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Liefde. Je verlangt er misschien naar. Je voelt je eenzaam en 

mist een liefdevolle arm om je heen. Iemand die vraagt hoe het 

met je gaat. Misschien bent u oud en komt u de straat niet meer 

op. Om u heen is het koud en kil. Wie geeft er om u? Wat erg is 

dit! Binnenkort is het Kerst. Kerst en liefde horen bij elkaar. 

Misschien ervaar jij genoeg liefde om je heen. Je ziet met Kerst uit 

naar een paar vrije dagen, lekker eten met vrienden of familie en een 

gezellige sfeer. Natuurlijk is er in de loop van het jaar onderling wel eens 

wat onenigheid, maar met deze dagen bewijs je liefde aan elkaar. Maar 

wat is liefde? 

 Met Kerst denken we aan de liefde 
van God. Wist je dat Kerst eigenlijk 
Christus betekent? Dat is een van de 
namen van Jezus, de Zoon van God.

Met Kerst denken we er aan hoe Jezus in Bethlehem geboren werd. Hij 

verliet de hemel en kwam naar de aarde. Hij werd in een vuile kribbe 

gelegd, de voerbak van het vee. Zijn liefde is werkelijk niet te volgen of te 

begrijpen. Op zo’n manier heeft nog nooit iemand liefgehad. In de Bijbel 

kun je ervan lezen in Johannes 3 vers 16. In dit hoofdstuk lees je hoe 

Jezus eerst spreekt van wedergeboorte, van opnieuw geboren worden, 

en daarna van geloof in de Zoon van God, in Hem Zelf. God heeft Zijn 

Zoon in deze wereld gezonden waar zoveel ellende en verdriet is. Waar 

zoveel verkeerde dingen zijn die we onszelf en elkaar aandoen. 

Denk je wel eens aan God? 
Deze wereld is een zondige wereld. Een wereld die zich van God afkeert. 

Of doe jij dit niet? Denk je wel eens aan God? God denkt wel aan deze 

verloren wereld. Daarom zond Hij Zijn Zoon. Hij heeft er maar Eén. Toch 

gaf God Hem. Dit deed Hij vrijwillig. Hij leende Zijn Zoon niet uit. Nee, 

Hij gaf Hem over tot de dood. Jezus Christus stierf aan het kruis op 

Golgotha. Daardoor heeft Hij verlossing voor Zijn volk verdiend. Door 

Zijn leven te geven aan het kruis en vervolgens weer op te staan uit de 

dood. Daarmee heeft Hij de dood overwonnen en wil Hij het eeuwige 

leven aan mensen geven. Dat is een wonder van God. Echte liefde! Dit is 

pas: ‘omzien naar elkaar’.
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Wil je eeuwig leven? 

Om dat eeuwige leven te krijgen, moeten we opnieuw geboren worden. 

Natuurlijk niet letterlijk, dat kan niet. Maar we moeten geestelijk geboren 

worden, levend worden gemaakt. Want anders is er geen plaats voor God 

en Zijn Zoon Jezus Christus. Jezus  zegt: “Dit is het eeuwige leven dat zij U 

kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden 

hebt”. Graag leggen we uit wat daaronder wordt verstaan. Zo alleen 

kunnen we tot Zijn volk gaan behoren en delen in deze onbegrijpelijke 

liefde van Kerst. Dat is pas echt Kerstfeest vieren! Laten we deze 

boodschap niet naast ons neerleggen. In de Bijbel zegt Jezus dan ook: 

‘Bekeert u en gelooft het Evangelie’.

 Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een iegelijk die 
in Hem gelooft, niet verderve, maar 
het eeuwige leven hebbe.        Johannes 3 vers 16 


