


Ron’s Honeymoon Quiz





Op grond van de Schrift weten wij echter dat er 
legioenen engelen zijn, al zien wij die vaak niet.

2 Koningen 6:17
Mattheüs 18:10
Hebreeën 1:14



In het Kerstverhaal spelen ze een zichtbare rol; 
Gabriël kondigt de geboorte van Johannes aan.

Lucas 1:11



En hij brengt Maria de ‘ongelofelijke’ boodschap 
dat Gods Heilige Geest haar zal overschaduwen.

Lucas 1:29



Ook aan Jozef, die Maria wil verlaten, verschijnt 
er een engel met een persoonlijke boodschap.

Mattheüs 1:20



En dan zijn er natuurlijk nog de herders die van 
een engel een ‘ongelofelijke’ boodschap krijgen.  

Lucas 2:9



Een ‘ongelofelijke’ 
boodschap(per) van God

1. Wees niet bevreesd

2. Maar mediteer op Kerst

3. En geef je vol vreugde over



Als Kerst écht doordringt, dan verdwijnt je angst 
en geef jij jezelf met vreugde over aan Christus.





Ter inleiding vier ontmoetingen…



Lucas 1:12,13

En toen Zacharias hem zag, raakte 
hij in verwarring en vrees overviel 

hem. Maar de engel zei tegen hem: 
Wees niet bevreesd, Zacharias, want 
uw gebed is verhoord en uw vrouw 
Elizabet zal u een zoon baren en u 

zult hem de naam Johannes geven.



Lucas 1:30,31

En de engel zei tegen haar: 
Wees niet bevreesd, Maria, 

want u hebt genade gevonden 
bij God. En zie, u zult zwanger 

worden en een Zoon baren en u 
zult Hem de Naam Jezus geven.



Mattheüs 1:20

Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, 
een engel van de Heere verscheen hem 

in een droom en zei: Jozef, zoon van 
David, wees niet bevreesd Maria, uw 

vrouw, bij u te nemen, want wat in haar 
ontvangen is, is uit de Heilige Geest;



Lucas 2:10

En de engel zei tegen hen (de 
herders): Wees niet bevreesd, want 
zie, ik verkondig u grote blijdschap, 

die voor heel het volk wezen zal.



Vier keer horen we hier een engel zeggen: wees 
niet bevreesd; dat is dan ook mijn eerste punt. 



De boodschap ‘wees maar niet bang’ geldt ook 
voor ons, maar dat valt in praktijk nog niet mee.



Diep in ons binnenste schuilen er angsten die te 
maken hebben met de duisternis ín en óm ons.

Psalm 116:3



Jesaja 9:1

Het volk dat in duisternis wandelt,
zal een groot licht zien. Zij die wonen 

in het land van de schaduw van de 
dood, over hen zal een licht schijnen.



We bevinden ons in de duisternis omdat wij ons 
van het licht afkeerden; dat maakt ons angstig.

Genesis 3:6; Johannes 3:19; Handelingen 17:27



M.b.t. het hiernamaals vrezen we Gods eeuwige 
straf; de eeuwige dood; de buitenste duisternis. 

Mattheüs 5:21-22, 29-30; Mattheüs 23:33



M.b.t. het nu heeft onze de gevolgen angst te maken 
met de vorst der duisternis en van ‘Genesis 3’.

Johannes 12:21; 14:30 en 16:11



De gevolgen worden steeds problematischer en 
velen maken zich dan ook terecht grote zorgen.





Het lijkt zich allemaal te ontwikkelen richting de 
vreselijke schrikbeelden die Johannes eens zag .

Openbaring  6, 9, 12, 13, 15



Niet te stuiten ontwikkelingen die al veel langer 
gaande zijn en door ‘corona’ worden versterkt. 



Ontwikkelingen die 
leiden naar de komst 
van de antichrist, de 
mens der zonde, de 

zoon des verderfs, de 
vleeswording van de 
vorst der duisternis.

2 Thessalonicenzen 2:3,4



Openbaring 12:9

En de grote draak werd 
neergeworpen, namelijk de oude 

slang, die duivel en satan genoemd 
wordt, die de hele wereld misleidt.  

Hij werd neergeworpen op de aarde 
en zijn engelen werden met hem 

neergeworpen.



Dan zal het kwaad zich volledig openbaren; een 
vreselijke tijd zoals die er nog nooit is geweest.

Openbaring 13



En in dit boek maakt 
Van Reenen duidelijk 

dat alles erop wijst dat 
deze beestachtige tijd 
er aan zit te komen; 
dat maakt me bang.



Maar nu zijn wij niet alleen bang voor satan en 
al wat gaande is, maar ook voor de HEERE God.



Genesis 3:9,10

En de HEERE God riep Adam en zei tegen 
hem: Waar bent u? En hij zei: Ik hoorde 
Uw stem in de hof en ik werd bevreesd.



En sindsdien zijn we ook bang voor Zijn engelen
die ons uit de hof van Eden hebben verdreven.



Het is dan ook niet verwonderlijk dat je mensen 
ziet schrikken wanneer zij een engel ontmoeten. 

Lucas 1:12



Resumé: wij mensen zijn nietige, bange wezens 
vanwege al dat duistere in ons en om ons heen.



Maar juist tegen zulke bange mensen, zoals wij, 
zeggen de engelen nu: je hoeft niet bang te zijn.



1. Wees niet bevreesd

2. Maar mediteer op Kerst

3. En geef je vol vreugde over

Een ‘ongelofelijke’ 
boodschap(per) van God



In feite zegt de engel dat je niet bevreesd hoeft 
te zijn als je ziet op wat er met Kerst gebeurd is.



Letterlijk: wees opmerkzaam; overweeg; denk 
er over na; mediteer op het wonder van Kerst. 

Lucas 2:10



Dat is dan ook het beste wat we in deze periode 
kunnen doen: aandachtig kijken naar dat Kindje.



Wie dat serieus doet, kan z’n ogen niet geloven; 
het Kerstverhaal is toch werkelijk ‘ongelofelijk’!? 



Velen zien Kerst dan ook als een fictief verhaal; 
‘n inspirerende legende over licht en duisternis.



Een fabel die prima past bij de sprookjesachtige 
sfeer die wij in deze ‘feel-good-periode’ creëren.



Een soort Disney-verhaal dat ons helpt om even 
te ontsnappen aan al die dingen die wij vrezen.



Dat is dan ook de reden waarom wij juist in deze 
periode zo graag naar allerlei fantasyfilms kijken.



Dat soort films appelleren aan diepe verlangens
en overtuigingen: uiteindelijk overwint ’t goede.



Al die fabels en legenden verwijzen ten diepste 
dan ook naar een onderliggende werkelijkheid. 



Beauty & the Beast vertelt dat er ’n liefde is die 
ons bevrijdt van het beestachtige in en om ons.



Doornroosje vertelt mij dat er Iemand is die ons 
kan bevrijden uit onze betoverde slaaptoestand.



We houden ervan omdat we willen geloven dat 
de dingen die in zulke films gebeuren waar zijn.



En dan komen we bij het verhaal over Jezus, en 
dan denken velen: weer zo’n prachtig sprookje!



Toch is dit ‘ongelofelijke’ verhaal écht gebeurd; 
daarom begint het ook niet met: er was eens…



En een engel van God zegt ons nu dat we goed 
naar dit verhaal moeten luisteren; zoals Maria.



Lucas 2:19

Maria bewaarde al deze woorden 
en overlegde die in haar hart.



Als dat fabelachtige verhaal écht is gebeurd, dan 
komt het hele leven in een ander licht te staan.



Want als Kerst écht gebeurd is, dan is dat Kindje 
Gód; dat is werkelijk ‘ongelofelijk’ goed nieuws.



Dat betekent dat er écht Iemand uit een andere 
wereld is gekomen om onze wereld te redden.



Een Held met onbegrensde mogelijkheden; één 
die alle superhelden overstijgt; Gód der goden!



Dat betekent dat we hoopvol kunnen zijn, ook al 
lijkt het rijk van de antichrist er aan te komen…

Openbaring 13



2 Thessalonicenzen 2:8

De Heere zal hem verteren
door de Geest van Zijn mond 
en hem tenietdoen door de 
verschijning bij Zijn komst.



Hij is God! Daarom is er hoop voor deze wereld, 
want Hij vernieuwt, verheft en verheerlijkt haar.



En omdat Hij God is, is er ook hoop m.b.t. al dat 
duistere ín mij; Gód kan ons daarvan verlossen.



Maar dat Kind is niet alleen waarachtig God; het 
is ook waarachtig mens; ook dát is betekenisvol.

Fil. 2:6-8



Zeker voor mensen die alleen het 1e testament 
hadden, was dit een onvoorstelbare gedachte…



Zij waren vertrouwd met ‘de God van Sinaï’, Die 
op een indrukwekkende wijze was verschenen.



Iedere keer als een mens dicht bij de HEERE God 
kwam, was dat een angstaanjagend gebeuren...



Exodus 33:20

U zou Mijn aangezicht niet 
kunnen zien, want geen mens 

kan Mij zien en in leven blijven.



En in dat licht is het werkelijk onvoorstelbaar en 
fenomenaal wat je in Johannes 1 vers 14 leest:



Johannes 1:14

Het Woord is vlees geworden en heeft 
onder ons gewoond (en wij hebben Zijn 
heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als 

van de Eniggeborene van de Vader).



Ongelofelijk; de Almachtige kwam als een Baby
die je kunt oppakken, knuffelen en kusjes geven. 



God nam onder alle mensen de laagste plaats in 
omdat Hij uit is op een relatie met u, jou en mij.



En om ons dáár te brengen waar Hij nu is, zodat 
wij Zijn glorierijke luister zien, ja, meer nog zelfs.



2 Petrus 1:4b

…opdat u, jij en ik daardoor deel zouden 
krijgen aan de Goddelijke natuur.

Vgl. Johannes 17:22; 2 Korinthe 3:18; 
Kolossenzen 3:11



Wat een ‘fantastisch’ verhaal; fabelachtig, maar 
geen sprookje; dit overtreft je stoutste dromen.



Hoe moet ik reageren
op deze ‘ongelofelijke’ 
boodschap van God?



1. Wees niet bevreesd

2. Maar mediteer op Kerst

3. En geef je vol vreugde over

Een ‘ongelofelijke’ 
boodschap(per) van God



Bedenk dat de boodschap van Kerst geen goede 
raad is, maar goed nieuws; iets voor Nieuwsuur.



De Evangelieverhalen vertellen je niet wat jij zou 
moeten doen, maar wat Christus gedaan heeft.



Verlossing is niet iets waar jij voor moet vechten; 
nee, de Zoon kwam om jouw plaats in te nemen.



Dit zeer verheugende en goede nieuws mogen 
we uit Gods hand als een geschenk aannemen.



Maar soms is het 
moeilijk om een 
bepaald cadeau 
aan te nemen; 

dat geldt nu ook 
voor het cadeau 
dat Gód schenkt.



Om Gods Kerstgeschenk te aanvaarden moet je 
erkennen dat je zondig bent en hulp nodig hebt.



En dat uit zich in verootmoediging en overgave; 
je autonomie opgeven; Jezus Koning laten zijn.



Zoals Maria, die ondanks al haar vragen zei: laat 
met mij geschieden overeenkomstig uw woord.

Lucas1:38



De ‘Herodes’ in ons verzet zich daartegen, maar 
als Kerst écht doordringt dan wil je niets liever!



Want dan besef je dat dat Kindje de Enige is die
jou kan verlossen van ‘het duistere’ ín en om je.



Daarvoor heeft Hij Zich laten onderdompelen in 
de meest angstaanjagende buitenste duisternis.



Langs die weg heeft het Licht getriomfeerd over 
de machten van de zonde, de satan en de dood.



Wie daar werkelijk oog voor krijgt, is niet meer 
bang voor de omstandigheden of de toekomst.



Die is juist verwonderd en vol vreugde omdat er 
Iemand ís gekomen en gáát komen die ons redt.



Lucas 2:18

En allen die het hoorden, 
verwonderden zich over 

wat door de herders 
tegen hen gezegd werd.



Lucas 2:20

En de herders keerden    
terug en zij verheerlijkten en 
loofden God om alles wat zij 
gehoord en gezien hadden, 

zoals tot hen gesproken was.  



Op Kerst reageer je dus met verootmoediging, 
verbazing, verheuging, lofprijzing en overgave.



Dat is de spontane reactie van ons hart wanneer 
de ‘ongelofelijke’ realiteit van Kerst doordringt.



Juist in deze bange tijd hebben we het nodig dat 
Kerst ons leven stempelt; dat ‘t landt in je hart.



Ja, daarvoor moet   
ik m’n hart openen, 
maar nu ben ik zó 

hulpbehoevend dat 
ik zelfs dát niet kan.



Handelingen 16:14

En een zekere vrouw, van wie de 
naam Lydia was (…) luisterde naar 

ons. En de Heere opende haar 
hart, zodat zij acht gaf op wat 
door Paulus gesproken werd.



Zo kan, wil en zal de Heer ook ons hart openen, 
wanneer wij al biddend de Kerstverhalen lezen.



Dan zal Hij Jouw hart zó openen dat de angst en 
duisternis gaat wijken voor Jezus’ liefde en licht.

2 Korinthe 4:4 en 6; 1 Johannes 4:18  



Waardoor je God gaat loven omdat de Geest jou 
‘zwanger’ heeft gemaakt van Jezus, de Christus.


