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Een van de reacties rond de geboorte
van Jezus was: verbazing. Velen ver-
wonderden zich over het evangelie
van Gods Zoon. Is dat evangelie voor
ons vandaag vaak niet overbekend
geworden? We gebruiken zo vaak de
geijkte woorden en bewandelen even
vaak de geijkte paadjes. Waar is de ver-
wondering gebleven? Op de zondag na
Kerst oefenen we ons om weer ver-
baasd te zijn.

De herders…
‘En er waren herders in diezelfde lands-
treek.’ Dat waren waarschijnlijk rond-
trekkende herders en ze waren niet in
de achtertuin van Bethlehem maar op
grotere afstand. Over die herders zijn
twee verhalen te vertellen. Enerzijds
waren het mensen met een slechte
naam: in één adem te noemen met hoe-
ren en tollenaars, mensen uit de marge
van de samenleving die niet eens het
recht hadden om als getuige voor een
rechtbank op te treden. Anderzijds
wordt het beroep van de herder in de
bijbel hoog gewaardeerd. God Zelf laat
Zich graag Herder noemen.
Het is zonder meer verbazingwekkend
dat God juist deze verachte mensen
uitkiest om als eersten het evangelie
van Jezus te horen. Jezus is dan ook
gekomen, ‘niet om rechtvaardigen te
roepen, maar zondaars, tot bekering’
(Luc. 5:32). En: ‘Vele eersten zullen de
laatsten zijn, en vele laatsten de eer-
sten’ (Mat. 19:30).

…en hun verkondiging
Deze niet erg gewilde getuigen, wor-
den getuigen van Gods evangelie. Het
is de omgekeerde wereld! Deze herders
mogen in het licht van Gods heerlijk-
heid staan en door het licht van Gods
Woord geraakt worden. Ze houden dat

Woord niet voor zichzelf maar gaan
op zoek: ze vinden het kind en ze gelo-
ven. De Geest zet hen in beweging en
maakt missionaire herders van hen:
wat ze gehoord hebben (‘U is heden de
Heiland geboren’) vertellen ze verder.
‘Amazing grace!’

De hoorders…
Wie zijn die ‘allen’ waarover Lucas
spreekt? In elk geval Maria en Jozef.
Zij blíjven zich verbazen (Luc. 2:33)!
Maar er zullen veel meer mensen
geweest zijn. Want het ging om blijd-
schap die ‘heel het volk’ ten deel zou
vallen. Door de Geest bewogen hebben
de herders hoorders gezocht. ‘Heb je
het al gehoord?’ Overal waar ze kwa-
men maakten ze het evangelie bekend
aan iedereen die het horen wilde:
‘Christus is op aarde gekomen, halle-
luja!’

…en hun verwondering
Al die hoorders zijn verbaasd over wat
de herders vertellen. Ze zingen elkaar
toe: ‘Komt verwondert u hier mensen.’
Maar verwondering is nog niet hetzelf-
de als geloof. Lucas schrijft niet: ‘allen
die ervan hoorden, kwamen tot
geloof’. Ook tijdens het leven van
Jezus waren er velen die zich wel ver-
wonderden over de woorden en won-
deren van Jezus, maar vervolgens toch
onveranderd verder gingen. Verwonde-
ring is een tweesprong: je gaat vanuit
je verbazing de weg van het geloof of
de weg van het ongeloof.

Verbazingwekkend evangelie
Lopen we niet het gevaar het evangelie
van Kerst volstrekt vanzelfsprekend te
vinden. Niet onverwacht. Lopen we
niet het gevaar het allemaal wel te
geloven…? Maar het is zo onvanzelf-
sprekend dat Gods Zoon mens werd;
dat God Zijn Allerliefste overhad voor
mensen; dat vele laatsten eersten zul-
len zijn; dat er vergeving is voor onze
zonden; dat de Geest van Jezus niet
meer is weg te denken uit de wereld
en uit de gemeente! 

Bijbellezen:  verbazing en verwondering
over Jezus
Zo. Lucas 2:22-39 (zij stonden verwonderd

over hetgeen van Hem gezegd werd)
Ma. Lucas 2:40-52 (allen waren verbaasd

over zijn verstand en antwoorden)
Di. Lucas 4:14-30 (allen verwonderden

zich over zijn woorden van genade)
Wo.Lucas 4:31-41 (en zij stonden versteld

over zijn leer)
Do. Lucas 5:1-11 (want verbazing had

allen aangegrepen over de vangst
der vissen)

Vr. Lucas 8:22-25 (zij zeiden met verba-
zing tot elkander: Wie is toch deze?)

Za. Lucas 11:14-28 (de scharen verwon-
derden zich)

Verwondering over Jezus 
is de bron van

bewondering voor Jezus.

Wie leven van verwondering 
om wie Gij voor ons zijt: 
wij ademen Uw leven in 

en Uw bewogenheid. 

Je blijft je verbazen!

Amazing grace! 
How sweet the sound

That saved a wretch like me!
I once was lost, 

but now am found;
Was blind, but now I see. 

(John Newton)


