bij God horen en verdient het om verloren 

te gaan. Maar God is vol van genade en liefde. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon naar 

de aarde. Met Kerst werd Jezus geboren in Bethlehem. Dit was het grootste cadeau

van God aan de mensheid. Door te geloven in Jezus kun jij verlost worden van de 

zonde en de duisternis.  Je gaat dan niet verloren, maar mag eeuwig met Hem leven.

“En de engel zei tot hen: Vreest niet, want zie, ik verkondig u 
grote b l i j d s c h a p , die al den volke wezen zal; namelijk dat u 
heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus de Heere, 
in de stad van David.” Lukas 2:10-11

Toen Jezus geboren was stuurde God een engel naar de herders. De engel zei dat ze 

niet bang hoefden te zijn, maar blij konden zijn. De naam Jezus betekent Zaligmaker. 

Door te geloven in Jezus kun je werkelijk gelukkig worden. Je zonden zijn vergeven 

en je ontvangt eeuwig leven. Kerstfeest is daarom een feest van blijdschap.

“Ere zij God in de hoogste hemelen, en v r e d e  op aarde, in de 
mensen een welbehagen.” Lukas 2:14

In de Kerstnacht zong een engelenkoor ‘vrede op aarde’. Jezus kwam om vrede

te brengen tussen God en mens. Als je in Jezus gelooft zijn je zonden vergeven 

en heb je rust en vrede in je hart. Er is nog veel onvrede in de wereld, maar 

eens komt Jezus terug naar de aarde. Dan zal het voor altijd vrede zijn. Dan is 

er geen eenzaamheid en gemis meer.


