- 1 Het Woord is vlees geworden.
Kerstboodschap 6

1 En het geschiedde in die dagen,
dat er een bevel uitging vanwege
keizer Augustus, dat het gehele rijk
moest worden ingeschreven.
Keizer Augustus; die naam
"Augustus"
betekent:
"De
aanbidding waardige", een door de
senaat van Rome aan hem
verleende eretitel.
Zijn letterlijke naam was: Caesar
Augustus Octavianus ofwel de
aanbidding
waardige
keizer
Octavianus. 1
Hij werd in het jaar 24 voor
Christus keizer en dit alles was
door God beschikt, die Zijn
plannen van eeuwigheid klaar had
liggen.
Er staat in Spreuken 21:1
Het hart van de koning is in de
hand des Heren als waterbeken,
Hij leidt het overal heen, waar het
Hem behaagt.
Er ging namelijk een bevel uit van
deze keizer Augustus, dat het

1

In Caesaria, de residentie, de verblijfplaats van
de Romeinse stadhouders, stond ook een tempel
gewijd aan de eerbiedwaardige keizer.

gehele
rijk
ingeschreven.

moest

worden

Keizer Augustus wilde een
bevolkings register aanleggen. Een
ieder moest geregistreerd worden
en
zijn
grondbezit
moest
opgegeven en vastgelegd worden.
Augustus wilde namelijk belasting
gaan heffen van zijn onderdanen.
Wie veel bezat, moest veel betalen
en wie weinig bezat, moest weinig
betalen.
2 Deze inschrijving had voor het
eerst plaats, toen Quirinius het
bewind over Syrië voerde.
Deze Quirinius - de door Augustus
aangestelde machthebber in Syrië had in de keizerlijke provincie
Syrië deze inschrijving al met
succes doorgevoerd en nu wilde
keizer Augustus dat ook in Israël
doorvoeren.
Tegen deze inschrijving rees soms
verzet, vooral in Galilea waar veel
arme boeren woonden en er staat in
Handelingen 5:37 dat een zekere
Judas de Galileeer - in de dagen
der inschrijving - in opstand kwam
tegen deze maatregelen van de
keizer,
maar
die
man
is
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omgekomen en zijn gehele aanhang
is uiteengeslagen.

plaatsje de Messias geboren zou
worden.

3 En zij gingen allen op reis om
zich te laten inschrijven, ieder
naar zijn eigen stad.

In Micha 5:2 staat dan ook, en
daaruit zien wij hoe betrouwbaar
Gods woord is:

Een ieder ging op reis naar zijn
eigen stad, dat wil zeggen: naar de
woonplaats van de vaderen,
waaruit men stamde, waaruit men
was voortgekomen.

En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij
klein onder de geslachten van Juda,
uit u zal Mij voortkomen die een
heerser zal zijn over Israël en
wiens oorsprong is van ouds, van
de dagen der eeuwigheid.

4 Ook Jozef trok op van Galilea,
uit de stad Nazaret, naar Judea,
naar de stad van David, die
Betlehem heet, omdat hij uit het
huis en het geslacht van David
was,
Ook Jozef moest er aan geloven,
om zich te laten inschrijven en trok
op uit Nazaret naar Bethlehem.
Als we aan de stad van David
denken is dat doorgaans Jeruzalem,
maar hier gaat het om de
geboorteplaats
van
David,
Bethlehem.
Dat was destijds een klein en
onaanzienlijk stadje, 9 km. ten
zuiden van Jeruzalem maar wel
wisten de schriftgeleerden dat over
dit stadje door de profeet Micha
was geprofeteerd, dat in dat

5 Om zich te laten inschrijven met
Maria, zijn ondertrouwde vrouw,
welke zwanger was.
Jozef was ondertrouwd, dat wil
zeggen: verloofd. En voor de
Joodse wet gold een verloving als
een huwelijk en daarom had de
engel des Heren in de droom tegen
Jozef gezegd:
Jozef, zoon van David, schroom
niet Maria, uw vrouw, tot u te
nemen, want wat in haar verwekt
is, is uit de heilige Geest.
Mt. 1:25 vermeld echter, dat Jozef
geen gemeenschap met Maria had,
voordat zij een zoon gebaard had.
Daarna zijn in het gezin van Jozef
en Maria nog minstens 4 jongens
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en 2 meisjes geboren, waarvan de
namen van de jongens in de bijbel
vermeld staan.
6 En het geschiedde, toen zij daar
waren, dat de dagen vervuld
werden, dat zij baren zou,
Er staat: "het geschiedde, toen zij
daar waren". Daaruit blijkt dat zij
al enige tijd vóór de geboorte van
Jezus in Bethlehem waren.
7 En zij baarde haar eerstgeboren
zoon en wikkelde Hem in doeken
en legde Hem in een kribbe, omdat
voor hen geen plaats was in de
herberg.
Maria wikkelde haar eerstgeboren
zoon in doeken. Dat was geen
teken van armoede maar dat
behoorde tot de gewone verzorging
van pasgeboren baby's in die
dagen.
Dit blijkt o.a. uit Ezechiël 16:4
waar staat:
Wat uw geboorte aangaat: toen gij
geboren
waart,
werd
uw
navelstreng niet afgesneden en
werd gij niet tot uw reiniging met
water gewassen; ook werd gij niet
met zout ingewreven noch in
windsels gewikkeld.

Dus dat was normaal bij de
geboorte van baby's in die dagen:
1. De
navelstreng
werd
afgesneden.
2. De baby werd met water
gewassen.
3. De baby werd met zout
ingewreven.
4. En de baby werd in windsels
gewikkeld.
Hoewel gebruikelijk, staat hier niet
vermeld dat de kleine Jezus met
zout werd ingewreven.
Wel staat er vermeld dat hij in
doeken werd gewikkeld, een
normaal gebruik dus toen.
Vers 7 vermeldt dat Jezus in een
kribbe werd gelegd. Een kribbe is
een voederbak voor dieren. De
koning der koningen en de heer der
heren werd geboren in een stal en
zijn wieg was een kribbe.
Er is een kerstlied dat zegt:
In Bethlehems stal, lag Christus de
Heer, in doeken gehuld, als kindje
terneer. Voor Hem was geen plaats
meer in herberg of huis, Zijn wieg
was een kribbe, Zijn troon was een
kruis.
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Het aardse leven van Jezus begon
in een kribbe en eindigde aan een
kruis.
Wat we hiervan kunnen leren, staat
vermeld in Filippenzen 2:5 en
verder:
5 Laat die gezindheid bij u zijn,
welke ook in Christus Jezus was,
Gezindheid is de manier van doen
en van denken. Zijn gezindheid –
zijn manier van doen en denken was om Zich te vernederen.
Zijn gezindheid was dienen en
geven zoals in Mt. 20:28 staat, dat
de Zoon des mensen niet gekomen
is om zich te laten dienen, maar om
te dienen en te geven.
Dat die gezindheid van Jezus, om
te dienen en te geven, ook in ons
zal zijn.
6 Die, in de gestalte Gods zijnde,
het Gode gelijk zijn niet als een
roof heeft geacht,
Hier worden twee dingen genoemd
wie Jezus was voor Zijn geboorte
als mens: Hij was (1) in de
gestalte Gods en (2) Hij was Gode
gelijk.

7 Maar Zichzelf ontledigd heeft, en
de gestalte van een dienstknecht
heeft aangenomen, en aan de
mensen gelijk geworden is.
God kan door het kwade niet
verzocht worden en daarom heeft
Jezus zich ontledigd van het Gode
gelijk zijn.
Hij heeft Zichzelf ontledigd, Hij
nam de gestalte van een
dienstknecht aan en werd aan de
mensen gelijk.
En Hij kwam niet in de gestalte van
een heerser of van een keizer, maar
in de gestalte van een dienstknecht.
En, staat hier, Hij werd aan de
mensen gelijk.
God kan door het kwade niet
verzocht worden dus in die gestalte
– toen Hij nog aan God gelijk was
in de hemel - kon Jezus niet op
gelijke wijze als wij verzocht
worden.
Maar toen heeft Jezus Zichzelf
ontledig en werd aan de mensen
gelijk. Hij nam hetzelfde bloed en
vlees aan als van ons.
Hij nam het vlees aan zoals wij dat
hebben. En daardoor kon Hij ook
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verzocht worden zoals wij. Op
gelijke wijze als wij maar Hij heeft
nooit gezondigd.
8 En in zijn uiterlijk (dat wil
zeggen naar het menselijke vlees
dat Hij had aangenomen) als een
mens bevonden, heeft Hij Zich
vernederd en is gehoorzaam
geworden tot de dood, ja, tot de
dood des kruises.
De staten vertaling zegt:
Hij
vernietigde Zichzelf en de NBG
vertaling zegt: Hij ontledigde
Zichzelf.
Dat is een geweldige vernedering.
Jezus ging de weg naar omlaag.
Hij nam de gestalte van een
dienstknecht aan en werd aan de
mensen gelijk.
Zo staat het ook in de Staten
vertaling: Hij is de mensen gelijk
geworden.
En Hij koos er voor om in een
voederbak geboren te worden.
Geen wonder dat in de velden bij
Efrata
een
grote
hemelse
legermacht God prees met de
woorden:
Ere zijn God in de hoge
Vrede op aarde
in mensen des welbehagens.

Er werd niet gezongen dat er nooit
meer oorlog zou zijn maar dat er
vrede op aarde zou zijn in de
harten van mensen. In die mensen,
die de Here Jezus als Verlosser
zouden aannemen.
Dan wordt het kerstkind in het hart
geboren en dan komt er vrede met
God.
Er staat dus in de Filippenzen brief,
dat Jezus Zich heeft vernederd en
is gehoorzaam geworden. Hij ging
de weg omlaag. Hij ging de weg
naar omlaag tot de dood En dat
staat er niet voor niets het woordje
"ja" als een uitroep van verbazing:
Ja … !!! Tot de dood des kruises.
9 Daarom heeft God Hem ook
uitermate verhoogd en Hem de
naam
boven
alle
naam
geschonken,
Jezus kreeg de naam boven alle
namen en dat is de naam Kurios.
En dat is de Griekse benaming voor
de God van Israël. De naam
Kurios betekent: Heer.
Wij hebben het over: onze Here,
Jezus Christus. Letterlijk vertaald
dus: onze Kurios, Jezus de
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Gezalfde want Christus betekent:
gezalfde.
10 Opdat in de naam van Jezus
zich alle knie zou buigen van hen,
die in de hemel en die op de aarde
en die onder de aarde zijn,
Dus er komt een tijd dat alle knie van gelovigen maar ook van
ongelovigen, zich zal buigen door
wat zij dan zien van de majesteit
van de Vader en de Zoon.
11 En alle tong zou belijden: Jezus
Christus is Here, tot eer van God,
de Vader!
Alle tong zal dus belijden: Jezus
Christus is de Kurios, is Heer tot
eer van God, de Vader.
Dat
moment zal komen, wis en
waarachtig!
12 Daarom, mijn geliefden, gelijk
gij te allen tijde gehoorzaam zijt
geweest, blijft, niet alleen zoals in
mijn tegenwoordigheid, maar nu
des te meer bij mijn afwezigheid,
uw behoudenis bewerken met vreze
en beven,
Die broeders en zusters uit Filippi
waren geen ongehoorzame- maar
gehoorzame kinderen van God.

Ja, er staat hier zelfs dat ze altijd
gehoorzaam waren. Zij hoorden
het woord en brachten het in de
praktijk en dan ben je een
gehoorzaam christen.
Maar ze krijgen de vermaning om
niet alleen gehoorzaam te zijn als
Paulus bij hen was, maar ook thuis,
in de praktijk van alle dag, als
Paulus hen niet zag.
Wat moesten ze dan doen?
" Hun behoudenis bewerken met
vreze en beven". En wat betekent
dat? Dat betekent: in het dagelijks
leven doen wat je in de
verkondiging op zondag van ware
broeders hoort.
En dat met "vreze en beven" en dat
betekent in gewoon Nederlands:
maak er ernst mee! En kan dat
dan allemaal? Ja … het antwoord
en de kracht daarvoor ligt in vers
13.
13 Want God is het, die om zijn
welbehagen zowel het willen als
het werken in u werkt.
Om het eenvoudig te zeggen:
Werk … want God werkt in u!
En Paulus noemt een praktisch iets
waar we aan kunnen werken in ons
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dagelijks leven, en dat staat in vers
14:
14 Doet alles zonder morren of
bedenkingen,
In gewoon Nederlands: doet alles
zonder mopperen. Kan dat, alles
zonder mopperen? Ja, als God
zowel het willen als het werken in
je werkt, dan kan dat gerealiseerd
worden.
Dat is dan een heerlijke opdracht
voor vandaag en het nieuwe jaar,
dat voor ons ligt.
15 Opdat gij onberispelijk en
onbesmet moogt zijn, onbesproken
kinderen Gods te midden van een
ontaard en verkeerd geslacht,
waaronder gij schijnt als lichtende
sterren in de wereld,
Wat is Gods doel met ons??

Wij mogen - door Gods grote
genade – schijnen als lichtende
sterren in deze wereld.
Gefeliciteerd met deze roeping.
Ere zij God in de hoogste hemelen.
Vrede op aarde, in mensen des
welbehagens. Amen.-----------------------------------------Bijlage:
Toen Jezus geboren werd, kreeg
Hij als naam "Jezus" zoals de
engel Gabriël tegen Maria gezegd
had. Zijn naam betekent: Jahwé
redt. Hij is onze Redder en
Verlosser.
Maar Jezus was er al, voordat Hij
geboren werd. Hoe heette Hij toen,
want de naam Jezus kreeg Hij pas
bij zijn geboorte.
Johannes heeft dit prachtig in zijn
evangelie weergegeven:

Onberispelijk
Onbesmet
Onbesproken kinderen Gods.

In de beginne was het Woord en
het Woord was bij God en het
Woord was God.

En dat terwijl de wereld om ons
heen veranderd en in moreel
vervalt raakt.

Alle dingen zijn door het Woord
geworden en zonder dit is geen
ding geworden, dat geworden is.

o
o
o

Hij – het Woord – was dus de
Schepper vanaf het begin, maar
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kwam toen als schepsel naar zijn
eigen schepping.
Voordat hij planken afschaafde als
Timmerman in de werkplaats van
Jozef, had Hij – in den beginne - de
bomen gemaakt waar planken van
gemaakt worden.
Voordat Hij de bergrede uitsprak,
had Hij die berg gemaakt waar Hij
toen zijn woorden de zgn. bergrede
op sprak.
We moeten dus terug naar het
begin om te constateren dat Jezus
voor zijn menswording er toen al
was en Johannes noemt Hem: het
Woord.
Een broeder vroeg eens aan een
katholieke vrouw: Waarom bid je
tot Maria? Haar antwoord was:
Omdat zij mens is, zij begrijpt mij
tenminste.
"Maar Jezus dan, Hij begrijpt ons
toch ook", antwoordde de broeder.

Want er is één God en één
Middelaar tussen God en mensen,
de mens Jezus Christus.
Dus Jezus is een mens in de hemel
waar heel de volheid Gods
lichamelijk in woont.
Er zit een Mens – Jezus – aan de
rechterhand van God die met God
het universum bestuurt.
En de zonen Gods mogen laen bij
Hem zijn en mee regeren.
Dat is onze toekomst en voor die
taak wil Hij ons klaar maken en
daarom zullen wij ons waardig
gedragen:
" Wandel waardig de roeping
waarmee gij geroepen zijt, met alle
nederigheid en zachtmoedigheid,
met geduld en door elkaar in de
liefde te verdragen. "

"Nee hoor" zei ze "Jezus was mens
maar nu is Hij weer God in de
hemel en geen mens."

Toen Jezus op aarde kwam was Hij
precies dat zoals in Romeinen 1:3
staat: - naar het vlees uit het
geslacht van David – naar de geest
der heiligheid Gods Zoon.

Maar dat is niet juist. Paulus
schrijft aan Timotheüs: (1 Tim.
2:5)

Jezus werd fysiek vlees. Je kon
Hem aanraken. Er is een Engels
kerstlied dat luidt: "away in a
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manger" – van huis in een kribbe
werd Hij geboren - en in dat lied
staat: huilen deed Hij niet.
The cattle are lowing, the baby
awakes. But little Lord Jesus: no
crying He makes.
Dat is volslagen onzin. De enige
manier waarop een baby kan
vertellen dat hij honger heeft, is
door te huilen. En Jezus deed dat
ook!
In Hebr. 2:14 staat: Daar nu de
kinderen aan bloed en vlees
deelhebben, heeft ook Hij op
gelijke wijze daaraan deel
gekregen.
Laat ik een voorbeeld noemen:
Jezus moest zijn blaas en zijn
darmen iedere dag legen, zoals wij
dat doen. Daar denken we niet
vaak over na.
Sommige mensen plaatsen Hem
liever in glas en lood in een
kerkraam met een icoon rond zijn
hoofd.
Jezus had ons vlees aangenomen en
dat betekent dat Hij hongerig,
dorstig en moe kon worden.

Eén van de drie goddelijke
personen is Gods Zoon en tegelijk
Zoon des mensen. Zo noemde Hij
Zich graag. Dat is een waarheid
om over na te denken.
Eén God en Eén middelaar tussen
God en mensen: de Mens Jezus
Christus.
Hij werd Mensenzoon opdat wij
ook Gods geadopteerde zonen
zouden zijn. Wij zijn zonen en
dochters in zijn familie.
Ga naar Mijn broeders, zei Jezus
tegen Maria van Magdala en zeg
hen dat Ik hun voorga naar Galilea.
Eer aan de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest.

