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Onde r  d e  brug  

Onder de brug van de oude stad zit Simeon zich aan een vuurtje te 

warmen.  Buiten is het donker en koud, maar de stadslichten die 

schitteren op het water van de stadsgracht maken het allemaal een 

beetje gezellig.  Simeon is een eenzame oude man.  Zijn vrouw is 

jaren geleden gestorven en kinderen hebben zij nooit gehad.  Om 

thuis niet alleen te moeten zitten, houdt hij er van om ’s avonds 

erop uit te trekken in de stad en te genieten van de gezelligheid die 

ze uitstraalt.  Maar vandaag lijkt alles nog meer te schitteren dan 

gewoon.  Er zijn meer mensen op straat.  Er zijn meer lampjes in de 

stad die branden, zelfs met verschillende kleuren.  Doorheen de 

steegjes hoor je vandaag rustige en vrolijke melodieën van liederen.  

Het is kerstavond!  

Simeon kijkt rond zich heen en geniet van de kleurrijke en vrolijke 

taferelen.  Tijdens kerst is hij altijd zo blij en geniet hij enorm van al 

dat moois.  Met een kleine glimlach op zijn gezicht staren zijn ogen 

naar de vlammetjes van het knisperende vuur.  Plots komt er 

iemand bij hem zitten.  Niet zomaar iemand, maar een man met een 

grote witte baard, een rode broek, een rode jas, een rode muts en 

een dikke buik.  Het is een kerstman!  Wat verbaasd kijkt Simeon 

naar hem en fronst zijn wenkbrauwen.  “Dag beste man”, zegt hij, 

“wat brengt jou hier onder de brug?”  De kerstman zucht.  “Ik weet 

het ook niet”, mompelt hij verder.  “Vroeger toen ik nog een kleine 

jongen was, verblijdde ik mij steeds in de kerstperiode.   
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Oh, wat kon ik genieten van als dat moois en lekkers.  Maar de 

kinderen van nu lijken daar geen oog meer voor te hebben.  Ze 

lijken niet blij te zijn met kerst.  Ze lijken niet te genieten van al dat 

gezelligs.  Ze lijken zelfs niet dankbaar te zijn om alle cadeautjes die 

ik probeer uit te delen!”  

Simeon kijkt de man aan en schudt met zijn hoofd.  “Beste vriend, 

zou het kunnen zijn dat jij de kinderen probeert blij te maken door 

hun dingen te geven die ze al in overvloed hebben?  Jij probeert de 

kinderen blij te maken door hun een gezellige tijd te geven vol 

lichtjes en lekkere hapjes, maar die hebben ze thuis ook.  Jij 

probeert de kinderen te plezieren met leuk speelgoed, maar hun 

kamers staan er al vol van.  Jij probeert hun te doen lachen met je 

grappige kleding, maar ze hebben zelf nog veel meer grappige 

verkleedideeën.  De kinderen hebben jou niet nodig om blij te zijn of 

tevreden.”  De kerstman kijkt geschokt naar Simeon en met zijn 

beide handen in zijn zij gedrukt draait hij zich om en zegt met een 

forse stem: “Oh nee, dan mag jij me uitleggen waarom al die 

kinderen zo ongelukkig zijn, waarom ze zo weinig plezier kunnen 

hebben en zoveel ruziën!”   

“Dat komt door jou lieve kerstman”, antwoordt Simeon kortaf.  De 

kerstman doet zijn muts af en gaat verdwaasd voor Simeon staan.  

“Leg me dat dan maar eens uit!”  Simeon, die nog steeds op de bank 

voor zich uit zat te staren, richt zijn hoofd omhoog naar de 

kerstman.  “Wel beste vriend, jij doet nu eigenlijk precies wat ik 

bedoel.”  De kerstman lijkt er niets meer van te begrijpen.   
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“Wat doe ik dan nu verkeerd?”  “Jij bent tussen mij en de kerststal 

gaan staan en nu kan ik de stal niet meer zien.”   

De kerstman kijkt achter zich en ziet enkele meters verder een grote 

kerststal staan met in het midden een kleine kribbe.  “Door jou en al 

je leuke ideeën kerstman, zien de kinderen de kerststal niet meer 

staan en begrijpen ze ook niet meer wat die eigenlijk betekent!”  “Ja 

maar”, zegt de kerstman die nu terug is gaan zitten langs Simeon, 

“hoe kan een stal met een kribbe nu kinderen blij en gelukkig 

maken?”  Simeon blaast even in zijn vuisten om zijn handen wat op 

te warmen en antwoordt: “ Omdat de kerststal ons herinnert aan 

een belofte!”   
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Een p ro b l e em  i n  h e t  har t  

“Een belofte?!  Je bedoelt dat verhaal van dat arme kindje Jezus dat 

geen thuis vond?”  “Nee nee beste vriend, ik bedoel die belofte van 

een Verlosser, die Bevrijder!”  “Wie is er dan gevangen?” vraagt de 

kerstman al krabbend op zijn hoofd.   

Simeon denk even na, kijkt wat om zich heen en wijst met zijn 

vinger.  “Zie je die kleine jongen  daar bij zijn papa en mama.  Kijk 

eens goed wat er aan het gebeuren is.” De kerstman kijkt met een 

scherpe blik naar dat kleine gezinnetje en ziet dat de kleine jongen 

weigert om verder te stappen terwijl zijn vader voortdurend roept 

dat hij moet doorstappen.  “Kijk ook eens naar die kant”, Simeon 

wijst nu naar de overzijde van de brug en ziet daar een meisje 

huilen omdat ze het niet eerlijk vindt dat ze geen snoepje krijgt.  In 

de verte horen ze haar mama zeggen tegen haar dat ze net haar 

buik vol heeft gegeten met een heerlijk stukje taart.  “Of kijk die 

twee broertjes elkaar eens pesten”, zegt Simeon.  De kerstman kijkt 

rondom zich en let goed op al die dingen die Simeon aanwijst.  

“Weet je waarom al die kinderen zo ongelukkig en boos zijn?”, 

vraagt Simeon aan de kerstman, maar deze schudt met zijn hoofd 

dat hij er geen benul van heeft.  “Ze zijn gevangen!”   

De kerstman doet zijn best om Simeon te begrijpen en knijpt zijn 

ogen een beetje dicht zodat hij alles goed in de gaten kan houden, 

maar nergens ziet hij boeien of touwen.   
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De kinderen lijken vrij rond te lopen.  Simeon ziet dat de kerstman 

het niet begrijpt en wijst naar zijn borstkas.  “Hun hart vriend, ze zijn 

gevangen in hun hart.  Jij kijkt enkel maar naar de buitenkant en 

door hun dingen te geven denk je de kinderen blij te kunnen maken, 

maar hun grote probleem zit in hun hart.  In hun hart woont de 

zonde en die heeft hun stevig vastgebonden waardoor ze niets 

kunnen doen zonder erbij te zondigen.   Daarom wilt die jongen zijn 

vader niet gehoorzamen, daarom is dat meisje niet tevreden met 

het stukje taart dat ze kreeg, daarom pesten die twee broers elkaar.  

De zonde in hun hart heeft hun tot slaaf gemaakt!”   

Verwonderd blijft de kerstman kijken naar de kinderen die Simeon 

aanwees.  Ze lijken inderdaad alles te hebben wat ze nodig hebben, 

maar toch zijn ze niet gelukkig, dat kan hij nu ook duidelijk zien.  “Je 

sprak over een belofte van de kerststal”, zegt hij opeens, “wat 

belooft de kerststal dan?”  Al glimlachend antwoordt Simeon: “wat 

ligt er in die kribbe van die stal?  “Een baby”, roept de kerstman, “er 

ligt een baby in.”  “Weet je ook wie die baby moet voorstellen?”, 

vraagt Simeon.  “Jezeke, dat arme kindje”, denkt de kerstman te 

weten.  “Dat kleine Jezeke, waar jij zo makkelijk over spreekt”, gaat 

Simeon verder, “is God zelf die mens werd, Jezus Christus, de 

Messias, de Koning der koningen, Hij die de aarde en al wat erop 

leeft heeft gemaakt!”   

Zo had de kerstman het nog nooit gehoord.  Hij dacht dat de 

kerststal het verhaal vertelde van een zielige gebeurtenis, van een 

kindje dat geboren werd in een stal, tussen de dieren.   
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“Waarom werd God dan mens?  En waarom eerst een kleine baby?  

Waarom werd Hij dan geboren in een stal en niet in een paleis?”  De 

ene vraag na de andere borrelt bij de kerstman naar boven.    

Overspoeld met vragen staat Simeon recht en stapt naar de 

kerstman toen.  Hij gaat voor hem staan en kijkt hem recht in de 

ogen.  “Beste man, je vragen zijn goed en verdienen zeker een 

antwoord, maar onthoud deze avond enkel dat het geluk van de 

kinderen niet te vinden is in hun speelgoed en het lekkere eten.  

Hun echte geluk wordt gevangen genomen door de zonde in hun 

hart.  Dat maakt hun ongelukkig.  Wil je de kinderen gelukkig 

maken, dan moet je hun leren hoe ze bevrijd kunnen worden van 

die zonde in hun hart….” 

Met deze laatste woorden schuifelt Simeon weer verder  naar huis.  

Zijn oude benen knagen en hij voelt dat hij dringend naar zijn bed 

moet gaan. 
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Op zoe k  

De kerstman zit nu alleen voor het vuurtje onder de brug.  Hij weet 

niet waarom, maar de woorden van de oude man blijven in zijn 

gedachten.  Kinderen ongelukkig… mijn schuld… ik tussen kinderen 

en kerststal… zonde… Jezus… Flarden van het gesprek met de oude 

man gaan voortdurend door zijn hoofd.  “Maar wacht eens”, springt 

hij opeens op, “de oude man sprak over de vervulling van een 

belofte maar hij heeft me daar niets meer over verteld!”  De 

kerstman pakt zijn spullen beet en loopt doorheen de straten van 

de oude stad.  Hij hoopt de oude Simeon nog te vinden want hij wil 

meer weten over die belofte.   

Straat in, straat uit, in donkere steegjes en in drukbezochte winkels, 

de kerstman zoekt overal naar de oude man, maar kan hem nergens 

vinden.  Moe van het zoeken ploft hij zich teleurgesteld op een bank 

in de stad.  Wat is alles toch mooi verlicht en prachtig versierd.  

Mensen lopen winkels binnen en buiten.  Allerlei kraampjes met 

lekkernijen verspreiden hun aangename zoete geur.  Er is zelfs leuke 

muziek te horen.  Bedrukt schudt de kerstman met zijn handen in 

het haar zijn hoofd.  “Waarom kan niemand hier echt gelukkig zijn?  

Heeft de oude man dan toch gelijk?  Kunnen de mensen niet 

gelukkig zijn omdat ze gevangen worden gehouden door hun 

zonden?”  Een kleine traan rolt van de wang van de kerstman.  Enkel 

de oude man kon hem verder helpen, maar die is nergens te 

bespeuren.   
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En als hij niet weet waar de belofte van de kerststal over gaat, kan 

hij ook nooit weten hoe de kinderen bevrijd kunnen worden van de 

zonden in hun hart. 

“Eureka!” galmt het ineens doorheen de stad.  De mensen kijken 

verwondert om zich heen en zien daar iemand in de stad, 

opspringen met zijn beide armen in de lucht.  Het is de kerstman!  

“Ik weet het, ik ga zelf op zoek naar de belofte van de kerststal!  Er 

moeten nog mensen zijn die deze belofte kennen.”  Vol ijver begint 

de kerstman aan zijn zoektocht, niet wetend waar hij moet 

beginnen en bij wie hij terecht kan. 

“Mevrouw, mevrouw!”  Een jonge vrouw kijkt terwijl ze haar 

kinderwagen voortduwt achter zich en ziet een malle figuur met een 

witte baard en rode muts naar haar toe hollen.  “Mevrouw, kan jij 

me de belofte van de kerststal vertellen?  Ik ben ernaar op zoek!”  

De jonge vrouw lacht en port de kerstman in zijn dikke buik.  “Die 

belofte dat ben jij toch kerstman!”  Wat verdwaasd door het 

antwoord van de jonge vrouw schud de kerstman zijn hoofd.  

“Neen, ik ben helemaal niet de belofte van de kerststal.  Ik ben zelf 

maar een leuk ideetje om kinderen blij te maken met speelgoed.  Ik 

kan niets beloven.” 

Wat verder staat een klein meisje met haar papa aan een leuk 

kraampje met snoepgoed.  Vlug rent de kerstman naar haar toe en 

vraagt of zij de belofte van de kerststal kent, maar verder dan een 
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verhaal over rendieren, elfjes, de Noordpool  en een rode neus 

komt het niet. 

“Ik moet te weten komen wat die belofte van de kerststal is”, 

mompelt de kerstman en hij loopt verder.  “Mooie 

kerstversieringen!  Schitterende bollen!  Fonkelende slingers!  

Mensen kom, mensen kom, het is kerst!  Maak het gezellig en maak 

het waardevol!”, hoort de kerstman een marktkramer in de verte 

roepen.  “Misschien weet hij me meer te vertellen over de belofte” 

en hij wandelt er gauw naar toe.  “Beste man, kan jij me de belofte 

van de kerststal vertellen?”  Vol verwachting kijken de ogen van de 

kerstman naar de marktkramer.  “De belofte mijnheer… wel… die 

belofte is het cadeautje dat onder de boom ligt langs de kerststal!”  

De wenkbrauwen van de kerstman fronsen.  “Ik vrees dat je het mis 

hebt beste man”, reageert de kerstman, “ik heb geleerd dat die 

cadeautjes de kinderen maar eventjes een glimlach geven, maar dat 

die al gauw weer verdwijnt.”   
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De pas t oor  

Nog iets verder spreekt de kerstman een deftige heer aan en vraagt 

hem naar de belofte van de kerststal.  Maar die dacht dat de grote 

belofte van kerst de lekkernijen waren.  Het lekkere eten, de 

geurvolle hapjes en de zoete drankjes.  Maar ook dat bevredigde de 

kerstman niet.  “Het kan niet zo zijn dat een grote belofte zo snel 

zou verdwijnen als eten in de maag!” 

De kerstman loopt de hele avond door de straten en spreekt tal van 

mensen aan.  Grote mensen en kleine mensen, dikke mensen en 

dunne mensen, oude mensen en jonge kinderen, mannen en 

vrouwen… niemand weet hem te vertellen wat nu de grote belofte 

van de kerststal is.  Hij krijgt de meest uiteenlopende antwoorden.  

Sommigen denken dat het de kerstman is, anderen de kerstboom.  

De één denkt aan de gezelligheid, de andere aan het lekkere eten.  

Er zijn er die denken aan de cadeautjes en er zijn weer anderen die 

denken aan mooie versieringen.  Een kindje dacht aan vakantie een 

oudere vrouw aan bezoek van haar kleinkinderen.  Hoe mooi 

sommigen hun gedachten wel waren, niemand kon vertellen wat de 

grote belofte van de kerststal was.  Allemaal dachten ze aan iets wat 

ze leuk vonden en graag wilden hebben, maar telkens als de 

kerstman hun liet zien dat die belofte waar zij op hopen hun maar 

eventjes zou blij maken, liepen ze gewoon weer verder. 
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Een beetje uitgeput van het heen en weer lopen doorheen de stad 

leunt de kerstman tegen een grote muur.  Hij kijkt omhoog en 

beseft hoe groot het gebouw eigenlijk wel is waar hij tegen staat te 

leunen.   Het heeft grote grijze muren en een spits dak met daar 

bovenop een kruis.  Een oude kerk.  Ineens gaat de deur van de kerk 

open en wandelt er een kleine man naar buiten.  Het is de pastoor.  

Vol hoop klampt de kerstman de pastoor vast bij zijn jas om hem 

tegen te houden.  Een beetje verschrikt kijkt de man achter zich en 

vraagt beleefd hoe hij de kerstman kan helpen.  Opgelucht haalt de 

kerstman adem, eindelijk, dat hij daar niet eerder aan had gedacht, 

natuurlijk kon de pastoor hem verder helpen.  De kerstman begint 

zijn verhaal over de oude man bij de brug en zijn zoektocht naar de 

belofte van de kerststal.  De pastoor luistert geboeid naar de 

kerstman en knikt bevestigend.  “Wat is nu de belofte van de 

kerststal?”, eindigt de kerstman.  “Je stelt een mooie vraag beste 

man”, antwoordt de pastoor die intussen is gaan zitten op een 

bankje naast de kerk.  “De belofte van de kerststal is een verhaal 

over geloof in het goede.  We moeten geloven in de goede God en 

ons best doen voor Hem.  De belofte is dat Hij dan Zijn liefde zal 

laten zien aan ons.” Bedenkelijk kijkt de kerstman naar de 

vriendelijke pastoor.  “Waarom dan die kerststal?  Waarom dan die 

baby in de kribbe?” bedenkt de kerstman luidop.  “Dat is kleine 

Jezus!”, vertelt de pastoor , “Hij heeft ons voorgedaan hoe we terug 

in God kunnen geloven en goede dingen voor Hem doen!”  Hoe 

mooi het verhaal ook klinkt in de oren van de kerstman, toch heeft 

hij nog veel twijfels.   
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Hij neemt afscheid van de pastoor, wandelt een beetje ongelukkig 

verder en zucht diep.  Als de belofte van de kerststal een belofte 

van hoop en geluk is, kan het toch niet zijn dat ik gewoon harder 

mijn best moet gaan doen om gelukkig te zijn?  Ik doe al zoveel mijn 

best, ik geef al zoveel cadeautjes aan de kinderen, ik probeer al 

zoveel andere mensen gelukkig te maken, maar toch blijft iedereen 

uiteindelijk ongelukkig, ook ikzelf.  De oude man bij de brug sprak 

over een andere belofte en had hem laten zien wat zonde is , maar 

daar leek niemand mee bezig te zijn.  Niemand leek hem te kunnen 

vertellen wat nu de echte belofte van de kerststal is. 
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Een vr ouw me t  e e n  bo e k  

Met zijn hoofd vol gedachten loopt de kerstman doorheen de 

straten van de stad.  “Geeeeeuwwww..”, daar komt al de eerste 

gaap en het is nog eventjes wandelen naar huis.  “Koud, moe en nog 

veel stappen, laat ik dan maar eerst eventjes terug naar de brug 

gaan, want daar is een vuurtje waar ik me aan kan opwarmen”, 

mompelt de kerstman.  Wat slenterend loopt hij verder. In de verte 

ziet hij het vuurtje onder de brug al branden.  Het vuur knettert 

heerlijk en de oranje vlammetjes dansen sierlijk in het rond.  Het 

lijkt wel alsof ze hem roepen om even bij hun te komen.  Met 

gestrekte armen en zijn handen al naar voren gericht wandelt hij 

naar het vuur.  Oh, wat heeft hij het toch koud gekregen.  De 

warmte van het vuur komt al wat dichter en een kleine glimlach 

komt weer op het gezicht van de kerstman. 

Bij het vuurtje ziet hij dat er een hoffelijke dame op het bankje 

onder de brug een boek aan het lezen is.  Het lijkt wel een dik boek 

met heel veel lettertjes.  De kerstman kijkt wat nieuwsgierig naar de 

vrouw.  “Is het een spannend verhaal”, vraagt hij aan de vrouw die 

ineens opschrikt.  “Sorry, sorry, ik wou je niet laten schrikken, maar 

ik ben een beetje nieuwsgierig naar je boek”, zegt de kerstman 

terwijl hij langs haar op de bank gaat zitten.  Nu hij wat dichter bij 

de vrouw zit, ziet de kerstman dat het een oud boek is en dat de 

vrouw er heel veel in heeft onderlijnd en bijgeschreven.   
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“Dit is mijn Bijbel”, antwoordt de vrouw nadat ze terug wat rustig is 

geworden, “en ja, het kan best wel spannend zijn zo af en toe.”  

“Een Bijbel”, denkt de kerstman, “ dat is lang geleden dat ik dat nog 

heb gezien.”  Stilaan herinnert hij zich terug hoe zijn vader hem 

hieruit voorlas.  Hij had er zelf één gekregen vroeger, die nam hij 

dan altijd mee naar de kerk en soms ook naar school, maar dat was 

lang geleden.  Ergens bij hem thuis, in één of andere kast, moest hij 

die nog wel hebben staan.   

“Het is hier toch zo koud, waarom lees je niet bij je thuis in je Bijbel, 

daar is het toch veel aangenamer en warmer?” vraagt de kerstman 

aan de vrouw.  De vrouw wijst naar de kerststal achter de kerstman.  

“Omdat het verhaal wat ik nu aan het lezen ben gaat over deze stal.  

Als ik dan dicht bij een kerststal zit, lijkt het voor mij alsof ik er zelf 

bij ben en in mijn gedachten alles mee kan kijken.”  Vol interesse 

kijkt de kerstman naar de kerststal.  “Kan jij me dan vertellen wat de 

belofte van de kerststal is?”  Zachtjes bladert de vrouw  in haar 

Bijbel.  Plots stopt ze en legt ze het boek open op haar schoot.  “Om 

te begrijpen wat de belofte van de kerststal is, moet ik je eerst een 

stukje vertellen uit iets dat meer dan 2700 jaar geleden gebeurde.  

Meer dan 700 jaar voor het verhaal van de kerststal.”  Benieuwd 

naar wat er gaat komen luistert de kerstman naar de vrouw.  

“Israël was een klein volk hier op aarde.  Ze betekenden niets hier 

op aarde.  Ze hadden geen grote macht.  Maar God, die wilde dat de 

mensen hier op aarde Hem leerden kennen, besloot om dit volk lief 

te hebben.  Hij verhief hun tot Zijn volk.  Hij wandelde met ze, 
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zorgde voor hun, gaf hen een land en eigen wetten.  Ze werden een 

heel apart volk onder alle andere volkeren .  Dat was ook wat God 

wilde, Hij wilde dat de andere volkeren aan Zijn volk konden zien 

wie Hij is.  Maar het volk Israël was koppig en gehoorzaamde God 

niet.  Telkens dachten ze alles beter te weten dan God.  God liet hun 

doen, er kwam ruzie en het land splitste in twee delen, het 

noordelijk rijk Israël en het zuidelijk rijk Juda.  Beide rijken hadden 

hun eigen koning en meestal waren dit mannen die meer aan 

zichzelf dachten dan aan de God die hun koning had laten worden.  

Op een keer hadden Resin, de koning van Syrië, en Pekach, de 

koning van Israël, hun krachten gebundeld om de grote koning van 

Assur tegen te houden. Ze wilden dat Achaz, de koning van Juda, 

ook met hen zou meevechten tegen Assur. Maar Achaz wilde dit 

niet.  Resin en Pekach werden daarom boos op hem en smeedden 

een plan om Jeruzalem, de hoofdstad van Juda, in te nemen.  
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Een ou d e  be l o f t e  

God dacht aan Zijn volk en gaf aan de profeet Jesaja een belangrijke 

boodschap voor Achaz. Hij zei tegen Achaz dat het slechte plan van 

Resin zou mislukken. De Here God zelf zou het land Juda 

beschermen. ‘Zeg maar wat Ik moet doen om te laten zien dat Mijn 

woorden waar zijn’, had God tegen Achaz laten zeggen.  Maar Achaz 

wilde niet om een teken van God vragen.  Hij was helemaal geen 

koning die God vreesde, hij dacht het allemaal zelf wel te kunnen 

oplossen, daar had hij God niet voor nodig.  God had hem 

onmiddellijk kunnen straffen door het land Juda aan de vijanden te 

geven, maar dat deed God niet.  Hij dacht aan Zijn belofte aan 

Abraham en besloot om het land te beschermen, ook al wilde 

koning Achaz niets met Hem te maken hebben.   

De Heer koos dan maar zelf een teken, maar het was één dat pas 

700 jaar later zou gebeuren. Het volk zou dus nog een lange tijd 

moeten wachten voordat ze zouden zien dat God Zijn belofte zou 

nakomen.   ‘Om aan iedereen te laten zien dat Ik Juda zal 

beschermen zal Ik het volgende laten gebeuren:   Zie, de maagd zal 

zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel 

geven. Wanneer jullie dit zien gebeuren, mogen jullie Mijn belofte 

terug herinneren en er zeker van zijn dat Ik Juda liefheb.’ De Heer 

hield Zijn belofte en zorgde ervoor dat het sluwe plan van Resin en 

Pekach mislukte.  Maar het teken van God… dat moest nog gaan 

gebeuren.” 
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Helemaal onder de indruk van het verhaal vraagt de kerstman of hij 

de Bijbel van de vrouw even mag inkijken.  Hij neemt het boek en 

bladert van de ene bladzijde naar de andere.  “Het verhaal dat je me 

net vertelde”, gaat hij verder,”staat dat hierin beschreven?”  De 

vrouw knikt bevestigend, “Oh ja hoor, het verhaal staat in de 

boeken 2Koningen en 2Kronieken en de belofte van God staat in het 

boek Jesaja!”  Al krabbend op zijn hoofd van verbazing bladert de 

kerstman verder.  Hij dacht dat in de Bijbel alleen maar verhaaltjes 

stonden.  Maar dat er ook zulke beloften van God in stonden wist hij  

niet.  “Wanneer waren die boeken dan ook al weer geschreven?”, 

vraagt hij opeens met gefronste wenkbrauwen.  De vrouw denkt 

even na.  “Heel precies weet ik het niet, maar alleszins honderden 

jaren voordat Jezus geboren werd.  Het volk Israël wachtte al die tijd 

vol spanning op het teken van God.” 

Ondertussen was de avond voorbij gegaan en de nacht begonnen.   

Al knikkebollend staart de kerstman verder naar het vuur.  Wat is hij 

moe.  Wat een indrukwekkende avond heeft hij toch maar gehad.  

Eerst de oude man, toen al die mensen in de stad, nu die oude 

vrouw… de belofte van de kerststal… hij heeft nog zoveel vragen, 

maar zijn ogen lijken van lood te zijn en met moeite kan hij ze af en 

toe nog openen.  “Zeg beste man”, zegt de vrouw opeens terwijl ze 

rechtstaand de kerstman bij zijn schouders schudt, “wil je graag 

meer weten over dit verhaal en over die belofte van de kerststal?”  

De kerstman opent zijn ogen onmiddellijk en knikt enthousiast.  

“Dan nodig ik je uit voor een bezoekje in onze kerk!  Hier is alvast 
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het adres.  Ik zie dat je nu vermoeid bent en dringend in je bed 

hoort te kruipen.  Zie maar of je komt of niet.”  

Met een kaartje in de hand waar het adres van de kerk op staat 

wandelt de kerstman stilaan naar huis.  Of hij naar de kerk zal gaan 

weet hij nog niet.  Hij kan nog maar aan een ding denken 

momenteel en dat is… zijn bed. 
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Een b i j zo n d e r e  boo d schappe r  

“Mijnheer, mijnheer…!”  Simeon kijkt wat verbaasd in het rond.  

Wie roept er op hem?  In de verte ziet hij een man al wuivend op 

hem aanhollen.  Zonder enig idee van wat hem te wachten staat of 

wie die man enigszins kan zijn wacht Simeon de man op.  

“Mijnheer… ken je me nog… ik ben… ik ben de… ik ben de kerstman 

van gisteren!” zegt de man al hijgend terwijl hij voor Simeon staat.  

“Ah kerstman, jij bent het! Ik had je niet herkend zonder die baard 

en rode kleding” , zegt Simeon al grappend.  “Noem me maar 

George!” zegt de man, “dat is mijn echte naam.”   

“Ok, George, noem jij me dan maar Simeon.  Zeg, wat doe jij 

eigenlijk hier zo vroeg in de ochtend?”  George vertelt hem wat er 

gisteren nog allemaal gebeurde na zijn gesprek met hem.  Hij 

vertelde over zijn zoektocht naar de belofte van de kerststal en wat 

de mensen in de stad hem antwoordden en hij vertelde over de 

deftige vrouw en haar Bijbel.  Simeon luisterde aandachtig en 

verwonderde zich over het enthousiasme van George.  Wat was het 

lang geleden dat hij nog iemand was tegengekomen die zo graag 

meer wilde weten over de belofte van de kerststal.  Simeon kende 

wel veel mensen die wisten wat de belofte was en hij kende ook 

veel mensen met een Bijbel, maar hij kende maar weinig mensen 

die zo graag meer wilde weten hierover. 
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 “Simeon, kan jij me meer vertellen over het teken dat God had 

beloofd?  Gisteren vertelde de vrouw met het boek me over een 

heel oude belofte die God had gemaakt aan Juda, maar dat die 

belofte pas na 700 jaren zou gebeuren.  Is dat ondertussen dan al 

gebeurd?”  Simeon knikt, “Ga zitten mijn vriend, ja, God heeft Zijn 

teken al laten gebeuren.  Op een dag stuurde God één van Zijn 

boodschappers, de engel Gabriël, naar de aarde. Hij moest naar een 

klein stadje dat Nazareth heette. De engel Gabriël kwam bij Maria, 

een meisje dat in die stad woonde. Maria zou gaan trouwen met 

Jozef, de timmerman. Hij was een afstammeling van David en een 

goede man. Maria schrok van de engel. Ze wist niet wat ze van zijn 

komst moest denken.  ‘Je hoeft niet bang te zijn’, zei Gabriël tegen 

haar.  ‘Je zult een zoon krijgen en je moet Hem Jezus noemen.  Hij 

zal de Zoon van God genoemd worden en Hij zal eeuwig als Koning 

regeren!’ ‘Maar ik ben nog niet getrouwd’, zei Maria nogal bezorgd, 

‘hoe kan ik dan een kind krijgen?’ De engel antwoordde dat de 

Heilige Geest dit zou laten gebeuren.  Maria boog eerbiedig haar 

hoofd en zei dat ze de Heer wel wilde dienen.  ‘Laat met mij 

gebeuren wat u hebt gezegd’, zei ze tegen de engel.   Daarna ging 

Gabriël weg. 

Maria geloofde wat de engel haar was komen vertellen. Maar Jozef, 

met wie ze zou gaan trouwen, wist niet wat hij moest doen. Het 

kind dat in de buik van Maria groeide was niet van hem. Dat wist hij.  
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Hij wilde niet dat de mensen daarom lelijk tegen Maria zouden 

doen. Hij hield heel erg veel van haar. Maar kon hij wel met haar 

trouwen nu ze zwanger was? 

God zag hoe moeilijk Jozef het vond om te vertrouwen op Gods plan 

met Maria, daarom gaf hij hem een droom. In de droom kwam een 

engel van de Heer bij hem. ‘Maak je niet bezorgd, Jozef’, zei de 

engel.  ‘Trouw met Maria.  Het is de Heilige Geest van God die dit 

kind in haar buik laat groeien.  Ze zal een zoon krijgen en je moet 

hem Jezus noemen, want Hij zal de Redder van de wereld zijn.  Hij 

zal Zijn volk bevrijden van hun zonden.  Denk aan de belofte die God 

eerder gaf aan de profeet Jesaja!’ De belofte van een teken van God 

kende Jozef heel goed, die had zijn vader hem al verteld toen hij nog 

een kleine jongen was.  Het was een teken waarmee God Zijn volk 

zou laten weten dat Hij ze niet vergeten was en voor ze zou blijven 

zorgen.  Jozef kon nu wel vertrouwen op Gods plan en deed wat de 

engel van de Heer had gezegd. Hij trouwde met Maria.” 
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Versch i l l e n d e  name n  

George overdenkt het verhaal en kan haast niet geloven dat het 

echt gebeurde.  “Simeon”, zegt George opeens heel opmerkzaam, 

“de profeet Jesaja had gezegd dat het kind Immanuel zou heten, 

maar jij vertelt me net dat het kind in de buik van Maria Jezus zou 

heten.  Immanuel en Jezus zijn toch twee verschillende namen?”   

“Je bent een goede luisteraar” zegt Simeon tegen George die maar 

verder blijft doorvragen, “en je hebt helemaal gelijk, het zijn 

verschillende namen.”  “Ja maar”, merkt George op, “dan is er toch 

iets niet juist?”  Simeon denkt even na en neemt dan zijn 

portefeuille uit zijn jas.  Hij doet hem open en laat de foto van een 

kleine jongen zien.  “Wat zie je op deze foto?”, vraagt hij aan 

George.  “Een kleine jongen”, antwoordt George.  “Inderdaad, dat is 

juist, maar je had ook Johan kunnen zeggen, want dat is zijn naam.  

Je had ook zoon van de bakker kunnen zeggen want zijn vader is 

bakker.  Je had ook een Chinees kunnen zeggen want in dat land is 

hij geboren.  Zie je, dezelfde jongen kan je op verschillende 

manieren benoemen.” 

George denkt even na over alle namen die hij zou kunnen hebben.  

Hij herinnert zich dat zijn moeder hem had geleerd dat zijn naam 

landwerker betekent.  Zijn overgrootvader was een boer en eerst 

dachten ze dat hij net als hem op de boerderij zou gaan werken.  

Maar dat is er nooit van gekomen.  “Wat betekenen die namen   
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Jezus en Immanuel dan eigenlijk?” vraagt George zich plots af.  Hij 

bedacht net dat als zijn ouders hem George noemden omdat ze 

dachten dat hij een landwerker zou worden, dat God toch ook 

speciale namen moest hebben gekozen.   

Simeon moet lachen, wat is die George toch pienter.  “Wel, 

natuurlijk gaf God niet zomaar namen.  Bij God hebben namen altijd 

een betekenis, ze zeggen iets over de persoon.  Jezus betekent ‘de 

Heer bevrijdt’.  Dat was ook wat Jezus kwam doen, de mensen 

bevrijden van hun zonden.  Herinner je je nog die ongelukkige 

kinderen gisterenavond?  Ze hadden allemaal een groot probleem in 

het hart waardoor ze ongelukkig waren en dat was de zonde.  Jezus 

kwam om mensen te bevrijden van die zonde.   

De naam Immanuel vertelt meer over hoe Jezus ons zou bevrijden 

van die zonden.  Immanuel betekent ‘God is met ons’.  God kwam 

hier op aarde als een mens.  Hij had besloten om als een mens 

geboren te worden en te leven.  God heeft hier gewoon op aarde 

rondgewandeld, net als wij. “ 

George kijkt verbaasd naar Simeon die vol enthousiasme uitlegt  

wat de namen van dat kleine kindje in de kribbe van de kerststal 

betekenen.  “Was Jezus dan God zelf?” reageert George verschrikt.  

“Inderdaad, want die kleine baby kreeg ook nog een andere naam, 

Zoon van de Allerhoogste.  De Allerhoogste is natuurlijk God, want 

niemand is hoger dan Hem.  Jezus was de Zoon van die Allerhoogste 

en dus ook God.” 
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Simeon ziet dat George dit moeilijk kan begrijpen.  “Ik zal het je 

proberen uit te leggen met een voorbeeld.  Stel je nu eens voor dat 

je vader een Chinees zou zijn.  Hoe zou jij jezelf dan ook mogen 

noemen?”  “Ook een Chinees?!” antwoordt George twijfelend.  

“Natuurlijk, jullie zouden beide heel terecht Chinezen genoemd 

mogen worden.  Zo is het ook een beetje met Jezus als Zoon van 

God.  Hij is net als Zijn Vader volledig God.” 

George vindt het ongelooflijk.  God werd mens in een povere stal.  

Hij herinnert zich nog hoe dikwijls hij heeft gespot met dat ‘Jezeke’ 

in de kribbe.  Toen had hij totaal geen idee dat hij eigenlijk spotte 

met God zelf.    Jezus, Immanuel, Zoon van de Allerhoogste… al die 

namen voor een baby in een kribbe. 
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Een aa nk o n d i g e r  

Simeon en George worden opgeschrikt door een groot lawaai. In 

een snelle vaart rijdt de ene politiemotor na de andere voorbij.  

Allen hebben ze hun zwaailichten en sirenes aan.  Wat een kabaal!  

Beide mannen voelen zich een beetje ongemakkelijk omdat ze geen 

idee hebben van wat er nu precies gaande is.  Ze zien dat alle 

straten worden afgezet en dat de auto’s het kruispunt niet meer 

mogen oversteken.  Iedereen wordt tegengehouden, niemand mag 

verder. 

In de verte ziet George enkele grote zwarte wagens aankomen.  Ze 

rijden allemaal achter elkaar en worden gevolgd door weer een 

andere zwerm politiemotoren.  Eén voor één rijden de zwarte 

wagens voorbij, maar het lukt George niet om te zien wie er in die 

wagens zit.  Alle ruiten hebben donker glas waar je niet doorheen 

kunt kijken.  Vol verbazing probeert hij te achterhalen wie en wat 

dit nu allemaal moet voorstellen.  Maar even snel als de grote 

zwerm aan kwam gereden, is hij ook weer verdwenen.  Eenmaal de 

auto’s voorbij zijn, rijden de politiemotoren weer in volle vaart 

verder. 

“Wat was dat allemaal”, vraagt George zich af terwijl hij de hele 

politievloot nog halsreikend nakijkt.  “Ik denk dat wij getuige waren 

van de komst van een belangrijk persoon”, vertelt Simeon.   
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“Wanneer een belangrijk iemand ergens naar toe moet, rijden er 

vaak politieagenten voorop om de weg vrij te maken zodat de 

wagens van deze belangrijke persoon makkelijk kunnen doorrijden.  

Ze geven dan eigenlijk aan dat er iemand heel belangrijks aankomt 

en dat de mensen plaats moeten maken voor deze persoon.”   

George tuit zijn lippen en knikt met zijn hoofd.  “Zeg George, wist je 

dat er bij Jezus’ komst hier op aarde ook iemand voorop liep om de 

mensen te laten weten dat Hij zou komen?”  Wat lachend kijkt 

George de oude Simeon aan.  “Wil je zeggen dat een karavaan met 

paarden en karren voor Maria reed?”  “Maar neen gekkerd”, 

antwoordt Simeon , “dat zou nogal een gek zicht zijn geweest. God 

stuurde een man om de harten van de mensen voor te bereiden op 

de komst van Jezus.  Zijn naam was Johannes.” 

“Hoe moest die Johannes dan de weg vrij maken voor Jezus?”, 

vraagt George terwijl hij terugdenkt aan al die politiemotoren.  

“Johannes riep de mensen op om berouw te hebben van hun 

zonden.  Hij liet ze weten dat ze helemaal niet gehoorzaam waren 

aan God en dat Hij op een dag iedereen zou straffen om hun 

zonden.   ‘Stop met zondigen en begin terug te luisteren naar God!’ 

was de boodschap die Johannes vertelde aan het volk.”   

George fronst opnieuw zijn wenkbrauwen, “Johannes deed dus 

eigenlijk een beetje wat jij bij mij deed gisterenavond, jij liet me zien 

dat al die kinderen zonde in hun hart hebben en dat die zonde hun 

grootste probleem is?”  “Prima George, dat lijkt inderdaad een 
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beetje op de opdracht die Johannes kreeg, hij moest de mensen 

laten weten dat ze ongehoorzaam waren aan God en dat Hij wilt dat 

alle mensen naar Hem luisteren en doen wat Hij zegt.  Later zou 

Jezus dan laten zien dat niemand kan leven zonder te zondigen en 

dat iedereen een Verlosser nodig heeft.” 

“Ja, ik begrijp het!”, zegt George plots.  “Als Johannes niet eerst was 

gekomen, hadden de mensen geen idee dat de zonde in de weg 

stond tussen God en hen.  Dan wisten ze niet dat ze Iemand nodig 

hadden die hun zou bevrijden van de zonde.  Maar doordat 

Johannes hun liet weten wat God wilt en ook aan hun vertelde hoe 

zij zondigden tegen die God, konden ze begrijpen wie Jezus was, de 

Verlosser die ervoor zorgde dat zonden vergeven kunnen worden.” 
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Een wo n d e r l i j k e  g e beu r t e n i s  

“Simeon, was de geboorte van Johannes ook zo speciaal als die van 

Jezus?  Werd hij ook geboren in een stal?”  Met zijn hoofd wat 

scheef kijkt Simeon naar de lucht en denkt even na.  “Neen, George, 

de geboorte van Johannes was niet zo wonderlijk, maar wel de 

manier waarop God alles liet gebeuren.  Johannes was de zoon van 

Zacharias en Elisabeth, twee oude mensen die nooit kinderen 

konden krijgen.   

Op een dag was Zacharias in de tempel toen er een engel van God 

bij hem kwam. Het was de engel Gabriël.  Hij zei tegen Zacharias: ‘Je 

hoeft niet bang te zijn, Zacharias, ik kom je vertellen dat je vrouw 

een kindje zal krijgen, een jongen.’ Zacharias keek de  engel 

ongelovig aan en dacht bij zichzelf: ‘Dat kan toch helemaal niet! 

Mijn vrouw is te oud en we hebben nooit een kindje kunnen 

krijgen.’  Gabriël zag dat Zacharias zijn woorden niet geloofde en hij 

zei nogmaals dat God hun een zoon zou schenken. Omdat Zacharias 

twijfelde, bestrafte Gabriël hem door ervoor te zorgen dat Zacharias 

niet meer kon spreken.  Hoeveel Zacharias ook probeerde, hij kon 

geen enkel woord vormen. Zacharias ging daarna terug naar huis, 

maar zijn spraak bleef weg.  

Ondertussen werd Elisabeth zwanger, net zoals Gabriël had gezegd. 

Het kindje groeide in de buik. Toen het kindje geboren werd, 

vroegen de mensen hoe het heten zou.  
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Zacharias, die nog steeds niet kon spreken, schreef op een bordje 

dat het kindje Johannes zou heten, omdat de engel dat gezegd had. 

Op dat moment kwam de spraak van Zacharias terug en kon hij 

weer spreken.  Vol vreugde riep hij: 

‘Dank aan de Heer, de God van Israël!  

Hij heeft zich om zijn volk bekommerd,  

hij heeft het verlossing gebracht. 

En jij, mijn kind,  

zult worden genoemd:  

profeet van de Allerhoogste.  

Want jij zult voor de Heer uitgaan,  

jij zult voor hem de weg banen,  

jij zult zijn volk leren inzien  

dat zij gered zullen worden,  

door Gods vergeving van hun zonden.  

Want dankzij Gods innige barmhartigheid  

zal hij zich om ons bekommeren,  

hij, die uit de hoge hemel komt,  

om licht te brengen aan allen  

die in duisternis zitten,  

in de schaduw van de dood,  

die ons de weg zal wijzen naar de vrede.’ 

 “Waauw, dat is echt wel heel wonderlijk”, merkt George op.  “Ja 

George, die kleine Johannes moet een heel speciale jongen zijn 

geweest.  Al voordat hij geboren werd, woonde de Heilige Geest in 
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zijn hart.  God had echt een heel speciale taak voor hem weggelegd.  

Kleine Johannes groeide op en Gods Geest ging meer en meer in 

hem werken.  Hij leefde in de woestijn tot op de dag dat hij groot en 

volwassen genoeg was om tot het volk te spreken.” 

George dacht terug aan het teken dat God beloofd had aan Achaz, 

dat Hij beloofde altijd voor Zijn volk te zorgen.  Nooit had hij 

gedacht dat dit teken zo duidelijk zou zijn geweest. 
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Bezoe k  u i t  h e t  v e r r e  o os t e n  

George denkt diep na, “Een oude belofte, een bijzondere 

boodschapper, een speciale aankondiger”, zegt hij, “dan zou 

iedereen toch moeten hebben geweten wie die kleine baby in de 

kribbe was?”  Simeon knikt, “inderdaad, iedereen had het kunnen 

weten.  Er waren zelfs mensen uit het verre oosten die dit wisten… 

Op een nacht zaten enkele wijze mannen uit het verre oosten weer 

naar de sterren te kijken, dat deden ze wel vaker. Toen zagen ze 

opeens een nieuwe ster, die ze nog nooit eerder hadden gezien. 

Wat een mooie ster was dat! En wat straalde die prachtig! Die wijze 

mannen zaten er blij naar te kijken. ‘Een nieuwe ster’, zeiden ze, 

‘weet je wat dat betekent?  Dat betekent dat er ergens een 

koningskind geboren is!’  Nieuwsgierig gingen ze op reis om die 

nieuwe koning te zoeken. 

Ze kwamen in Jeruzalem aan. Overal vroegen ze: ‘Waar is de 

pasgeboren koning van de Joden?  Wij hebben namelijk zijn ster 

zien opgaan.’ Maar de mensen wisten het niet. De wijzen gingen de 

hele stad door. Ze kwamen ook bij het paleis. Zou dáár misschien de 

koning geboren zijn? 

Maar Herodes, de koning die in het paleis woonde, schrok enorm 

toen hij dit hoorde. Wie kon er koning zijn behalve hijzelf? Haastig 

liet hij de overpriesters en schriftgeleerden bij hem komen. ‘Waar 

zou die Messias dan geboren kunnen zijn?’ vroeg hij.  
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Zij wisten hem te vertellen dat er in de oude profetieën stond dat de 

koning in Bethlehem geboren zou worden.” 

Opeens onderbreekt George Simeon, “maar zie je wel, iedereen 

moet het hebben geweten wie die baby was.  Wat zal die koning 

Herodes blij zijn geweest toen hij hoorde dat God zijn lang 

verwachte teken zou laten gebeuren.  Jezus, Immanuel, de Zoon van 

de Allerhoogste ging geboren worden.  Ik denk dat Herodes 

onmiddellijk op zoek ging naar die baby om hem in zijn paleis te 

laten wonen.” 

Simeon zucht, “tja… dat zou je denken, maar je vergeet de zonde in 

het hart weer.  Stel je eens voor dat jij een koning zou zijn en dat 

alle mensen naar je zouden luisteren.  Hoe zou jij je dan voelen?”  

Zonder nadenken antwoordt George, “rijk en machtig!”  “Maar stel 

je nu ook eens voor dat er een aantal mannen je komen zeggen dat 

er een andere koning op komst is die jou van je troon zal afstoten, 

hoe zou jij je dan voelen?”  George wordt even stil, “ik denk dat ik 

dat niet leuk zou vinden.”  “Natuurlijk niet vriend want in je hart 

woont de zonde en die vindt dat jij altijd het allerbeste moet 

hebben.  Jouw hart wilt dan helemaal niet dat er een koning komt 

die jouw plaats zal innemen.” 

“Ja maar, Herodes wist toch dat God die koning had beloofd, wat 

deed Herodes dan?”  “Herodes liet de wijze mannen uit het oosten 

in het geheim bij zich komen. Hij wilde precies weten wanneer ze de 

ster voor het eerst hadden gezien. Zo kon hij uitrekenen hoe oud 
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het kind nu moest zijn. Daarna stuurde hij de wijze mannen naar 

Bethlehem. ‘Als u de koning vindt’ zei hij, ‘laat het mij dan weten?  

Dan kan ik er ook heengaan om hem te aanbidden.’ Dit ware mooie 

woorden van Herodes, maar eigenlijk wilde hij het kindje doden.” 

Een beetje verschrikt stamelt George, “Simeon… je kan toch niet 

tegen Gods plan vechten?”  Simeon grijnst een beetje.  “Wat denk jij 

dat zonde is, mijn vriend?  Zonde is je koppig verzetten tegen God 

en niet doen wat Hij wilt.”  George wordt nu heel stil.  Eerst dacht 

hij dat alleen die koning Herodes heel slecht was, maar stilaan 

beseft hij dat zijn hart niet veel beter is.   
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Een ha r t  a l s  g e sche n k  

Simeon ziet dat George er maar wat bedroefd bij zit.  Hij staart maar 

wat voor zich uit en lijkt niets meer te willen zeggen.  “George, wat 

gaat er in je om?”  Simeon port George in de zij en kijkt hem 

vragend aan.  “Wel, ik begrijp niet waarom die belofte van de 

kerststal zo speciaal is en waarom het een ‘vrolijk kerstfeest’ is.  Je 

hebt me laten zien dat er zonde in het hart van de mensen leeft, je 

hebt me geleerd welke belofte God ooit maakte aan Zijn volk, je 

vertelde me het verhaal over de geboorte van Jezus, maar alles lijkt 

slecht af te lopen.  Die Koning, Herodes, wilde Jezus niet erkennen 

als Koning en heeft alle jongetjes van twee jaar en jonger laten 

doden.  Daar is toch niets vrolijks aan.” 

“Je hebt helemaal gelijk, daar is niets vrolijks aan”, bevestigt Simeon 

hem, “en moest het verhaal hier stoppen, hadden we helemaal 

geen reden om blij te zijn.  Maar het verhaal stopt hier niet.  God 

laat Zijn plannen niet dwarsbomen… 

De wijze mannen gingen op weg naar Bethlehem. De ster die ze 

hadden zien opgaan ging voor hen uit. Ze reisden er achter aan 

totdat hij stil bleef staan boven het huis waar het kind was. Ze 

gingen er naar binnen en vonden het kind met zijn mama Maria. De 

mannen uit het oosten vielen op hun knieën voor het kind en 

aanbaden Jezus, de nieuwe koning. 
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Ze maakten hun kistjes open en gaven Hem de kostbare geschenken 

die ze hadden meegebracht: goud, mirre en wierook. Die nacht 

bleven ze daar en God gaf hun een waarschuwing in een droom: ze 

moesten niet dezelfde weg teruggaan als ze waren gekomen. Het 

was voor hen niet veilig om terug te gaan naar Herodes. Daarom 

reisden ze langs een andere weg terug naar hun land.” 

“Maar Jezus dan”, merkt George op, “die was toch ook niet veilig in 

dat huis?”  “Dat klopt” antwoordt Simeon hem, “ook daar zorgde 

God voor de nodige bescherming.  Nadat de wijze mannen 

vertrokken waren verscheen een engel in een droom aan Jozef.  De 

engel zij dat hij samen met Maria en de baby moest vluchten naar 

Egypte.  Daar moesten ze blijven wonen tot de engel zou zeggen dat 

het terug veilig was.  Jozef gehoorzaamde en vertrok die nacht nog.  

Herodes had de kleine baby niet kunnen vinden.  God zorgde ervoor 

dat Zijn belofte kon worden vervuld.” 

 Een traan rolt van de wang van George.  Wat was God toch goed 

voor Zijn volk.  Wat een liefde toonde die God toch naar hun.  “Kan 

ik ook een Jood worden?”, vraagt George aan Simeon die wat 

verbaasd opkijkt.  “Waarom zou je een Jood willen worden?” fronst 

Simeon.  “Omdat Jezus de Koning van de Joden wordt genoemd.  Als 

Hij dan Diegene is die ons ook kan verlossen van de zonde in ons 

hart, wil ik ook graag een Jood zijn.”   

Nu begrijpt Simeon wat George bedoelt.  “Neen vriend, God is niet 

op zoek naar Joden.  De Joden waren Zijn volk hier op aarde 
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waardoor hij alle andere volkeren wilde laten zien wie Hij is.  Niet 

omdat hij wilde dat alle mensen Joden werden, maar omdat hij 

wilde dat alle mensen hem als Koning zouden erkennen.  Hij is de 

Koning der koningen en wil je graag tot Zijn Koninkrijk behoren, 

vraagt Hij maar één iets… jouw zondige hart!” 

“Hoe kan ik dat dan doen?”, vraagt George.  “Noem je zonden op 

voor God.  Vertel hem wie je eigenlijk echt bent.  Vraag Hem om 

vergeving.  Geef Hem je zondige hart en vraag om een nieuw hart 

waarin Hij de Koning mag zijn.  Hij heeft beloofd dat iedereen die op 

Hem vertrouwt, niet verloren zal gaan, maar eeuwig met Hem zal 

leven!” 

Even denkt George terug aan de wijzen uit het oosten die goud, 

mirre en wierook schonken, cadeaus voor een echte koning.  Net als 

hun knielt hij nu ook neer voor Jezus en geeft Hem zijn hart cadeau. 

 

 

  



 

 

  

 

 

 

George, een oude kerstman, gaat op zoek naar de ware betekenis 

van kerst.  Hij ontmoet verschillende mensen die allemaal hun eigen 

mening hebben, maar niemand lijkt te weten waar het precies om 

gaat.  Zijn zoektocht lijkt tevergeefs te zijn tot hij een vrouw 

tegenkomt met een boek… 
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