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“Alle einden van de aarde zullen het gedenken, 
en zich tot de HEERE bekeren”

UIT: BIJBEL, PSALM 22 VERS 28

Maar waar komen de 
christelijke feestdagen 

vandaan?
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JEZUS KOMT TERUG
Heeft het zin om deze boodschap van God nog steeds te verspreiden? Jazeker, 
iedereen moet horen dat er redding is voor mensen die van God zijn vervreemd. Dat 
de zonde en de dood niet het laatste woord hebben. 

GOD IS BEWOGEN MET DEZE WERELD 
Door alle eeuwen is geprobeerd deze goede boodschap te verhinderen of te 
vernietigen. Maar tot vandaag is dat niet gelukt en het zal ook niet lukken. God Zelf 
staat daar voor in. God is trouw. En God is bewogen met deze wereld. Hij wil dat 
alle volken over Hem horen. Het is Zijn verlangen dat mensen uit alle volken gered 
worden door Zijn Zoon. Daarvoor heeft Hij de Heilige Geest gegeven. Die zal mensen 
ervan overtuigen dat deze boodschap de waarheid is en hen vernieuwen, zodat ze 
gaan verlangen naar herstel van de relatie met God, vergeving ontvangen voor hun 
zonden en gaan leven met en tot eer van Hem. Maar hoe relevant is dat nu, want 
iedereen sterft toch een keer.

 wederkomst 

JEZUS’ WAARHEID VERSPREID
Jezus geboren. Jezus gestorven. Jezus opgestaan…Meer dan tweeduizend jaar 
geleden. Wie gelooft dat vandaag de dag nog? Hoe is het mogelijk dat zo’n ‘oud’ 
verhaal nog steeds voortleeft in mensen en deze boodschap nog steeds verspreid 
wordt over de aarde?

Jezus is na Zijn opstanding nog veertig dagen op aarde gebleven. Regelmatig
verscheen Hij aan Zijn volgelingen. Hij bemoedigde hen, want ze waren bang
en zaten vol vragen en twijfels. De kruisdood van Jezus was in eerste instantie 
onbegrijpelijk voor hen. Ze hadden zelfs geprobeerd het tegen te houden. Toen dat 
niet lukte, zijn ze allemaal op de vlucht geslagen. Totdat Jezus, na Zijn opstanding, 
aan hen verscheen en ze herinnerd werden aan Jezus’ woorden over Zijn lijden en 
sterven. Toen pas gingen zij begrijpen dat dit zo moest gebeuren. Het sterven van 
Jezus was de enige weg tot redding; hun redding en die van vele anderen.

HEMELVAART
Na veertig dagen nam Jezus elf van Zijn volgelingen mee naar een berg. Daar sprak 
Hij Zijn laatste woorden tot hen: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga 
uit in deze wereld en vertel andere mensen over Mij. Zodat ook zij gaan verlangen 
naar een leven met God en een volgeling van Mij willen worden. Doop ze in de Naam 
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en blijf ze ook onderwijzen. En weet: Ik 
ben alle dagen bij jullie tot deze wereld zijn doel heeft bereikt.’ Na deze woorden 
verliet Jezus de aarde en werd Hij opgenomen in de hemel. Voor ons is de hemel 
een onzichtbare werkelijkheid. Het is de plek waar God woont en waar eenmaal alle 
gelovigen zullen zijn. Ook Jezus is daar en van daaruit regeert Hij de wereld.

PINKSTEREN
Zijn volgelingen bleven achter met een duidelijke opdracht: vertel deze goede 
boodschap overal. Maar hoe moesten ze dat gaan doen? Gelukkig had Jezus al 
eerder gezegd: ‘Ik ga terug naar Mijn Vader in de hemel, maar Ik zal jullie niet 
alleen achterlaten. Ik zal een Ander sturen om jullie te troosten, God de Heilige 
Geest. Hij zal jullie in alle waarheid leiden. Hij zal deze opdracht tot een goed einde 
brengen in en door jullie heen. Wacht, tot Hij gekomen is.’ Tien dagen hebben de 
volgelingen van Jezus gewacht en gebeden. Toen kwam de Heilige Geest tijdens het 
Pinksterfeest, het feest waarin werd gedankt voor de eerste oogst van het seizoen. 
Tijdens dit feest werden de volgelingen van Jezus vervuld met de Heilige Geest. Ze 
vertelden alle mensen over de komst van Jezus en het doel van Zijn lijden, sterven 
en opstanding uit de dood.

 Hemelvaart en pinksterfeest EEN NIEUWE HEMEL EN EEN NIEUWE AARDE
God heeft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde beloofd. Daar zal geen onrecht 
meer zijn, daar heerst de dood niet meer, daar is geen rouw en verdriet. Daar zal 
de mensheid weer tot zijn echte bestemming (doel) gebracht worden. Dat is weer 
een leven in échte vrijheid en vrede met God en Zijn nieuwe schepping! En voor 
iedereen die in Hem gelooft, is er na dit leven plaats bij God. Wanneer komt 
deze nieuwe hemel en nieuwe aarde?

WEDERKOMST
Jezus heeft gezegd dat Hij zal terugkomen. Wanneer, dat staat niet in de Bijbel. 
God weet dat alleen. Maar Jezus heeft gezegd dat er tekenen zijn waaraan je het 
kan merken: ‘Voordat Ik terugkom zijn er aardbevingen in verschillende plaatsen 
en (geruchten van) oorlogen. Ziekten en rampen. Ook zal de liefde van velen 
verkillen. Maar wie volharden zal in geloof in God, die zal zalig worden.’ Maar 
ook zei Hij: ‘Wie niet in Mij gelooft is al veroordeeld. Hen wacht na de dood een 
eeuwigheid zonder God in duisternis en verlorenheid.’

BOODSCHAP VOOR U:
En daarom komt tot u en jou die dit lezen deze 
boodschap: God, Uw Maker, is bewogen met uw leven. 
Hij roept ook tot u: ‘Keer u om naar Mij en geloof in 
Mijn Zoon, Jezus Christus en u zal zalig worden.’

BIJBELCENTRUM.NL



JEZUS GEBOREN
Kerst, het feest van kerstbomen, lichtjes en een stal. Het feest van huiselijke warmte en 
gezelligheid. En van lekker eten niet te vergeten… Maar, wat is de betekenis van Kerst?

KERST
Kerstfeest herinnert ons aan de geboorte van Jezus, de Zoon van God. Al eeuwenlang 
wordt Zijn komst naar deze aarde gevierd. Hij kwam om mensen zalig, dat is weer echt 
gelukkig, te maken. Maar: ‘Zijn wij ongelukkig dan?’

DE GOEDE SCHEPPING VAN GOD
De Bijbel, het boek van God, vertelt ons over het begin van de aarde. Eerst was er 
niets, behalve God. Hij is er altijd geweest. God is de Schepper (Ontwerper en Maker) 
van de hemel en de aarde. Ook de mens is door God geschapen. Alles was helemaal 
goed, perfect! De eerste mensen waren Adam en Eva. Zij hadden een ongeschonden 
relatie met God en elkaar. Hun leven vertoonde volkomen vrijheid. God had hen lief 
en zij hadden God en elkaar lief. Als ze God altijd uit liefde zouden gehoorzamen, 
zouden ze voor eeuwig leven in het paradijs. Dat had God beloofd. Hiervoor had Hij een 
overeenkomst, een verbond, met hen gemaakt.

DE ZONDEVAL
Helaas waren Adam en Eva ongehoorzaam. Ze wilden gelijk zijn aan God en zelf 
uitmaken wat goed en kwaad is. Hierdoor is alles anders geworden. Nu leven wij, 
hun nakomelingen, niet langer meer in vrede met God en onze naasten. De goede 
relatie met God is verbroken. We zijn vervreemd van God. We kennen Hem niet meer. 
Hierdoor is de mens heel ongelukkig geworden. We zijn ons levensdoel kwijt, dat 
noem je zonde. Trots, egoïsme, oneerlijke macht, gierigheid, vijandschap en opstand 
hebben de plek ingenomen van de liefde tot en gehoorzaamheid aan God. Ook de 
liefde tot onze medemens is verstoord en niet meer zoals God het bedoeld heeft. We 
hebben er allemaal mee te maken. We lijden allemaal aan dezelfde kwaal: de zonde. 
De symptomen van deze aandoening zijn voor ons allen merkbaar: gebrokenheid, pijn 
en verdriet. Ruzie en geweld. Ziekte en rouw. Is dat nu een goede boodschap? Dat 
geeft toch geen reden om feest te vieren?

DE GEBOORTE VAN JEZUS, DÉ ZALIGMAKER
Toch wel, want de Bijbel is eerlijk en de Bijbel geeft hoop! Als de oorzaak van deze 
aandoening, de zonde, aangepakt wordt, gaan we weer voldoen aan ons levensdoel: 
leven in vrede en harmonie met God en de mensen om ons heen. Na de zondeval zette 
God geen punt. God is namelijk rechtvaardig, maar ook barmhartig. Zijn hart brandt 
van liefde voor deze gebroken wereld, die Hij heeft gemaakt. Hij had een reddingsplan, 
een goed plan! Want God was goed, God is goed en God blijft goed. Direct na de 
rampzalige keuze van Adam en Eva beloofde God een Redder, een Zaligmaker, naar 
deze wereld te sturen. Iemand die de gebroken relatie met God kon herstellen en de 
straf op de zonde overnemen. Hij deed het onrecht teniet en overwon de dood. Zo kan 
God weer een volmaakt gelukkig leven schenken aan allen die in Hem geloven.

Hoe dan? God gaf hiervoor het liefste wat Hij had: Zijn Zoon Jezus.

God Zelf maakte door een engel de komst en geboorte van Zijn Zoon bekend, eerst aan 
Maria en haar verloofde Jozef. Later ook aan herders en wijze mannen uit het Oosten. 
Jezus werd geboren in een stal in Bethlehem. Hij ruilde de heerlijkheid bij Zijn Vader in 
de hemel in voor een leven in deze gebroken, onzekere, vijandige wereld. Hij bleef God 
en werd Mens. Hij kwam om Zijns Vaders wil te doen, want alleen Hij kon de verbroken 
relatie tussen God en mens weer herstellen.

Dat is Kerst: Jezus Die Zichzelf liet vernederen, letterlijk naar beneden halen, om 
geboren te worden uit een onaanzienlijke jonge vrouw, de maagd Maria, in een 
beestenstal. Het begin van Zijn leven hier op aarde. 

Wat heeft Jezus nog meer gedaan? Lees verder over Goede Vrijdag en Pasen.

JEZUS GESTORVEN EN OPGESTAAN.
Paasfeest, voor velen het feest van de lente, van vrolijke gele kleuren, chocolade 
eitjes en de paashaas. We genieten van een paar vrije dagen en van de eerste warme 
zonnestralen op onze winterhuid. Maar is dat wat christenen met Pasen vieren? 
En wat heeft Goede Vrijdag er eigenlijk mee te maken? En waarom is die vrijdag 
eigenlijk ‘goed’?

HET DOEL VAN JEZUS’ KOMST
We lazen dat met Kerst de geboorte van Jezus wordt gevierd. Hij kwam op deze aarde 
om mensen te redden en om Zijn hemelse Vader te eren. Jezus werd mens, maar bleef 
God.

JEZUS VOLGEN
Tijdens Zijn leven op aarde deed Jezus wonderen: Hij genas zieken, opende blinde 
ogen en bevrijdde mensen van occulte machten. Ook gaf Hij onderwijs en sprak met 
diepe wijsheid. Hij was bewogen met mensen, zocht hen en riep hen op om Hem 
te volgen. Hij maakte geen onderscheid tussen eerlijk of oneerlijk, tussen arm of rijk. 
Corrupte ambtenaren, eenzamen, prostituees, vissers, ouders, kinderen, soldaten: Hij 
ontving hen en at met hen. Zo liet Hij zien Wie God is en maakte Hij Zichzelf bekend 
als de beloofde Zoon, de Verlosser.

GOEDE VRIJDAG
Maar dat was niet alles. Een volmaakt leven leiden, was niet voldoende om de 
mens na de zondeval te verlossen van de zonde. Jezus moest als zondeloos Mens 
tóch sterven, dat was immers de voorwaarde in de overeenkomst tussen God en de 
mens. God kon de zonde niet door de vingers zien. In de Bijbel staat: ‘Maar Hij is om 
onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, 
die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing 
geworden.’ (Jesaja 53:5) Op Goede Vrijdag werd Jezus -onschuldig- veroordeeld tot 
de meest vervloekte dood: het kruis! En hoewel Hij de macht had om Zichzelf te 
bevrijden, deed Hij dit niet. Hij wilde Zijn leven geven. Hiervoor was Hij in de wereld 
gekomen. Daarom bad Hij zelfs aan het kruis om vergeving voor Zijn moordenaars. 
Uiteindelijk waren Zijn laatste woorden: ‘Het is volbracht’. Daarmee zei Hij: ‘Vader, 
Ik heb gedaan wat U gevraagd heeft. Ik heb zondeloos geleefd tot Uw eer en 
Mijn leven gegeven. Ik heb de straf op de zonde gedragen, om velen daarvan te 
verlossen!’ Terwijl Jezus stierf aan het kruis, bereidde het Joodse volk zich voor op 
het Paasfeest (Pesach). Al eeuwenlang vierden zij tijdens dit feest de bevrijding uit 
Egypte, waar ze 400 jaar als slaven waren behandeld. En juist tijdens dit Paasfeest 
gebeurde er iets bijzonders!

PASEN
Want nadat Jezus drie dagen in het graf is geweest, stond Hij op uit de dood. God 
de Vader heeft Hem opgewekt als bewijs dat het offer dat Zijn Zoon had gebracht 
- Zijn leven - voldoende was. Hiermee was de weg terug tot God geopend. Dat is 
Paasfeest! Gods Zoon opgestaan uit de dood, als de Overwinnaar! Hierdoor kunnen 
mensen bevrijd worden van de macht van het kwaad en de zonde. Want Jezus Zelf 
heeft gezegd:

 goede Vrijdag en Pasen 

BIJBELTEKST: JOHANNES 3 VERS 17

Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden 
in de wereld, opdat Hij de wereld 
veroordelen zou, maar opdat de wereld 
door Hem zou behouden worden.

 kerstfeest 

BIJBELTEKST: JOHANNES 11 VERS 25 EN 26

“Ik ben de Opstanding en het Leven;  
die in Mij gelooft zal leven, al ware hij  
ook gestorven; En iedereen, die leeft,  
en in Mij gelooft, zal niet sterven tot  
in eeuwigheid.”

 gelooft u dat? 


