
  Grote blijdschap 
 
Het is nacht. 
De nacht is donker. 
Wanneer is de nacht voorbij? 
De nacht is voorbij als het licht wordt. 
Wie zorgt er voor licht, na een donkere nacht? 
Licht, na een donkere nacht, is werk van God. 
Wat is er nog meer donker? 
Ons hart is donker. 
Donker van de zonde. 
Kan een donker hart licht worden? 
Ja, een donker hart kan licht worden. 
Hoe kan een donker hart licht worden? 
Door het werk van God. 
De Heere leert ons, in de Bijbel, dat een donker hart licht kan worden door een 
nieuwe geboorte, een geboorte uit God. Dat is het werk van God. 
Als je uit God geboren wordt leer je de Heere Jezus kennen, Die donkere harten licht 
kan maken door Zijn werk. Dat is een zalig, een gelukkig werk. 
De Heere Jezus is de Zaligmaker, de Gelukkigmaker. 
De Heere Jezus is uit de lichte hemel (zonder zonde) naar de donkere aarde, (vol 
van zonde) gekomen om donkere harten licht te maken. Dat is grote liefde en grote 
blijdschap. 
Als het kerstfeest is denken we aan  grote blijdschap. 
Wat is grote blijdschap van het kerstfeest? 
Grote blijdschap is : de Heere Jezus is geboren. 
 
We gaan samen over deze grote blijdschap denken in een vertelling over het 
kerstfeest. 
 
Het is nacht.  
Buiten, in het veld, zitten herders bij elkaar en zorgen voor hun schapen. 
Ze kijken goed, of er geen wild dier komt die een schaap wil doden. 
De plaats waar de herders werken is dicht bij Bethlehem. 
De herders kennen de stad Bethlehem goed. 
Er gebeuren zoveel dingen die zondig zijn. 
Daar zijn de herders verdrietig over. 
Want zondige dingen komen uit een zondig hart en een zondig hart hoort niet bij de 
Heere, maar bij de duivel. 
 
Plotseling schijnt er een licht in de donkere nacht. 
Is de nacht voorbij? 
Nee, de nacht is nog niet voorbij. 
Wat gebeurt er? Waar komt het licht vandaan? 
Het licht komt uit de hemel, van God. 
Er komt een engel uit de hemel naar beneden. 
Het wordt opeens helemaal licht in het donker. 
De herders schrikken. 
De engel zegt:”Vrees niet (schrik niet). Ik kom u grote blijdschap vertellen. Die 
blijdschap zal door de hele wereld gaan.” 



Als die blijdschap door de hele wereld zal gaan, moet het wel een grote blijdschap 
zijn. 
Ja, het is ook een grote blijdschap  
Wat is de grote blijdschap? 
De grote blijdschap is dat de Heere Jezus geboren is. 
Dat vertelt een engel, die van God uit de hemel komt. 
De engel zegt :”U is heden ( dat is nu, in de donkere nacht) de Zaligmaker geboren. 
Zijn Naam is : Jezus Christus.” 
 
Jezus Christus is de Zoon van God, uit de hemel.  
Hij is op de donkere aarde geboren. 
Waar is Hij geboren? 
In Bethlehem. 
 
De engel praat verder tegen de herders. 
De engel zegt :”Herders, jullie zullen de Zaligmaker, de Heere Jezus, zien. 
Je zult Hem zien in Bethlehem, in een beestenstal. Hij ligt in een kribbe. (= etensbak 
voor dieren)  Hij ligt er in doeken gewonden.” 
 
Dat is een arme, donkere plaats. 
Ligt daar de Heere Jezus? 
Ja, daar ligt Hij, in het donker. 
Omdat de Heere Jezus in het donker ligt, kunnen donkere harten, vol van zonde, nog 
licht worden. 
Dat is het wonder van Zijn werk. 
 
Als de engel de grote blijdschap aan de herders verteld heeft, wordt het nog lichter in 
de nacht. 
Er komen veel engelen uit de hemel, om over God en de Heere Jezus te zingen. 
Maar de engelen zingen ook over mensen, die bij de Heere Jezus horen. 
 
Het lied dat de  engelen zingen is in de hemel geleerd en klinkt op de aarde als een 
lied van grote blijdschap. 
De engelen zingen :”Ere zij God, in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de 
mensen een welbehagen.” 
 
De engelen zingen hun dank aan God, Die Zijn Zoon, de Heere Jezus geeft, om 
vrede met Hem te krijgen. Dat is een grote blijdschap. 
De Heere Jezus, de Zoon van God, is ook gekomen om donkere harten licht te 
maken. Dat is grote blijdschap. 
 
Wij hebben geen vrede met God, door de zonde. Ons hart is donker. 
Maar nu de Heere Jezus geboren is, kan er een wonder gebeuren. Ons donker hart 
kan nog licht worden. Dat is grote blijdschap. 
Wanneer wordt je donker hart licht? 
Als je opnieuw geboren wordt. 
Daarom is een nieuwe geboorte nodig om de Heere Jezus te leren kennen met je 
hart. 
 
 



Wat zingen de engelen mooi! 
Ze zingen:”God heeft in mensen een welbehagen.” 
Het betekent dat er mensen zalig zullen en kunnen worden. 
Het betekent dat ook jij nog zalig kunt worden. 
Wij kunnen de zaligheid nooit zelf verdienen. 
Maar de Heere Jezus verdient de zaligheid voor al Zijn nieuwgeboren kinderen. 
 
Er is maar één Zaligmaker, maar één Heere Jezus. 
Zoek dan je geluk bij niemand anders. 
Buiten de Heere Jezus is geen echt geluk, maar rust de toorn van God op ons. Dat is 
heel erg. Als de toorn van God op ons rust, hebben wij geen vrede met God. 
Maar…omdat de Heere Jezus geboren is, kunnen wij van de toorn van God verlost 
worden. 
Laat je donkere hart dan maar aan de Heere zien en vraag:”Heere, maak mijn donker 
hart licht, door Uw werk.” 
Als de Heere Zijn Woord aan ons hart zegent, gebeurt hetzelfde als bij de herders. 
 
Wat gebeurt er bij de herders? 
Wat doen de herders? 
De herders doen wat de engel zegt en zijn gehoorzaam aan de boodschap die van 
God komt. 
Ze staan op en lopen snel naar de plaats die de engel aangewezen heeft. 
Ze lopen naar een beestenstal in Bethlehem. 
Ze doen de deur van de stal open. 
Wie zien ze? 
Ze zien : Jozef en Maria en het Kind in de kribbe. 
De kribbe is een etensbak voor dieren en het Kind is Jezus de Zoon van God. 
Waarom ligt Hij in een donkere stal? 
Om zondige mensen, waar God een welbehagen in heeft, ( die God liefheeft) zalig te 
maken. 
Het is allemaal werk van God. 
De geboorte van de Heere Jezus is werk van God. Het is liefde van God. 
De Heere Jezus wil in een beestenstal liggen, Dat is liefde van de Heere Jezus. 
Het is liefde en grote blijdschap. 
De Heilige Geest leert deze grote liefde en grote blijdschap in het hart van iedereen 
die bij de Heere Jezus hoort.  
 
De herders zien het Kind in de kribbe en geloven dat Hij de Zaligmaker is. 
Dat geloven ze, omdat God de Heilige Geest licht geeft in het hart van de herders. 
Het hart van de herders is vol van geluk. 
Geluk, waar de Heere Jezus, door Zijn werk, voor zorgt. Dat is grote blijdschap. 
Het is feest in het hart van de herders. 
Welk feest?: 
Kerstfeest. 
De herders vieren kerstfeest met de Heere Jezus in het midden. 
 
Niet vergeten dat het om de Heere Jezus gaat op het kerstfeest. 
 
 
 



 
De Heere Jezus maakt niet alleen de herders gelukkig, maar iedereen waar de 
engelen van gezongen hebben:”In mensen een welbehagen.”  
Dat zullen veel mensen zijn, uit de hele wereld. 
Vraag of jij daar ook bij mag zijn. 
 
Doe nu net als de herders. 
Luister gehoorzaam naar de boodschap uit de Bijbel. 
De Heere wijst jou, in de Bijbel, ook de weg naar de Heere Jezus. 
Als je Hem gevonden hebt, door een nieuwe geboorte, word je donkere hart licht. 
Vraag :”Heere, ik lees in de vertelling dat de herders grote blijdschap mogen horen. 
Mag ik het ook horen in mijn hart?” 
De stem van de Heere in je hart kun je ook horen als je doof bent. Want de Heere 
spreekt door Zijn Woord wat je leest. En de Heilige Geest kan het Woord van de 
Heere in je hart brengen. Dan hoor je de stem van de Heere in je hart. 
 
Allemaal een gezegend kerstfeest 
 
 
 
Lees uit de Bijbel : Lukas 2:8-15 
Geef antwoord op de vragen! 
 
Over  welk feest gaat het in de vertelling? 
Waarom staat er boven de vertelling : Grote blijdschap? 
Wat doen de herders in de nacht?  (vers 8) 
Waarom schrikken de herders?  (vers 9) 
Wat vertelt de engel aan de herders? 
Waar is de Heere Jezus geboren? 
Er komen nog veel meer engelen uit de hemel. 
Wat zingen de engelen?  (vers 14 ) 
Watz eggen de herders als de engelen terug gaan naar de hemel?  (vers 15) 
Wat zien de herders in de stal van Bethlehem? 
Wie is de Belangrijkste, Jozef, Maria, of het Kind? 
Waarom is het Kind de Belangrijkste? 
 


