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komt, 
koopt en eet, 

ja komt, koopt 
zonder geld, 

en zonder prijs, 
wijn en melk!

Jesaja 55 vers 1



torenhoge schuld opgebouwd. In plaats van het liefheb-

ben van God en onze naasten, zijn we gericht op onszelf. 

Ook als dat ten koste gaat van anderen. Dat noemen we 

zonde. En zelfs al hebben we wél een dikke bankrekening, 

de schuld van de zonde kunnen we niet zelf afl ossen. 

Daarvoor wilde Jezus komen. God stuurde Zijn Zoon 

om deze schuld op Zich nemen voor allen die tot inkeer 

komen en in Hem geloven.

Gratis. In de Bijbel lezen we ‘Komt, koop en eet (…), 

zonder prijs wijn en melk!’ Bij God is alles zonder prijs. 

Gratis. Maar let op: niet goedkoop! Jezus betaalde de prijs 

namelijk met Zijn leven. Dat wat voor ons onbetaalbaar is 

–vergeving van onze schulden– wil Hij uit genade geven.

En de energierekening dan? In de Bijbel staat: ‘Werpt al 

uw bekommernis (zorgen) op Hem, want Hij zorgt voor 

u.’ Oftewel, vertrouw op God met heel je hart. Hij zal voor 

je zorgen. Dit betekent niet direct een snelle of gemak-

kelijke oplossing van je dagelijkse problemen, maar het 

gaat hier bovenal om Zijn vrede in je hart. Dan heb je ten 

diepste alles wat je nodig hebt.

De energierekening rijst de pan uit. De dagelijkse bood-

schappen kosten ruim 10% meer dan een jaar geleden. 

Om maar te zwijgen over de prijs van een volle benzine-

tank...

inflatie. We hebben er allemaal mee te maken. En voor 

steeds meer mensen betekent het dat ze de eindjes aan 

elkaar moeten knopen. Of dat zelfs dat niet meer lukt. 

Onbetaalde rekeningen stapelen zich op.

Maar wat heeft dat 
met Kerst te maken?

Met Kerst vieren christenen wereldwijd dat Jezus, de 

Zoon van God, is gekomen. Dat was niet zomaar: Jezus 

kwam om de grootste onbetaalde rekening van de men-

sen te voldoen. Niet van onze boodschappen of van gas 

en elektra. Nee, Hij kwam om de prijs van de zonde te 

betalen. Ons grootste probleem is namelijk niet onze 

hoge energierekening, maar dat onze relatie met God is 

verbroken. Omdat wij afscheid hebben genomen van God 

en tegen Zijn liefdevolle geboden ingaan, hebben we een Bekijk de video >>


