
 

 

 

#OpreisdoorLukas 

 

Het eeuwenoude Kerstverhaal, de geboorte van Jezus, de herders, engelen, opdragen in 
de tempel, het bezoek van Jezus aan de tempel. Misschien zijn het verhalen die je al 
tientallen keren gelezen en gehoord hebt. Maar ze blijven fascineren! Laat je meenemen 
en beleef in een paar dagen deze bijzondere gebeurtenissen opnieuw. 

Leesplan: 6 dagen 
Geschreven door Mark en Mira de Boer  
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Dag 1: De geboorte van Jezus 

Lezen:  LUKAS 2:1-7 
EZRA 1:1 
1 KORINTIËRS 1:20-21 
1 KORINTIËRS 1:24-25 
LUKAS 2:7 

Ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. 

Het is bijna zover dat de geboorte van Jezus zal plaatsvinden. In die dagen wil de keizer 
alle inwoners van zijn rijk tellen. Wat een klus! Alles moet met de hand en mensen moeten 
vanuit allerlei plaatsen naar hun geboorteplek, de meesten zelfs lopend. Dat gaat maanden 
duren, misschien wel jaren. 'Toevallig' komt het zo uit dat Jozef naar Bethlehem moet en 
dat dit aan het einde van de zwangerschap plaatsvindt. Wie heeft dit zo bepaald? Wie 
heeft dit zo geregeld? Natuurlijk! God, de meester-regisseur, heeft dit nauwkeurig gepland. 

In Ezra kun je lezen dat God het hart van koning Kores bewerkt en in het boek Koningen 
zegt Nebudkadnessar over zichzelf dat hij gebruikt wordt door God. Ook al hebben de 
machtigen der aarde het voor het zeggen, de uiteindelijke regie ligt in handen van God. 

Ook in deze geschiedenis komt een absolute vorst voor met een plan waar God gebruik 
van maakt. 
Jozef en Maria trekken vanuit Nazaret naar Bethlehem, waar het zo druk is dat ze geen 
onderdak vinden, en dan wordt de baby geboren. God zelf is een nét geboren baby. Nog 
roze en onder het smeer, zonder kleertjes, met slechts doeken om zich heen. Ingebakerd, 
hulpeloos en kwetsbaar... 

Als ík God was en de wereld moest redden, dan zou ik er een spektakel van maken. Ik zou 
niet bedenken om zo onzichtbaar en kwetsbaar te komen. Ik zou ontzag, respect en 
onderwerping willen afdwingen bij al die eigenwijze mensen die denken dat ze groot en 
machtig zijn. Gelukkig ben ik God niet. Gods manier staat haaks op de manier van de 
wereld. We zullen in het boek Lukas keer op keer ontdekken dat God mensen en 
omstandigheden, ziekte en dood, rijken en armen op een totaal andere manier benadert 
dan dat we dat als mensen gewend zijn. Wat wijsheid is bij God, is dwaasheid voor de 
wereld. En datgene wat dwaas is bij God is altijd nog vele malen wijzer dan de wijsheid van 
mensen. In zwakheid toont Hij zijn kracht. 

God neemt de tijd voor zijn reddingsplan. Ontwikkeling, processen, het leven léven, groei, 
rust, vreugde, kracht in zwakheid... Het zijn woorden en begrippen die bij God, bij Jezus 
passen. Hij heeft geen haast en begint bij het begin: een baby. Zo zal Jezus alle facetten 
van het mens-zijn leren kennen. Wat een bijzondere God hebben wij toch! 

Om over na te denken: 

Als jij de wereld zou kunnen redden, hoe zou jij dat aanpakken? 
Zie je de wijsheid van God in de manier waarop Hij de wereld redt? 
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Dag 2: De herders in het veld 

Lezen:  LUKAS 2:8-20 
EXODUS 25:22 
LUKAS 2:10-11 

'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal 
vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de 
Heer.' 

"Er waren eens herdertjes die in het veld lagen met leuke schaapjes en toen kwamen er plotseling 
schattige engelen die een mooi kerstliedje zongen." Dat is het plaatje wat we rond Kerst 
voorgeschoteld krijgen. De werkelijkheid was echter wel anders. 

Herders waren geen gepolijste mensen. Ze waren vaak ongeletterd en deden hun werk in weer en 
wind. Stel je ruwe mannen voor met schunnige grapjes en een fles drank, ’s nachts bij het kampvuur. 
Maar de Vader heeft juist hén op het oog! Mensen van aanzien - de farizeeërs, de koning - krijgen het 
via-via te horen, maar de herders horen rechtstreeks van de boodschapper dat zijn Zoon geboren is. 
De verschijning is zo heftig en onverwacht dat ze er bang voor zijn. Geen lief mollig engeltje met een 
harpje maar een ontzagwekkende, ongrijpbare figuur die kracht en macht uitstraalt. En hij spreekt tot 
hen: ‘Wees niet bang, wees blij!’ 

Gods heerlijkheid is vanaf dat moment zichtbaar op aarde. Niet langer meer is Hij verborgen achter 
een dik gordijn, onder de vleugels van de cherubin op het verzoendeksel, onzichtbaar en 
onbenaderbaar. Nee, het is nu Immanuel: God met ons, Hij is zichtbaar en tastbaar aanwezig. De 
hemel juicht dat het eindelijk zover is.  

De herders haasten zich om het met eigen ogen te zien. Wat zullen ze gedacht hebben toen ze het 
net geboren baby’tje zagen met rode wangen van het drinken, verzadigd slapend? Is dit de God van 
het heelal? Is dit de vervulling van de profetieën? Voor hen misschien minder onwaarschijnlijk dan 
voor ons. Zij verwachtten de Messias al eeuwen. Eindelijk is het zover. 

De herders vervolgen hun tocht terwijl ze God prijzen. In gedachten zie ik het voor me: ruwe, vuile 
kerels die luid roepend en lachend door de straten lopen terwijl mensen vanuit de huizen hen tot 
stilte manen. ‘Ga dan zelf kijken,' roepen ze terug, 'daar in die herberg bij het vee, daar ligt de 
Messias, een engel van God heeft het ons verteld en het klopt precies!’ Hoofdschuddend trekken de 
mensen hun ramen weer dicht en kruipen al mopperend hun bed weer in. 
Ze hebben niet in de gaten wat ze missen - hét scharnierpunt van de geschiedenis van de mensheid: 
God zelf is in mensengedaante op aarde gekomen! 

Maria daarentegen luistert naar wat gezegd wordt en ziet wat er gebeurt. Ze kan niet alles begrijpen 
en bergt daarom deze momenten op in haar hart. Prachtig: als je niet alles kunt bevatten wat je 
meemaakt, verdring het dan niet, maar berg het veilig op in je hart.  

Om over na te denken 

De herders vertelden iedereen die het maar horen wilde wat er was gebeurd. Maria sloeg het op in 
hart. Was is jouw reactie als God aan jou laat weten dat Hij bij jou is? 
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Dag 3: Jezus wordt besneden 

Lezen:  LUKAS 2:21 
GENESIS 17:1-13 
ROMEINEN 4:11-13 
KOLOSSENZEN 2:11-12 

"Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou worden, kreeg Hij de naam Jezus." 

Alle jongetjes in Israël werden besneden op de achtste dag. Dit werd ingesteld toen God een 
verbond sloot met Abram, die vanaf dat moment Abraham heette. Zowel Abram als Sarai krijgen de 
letter ‘h’ toegevoegd in hun naam. Dit is de Hebreeuwse letter Chai en betekent leven. God belooft 
Abraham leven, vrucht, nakomelingen. En het teken van dit verbond was dat alle jongetjes besneden 
moesten worden als ze acht dagen oud waren. 

Waarom op dat moment? Om een aantal redenen die de mensen toen niet wisten, maar God wel. 
Vanaf de geboorte begint het lichaam eiwitten aan te maken die nodig zijn bij het stollingsproces 
van bloed. En precies op de achtste dag na de geboorte is  het gehalte van deze eiwitten het hoogst, 
daarna daalt het gehalte tot een normaal niveau. Bovendien zijn de verdovende hormonen van de 
geboorte nog in het lichaam van de baby aanwezig, waardoor er minder pijn wordt gevoeld. De 
perfecte timing dus voor zo’n ingreep die op latere leeftijd beslist niet zonder risico is: een uiterst 
pijnlijke ervaring op een zeer kwetsbare plaats. 

En waarom die handeling? Besnijdenis bevorderde de hygiëne. En daarom was het in de hete, droge, 
zanderige en vuile woestijn, zonder douche en bad in de buurt, heel verstandig om je kind te 
besnijden. En zo werd de besnijdenis ook een symbool van reinheid. 

Hoeveel moeders zullen zich hebben afgevraagd waarom dit nodig was, omdat ze hun kleine baby 
geen pijn wilden doen? Maar Gods gewoontes, instellingen en opdrachten zijn écht niet bedacht om 
dwars te zitten of moeilijk te doen. Ze komen voort uit een hart dat uit liefde bestaat. Alles wat God 
gebiedt, kun je daarom ontvangen vanuit liefde. Ook al begrijp je het niet of zie je het nut er niet van 
in. 

De besnijdenis maakt Jezus tot een zoon van Abraham, een zoon van het verbond. Paulus schrijft 
daar later in Romeinen 4 over dat het niet gaat om het lichamelijke. De besnijdenis maakte van 
Abraham geen rechtvaardige – het was juist de bezegeling ervan. Bij Jezus is dat net zo. Hij was al 
rechtvaardig voordat Hij besneden werd, zoals Hij zijn naam al kreeg ‘voordat hij in de schoot van 
zijn moeder ontvangen werd’: God redt.  

Wij worden door geloof in Jezus – in de mens die tegelijkertijd God zelf is – ook ‘besneden’ – we 
worden rein gemaakt en onderdeel van het verbond met God. 

Om over na te denken: 

Hoe sta jij tegenover (christelijke) gewoontes die wij kennen in ons dagelijks leven 
waarvan je sommige niet goed kunt uitleggen? 

Ervaar jij dat je onderdeel bent van het verbond met God?  
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Dag 4: Het opdragen van Jezus 

Lezen:  LEVITICUS 12:1-8 
LUKAS 2:22-35 

... hij nam het in zijn armen en loofde God...' 

Het staat er eenvoudig: toen de tijd was aangebroken dat ze zich rein moest laten verklaren.… Voor 
Maria is het echter de afsluiting van een lange periode. Eerst de zwangerschap, waarbij voor velen 
niet echt duidelijk was wie de vader van het kind was, vervolgens een bevalling in een vreemde stad 
op een armoedige plek, en dan nog een lange maand waarin ze onrein was en niets mocht aanraken 
wat heilig was (hoe bijzonder dat ze wél de Heiligste van allen mocht aanraken, verzorgen en 
koesteren!). Er mocht ook geen bezoek aan de tempel gebracht worden. 

Ik kan me voorstellen dat dit beperkend overkomt. Een onzinregel, vreemd en negatief. Maar je kunt 
het ook lezen als een zegen: een maand lang werd een vrouw - vaak nog een heel jong meisje - niet 
gedwongen om mee te doen met rituelen. Zo kon ze zich op haar dagelijkse beslommeringen richten 
en zorgen voor haar kindje. Mannen moesten hun vrouwen ontzien en mochten geen gemeenschap 
hebben. Als de vrouw een meisje kreeg duurde deze periode zelfs twee keer zo lang.  

Je kunt het discriminatie vinden, ik zie het als een zegen dat een vrouw op die manier beschermd 
werd en de ruimte en tijd kreeg om te herstellen. Vrouwen waren in die tijd niet veel waard en 
werden vaak als bezit gezien en behandeld. Als een man weer zin had, moest de vrouw zich 
beschikbaar maken. Dat is overigens niet iets uit een ver verleden. Toen wij nog in Amsterdam 
woonden, vertelde mijn verloskundige eens dat er veel vrouwen in haar praktijk kwamen met allerlei 
lichamelijke problemen omdat hun mannen zich kort na de bevalling aan hen hadden opgedrongen. 

God houdt van en zorgt voor zijn mensen. Soms op een manier die voor ons onbegrijpelijk is, maar 
net als bij de besnijdenis is het in alle gevallen volledig uit liefde! 

Maria en Jozef komen de tempel binnen; ze gaan God de Vader zijn Zoon laten zien. Wat ging er 
door God heen toen Hij het jonge meisje zag binnenkomen met het kleine bundeltje in haar armen? 
Ze had al zoveel doorstaan voor zijn geliefde Zoon. En de trouwe Jozef, die zijn Maria bescherming 
en geborgenheid had geboden door dik en dun? Simeon, een rechtvaardig en vroom man, die door 
de Geest naar de tempel werd gedreven, ziet hen en hij herkent zijn Heer en Messias. Hij bevestigde 
wat de engel had gezegd: Jezus zal de redder zijn van de wereld. Niet alleen voor de joden, maar 
voor iedereen die het licht wil zien. Wat een prachtig en ontroerend moment. Heeft Maria de 
woorden die Simeon sprak begrepen? Haar kennende zal ze het hebben opgeslagen in haar hart! 

Ze brachten een offer - duiven, het offer van arme mensen. Ook hier wordt pijnlijk duidelijk dat Jozef 
en Maria arm waren. Toch had God hén uitgekozen om zijn Zoon op te laten groeien: een warm, 
liefdevol nest is goud waard. 

Om God voor te danken: 

Dank God vandaag voor zijn trouwe zorg. Hij ziet, kent en houdt van jou! Hij zorgt voor 
jou ook al begrijp je Hem niet altijd. 
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Dag 5: De profetes Anna 

Lezen:  LUKAS 2:36-40 
HANDELINGEN 22:6-9 
LUKAS 2:39-40 

 ..ze was al vierentachtig jaar weduwe... ze was altijd in de tempel... 

Er komt nog iemand naar hen toe: Anna een profetes. Anna betekent genade, ze is een 
dochter van Fanuël, dat aangezicht van God betekent en ze komt uit de stam 
Aser: gelukkig. Een genadige vrouw vanuit het aangezicht van God, stammend uit geluk. 
Wat een prachtige achtergrond. Of haar leven zo gelukkig is geweest, vermeldt het verhaal 
niet. Ze was namelijk al vierentachtig jaar weduwe en was maar zeven jaar getrouwd 
geweest. Een klein rekensommetje laat zien dat ze de honderd gepasseerd moest zijn. Dag 
en nacht diende ze God door gebed en vasten. Misschien heeft zij haar leven als zeer 
gezegend ervaren. Ze kon immers dag in dag uit dichtbij God zelf zijn, Hem dienen en met 
Hem in gesprek zijn! Ze herkent de Messias feilloos en brengt hulde aan God. Haar droom 
en verwachting ziet ze nog in vervulling gaan tijdens haar leven: Gods genade is op haar. 

Aser was een stam die bij het tienstammenrijk hoorde. In de tijd van de Assyriërs, zo'n 700 
jaar eerder, waren ze weggevoerd en niet meer teruggekomen. Toch is zij hier. Opnieuw 
zien we de symboliek: een weduwe (Lukas heeft veel aandacht voor weduwen en 
beschrijft er wel vijf!) vanuit de verloren stammen - in de vergetelheid geraakt, maar door 
God niet vergeten -  geeft hulde en eer aan God en de Messias!  

Toen hun taken erop zaten, gingen Jozef en Maria terug naar Galilea, naar hun stad 
Nazaret. Een achtergestelde plek in Israel. Er werd een beetje lacherig over gedaan in de 
grote stad Jeruzalem: kon er uit Nazaret iets goeds komen, vroeg men zich af? Maar de 
Heer schaamde zich niet voor zijn achtergrond. Als járen later Saulus op de grond valt als 
hij de christenen achtervolgt en door de Heer zelf toegesproken wordt, vraagt Hij aan 
Saulus: 'Ik ben Jezus van Nazaret, waarom vervolg je Mij?'  

Jezus groeit op in dit onbeduidende stadje en Gods genade rustte op hem: rijk gezegend, 
volledig geaccepteerd en onvoorwaardelijk geliefd. Wat mooi om zo op te groeien! 

Om over na te denken: 

Besef je dat Gods genade, door het werk van de Heer Jezus Christus, nu, op dit moment 
op jou rust. Dit betekent dat jij ook rijk gezegend, volledig geaccepteerd en 
onvoorwaardelijk geliefd bent… 
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Dag 6: De twaalfjarige Jezus in de tempel 

Lezen:   LUKAS 2:41-52 

Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst 
bij God en de mensen. 

Gisteren waren de laatste woorden dat het kind opgroeide, sterk was en was begiftigd met 
wijsheid; Gods genade rustte op hem. Vandaag spelen deze woorden van genade en 
wijsheid ook weer een belangrijke rol.  

Het was bij de joden belangrijk om veel kennis op te doen. Vanaf hun zesde jaar werden 
jongens getraind in de geschriften. Ze leerden de Thora volledig uit hun hoofd. Dit ging 
niet om het weten van zoveel mogelijk dingen, maar om het vergaren van wijsheid: Hoe je 
God het beste kon eren en hoe je goede beslissingen kon nemen in het leven. Het volgen 
of uitkiezen van een rabbi, deed men op basis van zijn wijsheid. En leren deed men door 
een ingewikkeld spel van eindeloze vraag en antwoord rituelen. Door slimme vragen te 
stellen, kon je laten zien dat je de stof begreep, dat je wist welke commentaren er 
geschreven waren en dat je zelf inzicht had door aanvullende vragen te stellen. Er staat 
dat Hij tussen de leraren zat, luisterde en vragen stelde. Jezus deed precies wat nodig was 
en op die manier liet Hij de Schriftgeleerden stomverbaasd staan door zijn inzicht op zijn 
jonge leeftijd! 

Betekende deze wijsheid dat Jezus altijd haantje de voorste was en altijd alles beter wist? 
Waarschijnlijk niet, dit zijn geen eigenschappen waarbij je in de gunst van mensen komt. 
Ook niet per se van God trouwens. Echte wijsheid kenmerkt zich door met liefde en beleid 
beslissingen te nemen die goed zijn in het leven.  

Wat mooi dat van Jezus werd gezegd dat Hij wijs was, dat de genade van God op hem 
rustte en dat dit eigenlijk alleen maar toenam. Zou Jezus dus een gemakkelijke puber zijn 
geweest? Geen idiote grillen, geen schreeuwpartijen en met deuren slaan? Zou het alleen 
maar fijn zijn geweest in huize Jozef de Timmerman? Waarschijnlijk niet. Er staat dat zijn 
ouders niet begrepen wat Hij tegen hen zei. Het zal best ook moeilijk zijn geweest. 

Het is al een paar keer gezegd: Maria sloot alles wat gebeurde in haar hart op. 
Waarschijnlijk begreep ze later, nadat Jezus was gekruisigd, gedood, opgestaan en 
verheerlijkt, pas daadwerkelijk wat de impact was van al deze gebeurtenissen. 

Om te doen 

Jezus wist, zo jong als Hij was, precies waar Hij het over had en liet anderen verbaasd 
staan over zijn kennis en inzicht. Er staat niet dat Hij iedereen overtuigde door prachtig 
te preken (dat komt pas later). Hier luistert Hij en stelt Hij vragen. 

Ga vandaag met iemand in gesprek en doe dan wat Jezus deed: luister goed en stel 
vragen. Wat is het verschil met hoe je meestal een gesprek voert? 


