
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidingdeel Heilsfeiten - Schets 1 
Kerstfeest 

 
A) Doel 
1. Betekenis benoemen 

Kerst betekent dat Christus is geboren. God werd mens. Hij kwam in alle nederigheid, zonder 
eer of heerlijkheid. Een weg die Hij ging voor ons, een weg die nodig was vanwege onze 
zonden. 

2. Actualiteit aangeven 
We vieren elk jaar kerst, telkens moeten we het weer opnieuw vertellen. Het is belangrijk dat 
dit ook in ons hart gaat leven. Dat we er echt bij betrokken worden en begrijpen waarom dat 
zo nodig was. 

3. Christus centraal stellen 
Heel de Bijbel draait om de zaken die hier beschreven worden. God Die mens wordt, komt naar 
de aarde, lijdt en sterft voor de zonde. 

 
 
B) Achtergrondinformatie 
 
Kerst vanwege de zonde om het lijden 
Het is belangrijk Kerst nooit los te zien van Goede Vrijdag en Pasen. Markus en Johannes melden 
niets over Jezus’ geboorte en jeugd. Mattheüs maar heel summier; alleen Lukas is wat uitgebreider. 
De evangeliën spreken vooral uitgebreid over Zijn lijden en sterven aan het kruis. Bedenk dus: Kerst 
is er alleen vanwege Goede Vrijdag en Pasen. Met Kerst ligt de nadruk niet op een ‘klein lief kindje 
in een kribbe’, maar op God Die mens werd, afdaalde tot in de grootste diepte en lag in een 
voerbak als hulpeloos kind. De Vader gaf het liefste dat Hij had, Jezus ging de weg tot in alle diepte. 
Romantische voorstellingen hierover zijn niet Bijbels. Tegelijk zien we juist hier wel Gods grote 
liefde. Hij zoekt ons op, precies op die plaats waar we verloren liggen, al kostte Hem dat alles. We 
kijken hier God in het hart; Hij wil ons bij Hem terugbrengen.  
 
Mattheüs 1 
We zien hier het geslachtsregister om aan te geven dat Christus werkelijk afstamde van Abraham 
en David. Voor de Joden (voor hen schreef Mattheüs in de eerste plaats) was dit zeer belangrijk. 
Het register eindigt met Jozef. Daarna lezen we echter in vers 18 direct dat Jozef nu juist niet 
betrokken is bij de ontvangenis van Jezus. De geboorte van Jezus is hiermee uniek, een maagd werd 
zwanger. Jozef verlaat Maria echter niet en zo kan dus toch gezegd worden ‘uit welke werd 
geboren…’ (Mat. 1:16). De directe tegenstelling tussen vers 16 en 18 is wel opvallend. Het is Gods 
leiding dat Jozef Maria niet verlaat en zo toch stamvader van Christus is. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 
De datum van de geboorte van Jezus is niet bekend. Vermoedelijk ergens in het voorjaar, er waren 
immers herders buiten. De datum van het Kerstfeest heeft te maken met het feest van de 
zonnewende in Rome (of de geboorte van het licht). Dit was het moment waarop de zon 
‘terugkeert’, 22 december is de kortste dag. (Zie: ‘zonnewende’ wikipedia). 
 
Suggesties voor verdieping 
Bijbel: Mat. 1, Luk. 2, Joh. 1. 
Geloofsbelijdenis: HC zondag 5-6, 13-14. NGB art. 18. 
 
 
C) Suggesties voor de avondinvulling 
 

Niveau 1 Niveau 2 

Alternatieve startopdracht 
Verwerkingsvorm: Voorleeswedstrijd 
Laat een aantal mensen van te voren gedichten 
uitzoeken (of maken) die met kerst en advent te 
maken hebben. Probeer die zo mooi mogelijk 
voor te dragen. Bespreek de inhoud. 
 
Voorleeswedstrijd  

www.lcj.nl/verwerkingplus16  
www.hhjo.nl/verwerkingplus16 

Alternatieve startopdracht 
Maak met elkaar een reis door het kerkelijk  
jaar. Schrijft eerst de hoofdmomenten uit het 
leven van Christus op en schrijf daarna 
daaronder de feesten die erbij horen. Dit kan zo 
ook als introductie voor de hele schets gelden.  
 
Stelling: er zijn mensen die zeggen dat het niet 
goed is om het kerkelijk jaar te houden, omdat 
het elke week Kerst, Pasen en Pinksteren moet 
zijn. Wat vindt je hiervan? 
 
Stellingen  

www.lcj.nl/verwerkingplus16  
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Bijbel 
Laat deze vragen altijd aan de orde komen 
Gen. 3:15; Mat. 1:1, 16-23 
1. Wat  heeft Gen. 3:15 met het Kerstfeest te 
maken?  
2. Waarom worden al die namen genoemd aan 
het begin van Mattheüs? (Om de Joden duidelijk 
te maken dat Hij werkelijk afstamde van 
Abraham en David.) 

Bijbel 
Laat deze vragen altijd aan de orde komen 
Gen. 3:16; Mat. 1:1, 16-23 
1. De ontvangenis van Jezus was anders dan alle 
andere mensen. De Heilige Geest gaf het. 
Waarom is dat? (Anders zou ook Hij zonde 
hebben) 
2. vs. 22 ‘Opdat vervuld zou worden’. Wat 
betekent dat? (Christus’ komst is al eeuwen 
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3. Wat betekent de naam Jezus? Waarom wordt 
Hij zo genoemd? 
  

eerder voorzegd, alles zal gebeuren zoals 
voorzegd, want God kan niet liegen. Het is 
opnieuw ook om de Joden duidelijk te maken 
dat Hij echt de Messias is.) 
Behandel ook de vragen van niveau 1. 
 

Keuzevragen 
Vragen 1, 2, 4, 5, 8, 9 

Keuzevragen 
Vragen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Stelling 

Overige verwerking 
Verwerkingsvorm: kaart sturen 
- Zorg voor voldoende (blanco) kaarten.  
- Probeer de betekenis van kerst in één of twee 
zinnen duidelijk te maken. Of zoek een goede 
Bijbeltekst. 
- Schrijf dit op de kaart, samen met de 
aanvangstijd en datum van de dienst op eerste 
Kerstdag. 
- Geef de kaarten weg aan mensen in je 
omgeving die niet naar de kerk gaan. 

Overige verwerking 
Speel een rollenspel. Stel je voor dat iemand aan 
je zou vragen wat kerstfeest betekent. Wat zou 
je zeggen? Laat één iemand de vraag stellen en 
een ander antwoorden als een rollenspel.  
 

Interview  
www.lcj.nl/verwerkingplus16  
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D)  Antwoorden en suggesties  
 

1. - 
2. Gen. 3:15: De moederbelofte. Het Zaad is Christus Die de satan zal overwinnen. 

Jes. 7:14: Immanuël betekent God met ons. Dat is letterlijk vervuld. 
Jes. 9:5: Een vredevorst zal komen en eeuwig regeren. 
Jes. 40: De verlossing voorzegd. 
Mich. 5:1: De Messias zal uit Bethlehem komen. 
Mat. 1:21: aankondiging aan Maria 

3. (1) nederige geboorte, (2) lijden tijdens Zijn leven, (3) kruisiging, (4) sterven en begrafenis, 
(5) nederdalen tot in de hel. Dit laatste gaat om het aller diepste lijden, komt chronologisch 
voor Zijn sterven en begraven (‘Mijn God, Mijn God’). Elke zondagavond bij de 
geloofsbelijdenis horen we ze terug. 

4. God moet ons verstand openen, onze ogen als het ware opendoen, zodat we gaan zien 
waarom het nodig is dat het Kerst werd. In de Bijbel lezen we dat dit nodig is vanwege onze 
zonde, we zullen dit ook moeten erkennen. Alleen dan wordt het Kerstfeest. 

http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
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5. God werd mens; God daalde af naar de aarde, zo diep als de mens gezonken was. Hij kwam 
naar de aarde omdat Hij moest lijden voor de zonden. Kerst is er vanwege Goede Vrijdag en 
Pasen.  

6. God Zelf erkent Hem als Zijn Zoon. Hij drijft duivelen uit en doet wonderen in Zijn eigen 
naam. Als mens kent Hij honger en uitputting. We moeten die twee dingen echter niet 
scheiden. 

7. Ten diepste zit dit verschil in een hart dat de Heere kent. Je bent dan niet meer alleen 
gericht op deze wereld, maar vooral op Christus. Je mag dan verlangen naar de wederkomst 
van Christus, je weet dan dat er meer is dan alleen deze wereld. Je mag er naar uitzien voor 
altijd bij God te zijn. Je zal dus niet met alles wat je hebt aan deze wereld hangen. Je zal niet 
uit dit leven halen ‘wat erin zit’, omdat je weet dat het beste nog wacht. Heel eenvoudig ga 
je dan vragen: Heere, wat wilt U dat ik doen zal!  

8. Vertel de ware betekenis van Kersfeest. Neem mensen mee naar de kerk, naar de 
kerstviering. Zie ook overige verwerking niveau 1. 

9. Belangrijk is (1) dat Hij God was en uit de hemel kwam, (2) dat Hij heel nederig kwam en 
veel geleden heeft, (3) dat Hij zonder zonde was, (4) dat het nodig was vanwege onze 
zonde. Zie ook overige verwerking niveau 2. 

 
Stelling 
Komt uit een liedjes van Elly en Rikkert, Hij kwam bij ons heel gewoon. Het is een bewerking van 
het Engelstalige origineel The servant King.  
- Tegen: Hij kwam als een gewoon mens, die honger had en vermoeid kon raken.  
- Voor: Eigenlijk was Christus nog minder dan een gewoon gemiddeld mens. Hij werd geboren in 
een stal, Hij stierf als misdadiger aan het kruis. Niemand heeft zoveel en zo zwaar geleden als 
Christus. 
- Voor: Het was zeker niet ‘gewoon’ dat Hij kwam, maar het grootste wonder ooit! Het is Gods 
goedheid dat de Vader het liefste gaf wat Hij had. Dat is zeker niet gewoon.   
 
 
E) Extra voorbereiding 
 
Kaarten maken: (blanco) kaarten, pennen, enveloppen 
Voorleeswedstrijd: Zoek mensen die gedichten meenemen of neem er zelf een aantal mee. 
Hieronder alvast één gedicht.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KERSTNACHT 

 
't Is nacht, staat op, wie kan er nu nog slapen, 

als 't eeuwig Licht de duisternis omstraalt, 
en als het Woord, dat alles heeft geschapen, 

is uit de troon des Hemels neergedaald? 
Van Oost en West, uit al de hemelstreken, 

staat op en komt! niet langer meer gedraald; 
een schamel Kind komt onze banden breken! 
Kerstnacht, Kerstnacht, Messias zegepraalt. 

 
Verleid, verdoold, langs ongebaande sporen, 

zoekt iedereen de weg die niemand vindt, 
Ach, komt alhier, en in de stal geboren, 

aanschouwt de Weg, de Waarheid, in dit Kind! 
Van Oost en West uit alle hemelstreken, 

staat op en komt! niet langer meer gedraald; 
Een schamel Kind komt onze banden breken! 
Kerstnacht, Kerstnacht, Messias zegepraalt. 

 
Aanschouwt de Weg, de Waarheid en het Leven, 

die ballingschap en slavenjuk verkoor, 
om ons genade en vrijheid weer te geven, 

die onze schuld en eigenwaan verloor, 
Van Oost en West, uit alle hemelstreken, 

staat op en komt! niet langer meer gedraald; 
Een schamel Kind komt onze banden breken! 
Kerstnacht, Kerstnacht, Messias zegepraalt. 

 
Kerstnacht, Kerstnacht, veel schoner dan de dagen 

o, Hemelzon, die Bethlehem verlicht, 
verblijd ook ons, die Uw genade vragen, 

o, liefde Gods, die in de kribbe ligt! 
Van Oost en West, uit al de hemelstreken 

staat op en komt! niet langer meer gedraald; 
Een schamel Kind komt onze banden breken! 
Kerstnacht, Kerstnacht, Messias zegepraalt. 

 
 

Guido Gezelle, Uit de bundel: Voordragen 
 


