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Jezus

JOUW LICHT SCHIJNT ALS 

VERLOSSER

Je zult Jezus maar zijn... je geboorte is 

een geschenk voor de hele wereld.

Je bent de langverwachte Verlosser. 

Je bent het grote wonder van Gods 

liefde. Je ouders reizen voor een 

volkstelling naar Bethlehem, waar je 

wordt geboren. Eigenlijk is er geen 

plaats voor jou. Je komt heel klein, 

geboren in een stal, met alleen de 

liefde van je ouders. Gewikkeld in 

doeken, je bedje is een kribbe, een 

voederbak.



Maar dat is niet het belangrijkste. Je 

hebt een grootse taak. God zelf brengt 

het Licht en de profetieën worden zo 

vervuld. De herders mogen het als

eerste zien. Een engel komt het hun 

vertellen, omgeven door een stralend 

licht krijgen ze het nieuws. Ze horen het 

engelenkoor zingen: 'Ere zij God en 

vrede op aarde voor alle mensen die Hij 

liefheeft'. De herders gaan op weg naar 

de stad van David, naar Bethlehem en 

vinden Jezus. Ze loven en prijzen de 

Heer om alles wat ze gezien en 

gehoord hebben.



Wat een bijzondere gebeurtenis.

Wat zouden we daar ook graag bij zijn 

geweest, het hebben gezien met eigen 

ogen. Het wonder is gekomen, in een 

wereld vol nood. En al voelen we ons 

soms machteloos om al het moeilijke in 

deze wereld, er is altijd iets dat je kunt 

geven of doen. Met Gods hulp mogen 

we Zijn licht laten schijnen, Zijn 

lichtdragers zijn. Achter Hem aan, Hij is 

bij ons. Zijn Licht verlicht ons!



OM TE ONTHOUDEN:

God geeft ons het 

verlossende wonder.

Zijn licht wil ook in ons 

leven schijnen.



Dragers van Gods licht te 
zijn,
wat is dat bijzonder,
wij getuigen, groot en klein, 
van een lichtend wonder:
Jezus kwam voor ons op 
aard’,
dat is eindeloos veel waard,
Hij, Gods eigen Zoon, 
Hij verlangt geen troon,
mens werd Hij, zodat wij
- als opnieuw geboren-
bij God mogen horen.


