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Hebt u alles in huis…?
Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons
bekendgemaakt heeft.
Lukas 2:15b

Ik weet dat u het druk hebt omdat de kerstdagen in aantocht zijn. Er moeten inkopen gedaan
worden. Heel veel boodschappen in huis gehaald worden. Graag iets extra’s erbij voor de
kerstdagen. Het moet ook gezellig zijn in huis. Het is u van harte gegund. Toch wil ik iets aan
u en jou vragen. Ga eens even zitten…
Broodhuis
Ik wil vragen of je iets heel belangrijks in de gaten wilt houden met de kerstdagen. Wat dat is?
Dit: ‘Hebt u álles wel in huis gehaald? Vergeet je niets?’ Waarom ik dit vraag? Dat heeft te
maken met de kerstgeschiedenis in Lukas 2. Het gaat daar over de geboorte van de Heere
Jezus Christus. Belangrijk, vindt u niet? Het is zo’n groot wonder dat de Heere Jezus naar
deze aarde gekomen is. Waarom zo’n groot wonder? Ik kijk naar de plaats waar de Heere
Jezus geboren is: ‘Bethlehem’ (Luk. 2:15). Dat betekent: Broodhuis. Dat komt, zo las ik,
omdat in de streek rond Bethlehem veel graan en koren verbouwd werden. Daar werd brood
van gemaakt. Kijk, door de kerstgeschiedenis krijgt dat wel een bijzondere betekenis:
Bethlehem is voor de gelovigen eveneens het Broodhuis. Waarom? Dat is de plaats waar God
het Brood des levens in de kribbe gelegd heeft. Is dat zo? Ja! En dat is niet van vandaag of
gisteren. Lees de kerstliturgie ‘Gods belofte wordt heerlijk vervuld’ maar eens door. Dan
merkt u wel dat God allang van plan was om het Brood des levens aan de wereld te geven en
uit te delen. Hoe lang al? Dat lezen we in Genesis 3. Hij heeft het belóófd vanaf het moment
dat Adam en Eva met God gebroken hadden. En in Lukas 2 lezen we dat Hij het gedáán heeft,
Hij heeft Zijn beloften vervuld. God dacht aan Zijn genade: Hij zorgt voor het Brood des
levens!
Brood des levens
Ja, zo mag ik de geboren Zaligmaker noemen: het Brood des levens. Dat verzin ik niet zelf,
maar de Heere Jezus geeft Zichzelf die naam in Johannes 6:35: ‘Ik ben het Brood des levens’.
Waarom zou Hij Zichzelf die naam geven? Waar is de Heere Jezus voor gekomen naar de
aarde? Voor onze nood. In ons hart is een voortdurende honger aanwezig, zo mogen we dat
wel zeggen. Nooit gevoeld nog? Waar dat over gaat? In ieder geval hier over: als u alleen
leeft bij eten en drinken en alles wat de wereld ons aanbiedt, dan hebt u daar niet genoeg aan.
Als jij leeft bij wat alleen bij dit leven hoort, wat boeit, trekt, waar je je in vastbijt en waar je
in opgaat, dan ben je toch niet echt gelukkig. Als u leeft met een godsdienstig en kerkelijk
leven met alles erop en eraan, maar zonder een lévende relatie met de Heere Jezus, dan geeft
dat geen échte vrede. Ja, zelfs als u leeft met geloofservaringen, misschien opgedaan tijdens
vorige kerstdagen, dan geeft dat nu geen voldoening en verzadiging. Hoe los je dit op? Dat je
wel genoeg hebt, vrede krijgt, gelukkig bent, voldoening ontvangt? Dat doet God! Hij komt
met een aanbieding waar alle aanbiedingen met de kerstdagen niet tegenop kunnen. God biedt
ons het hemelse Brood Jezus Christus aan. Aan mij? Ja, aan u. Wie u bent, dat maakt voor
God niet uit. Als je maar komt tot God om het Brood des levens. U hebt geen identiteitskaart

nodig bij God. Ook geen toegangsbewijs. Echt niet? Nee, Gods aanbieding is tegelijk uw
toegangsbewijs. Wat lees ik van de herders? Zij gingen op grond van het wóórd dat tegen hen
gesproken was. Ga je voor de eerste keer op Gods aanbieding van het Brood des levens in?
Levensnoodzakelijk. Gaat u er opnieuw op in? Graag zelfs. God deelt het Brood des levens
graag en met liefde uit: neem en eet!
Het Brood des levens éten
Kijk naar de herders. Wat doen ze? God heeft gezegd waar het Brood des levens te vinden is.
En ze gaan… Ze zijn niet meer tegen te houden. Dit éérst! En? Ze mogen eten van het Brood
des levens. Wat dat is? Ze geloven dat Jezus Christus hun Zaligmaker is. Ze proeven de liefde
van God erin. Wij ook al? Ja, we moeten het Brood des levens léren eten. Van huis uit lusten
wij het niet. Maar wie zich tot God bekeert en gelooft in Jezus Christus, het Brood des levens,
díe smaakt en proeft de liefde van God in de vergeving van onze zonden. Díe krijgt kracht uit
Gods beloften in vreugde en verdriet, díe wordt gevoed met de Heere Jezus Zelf. Díe wordt
ootmoedig en zegt verwonderd: ‘Ik heb mijn Zaligmaker, dat is genoeg’. Dat smaakt naar
méér!
O ja, ik moet niet vergeten om door te geven waar u het Brood des levens kunt halen. In Gods
winkels, waar het Brood des levens verkondigd en uitgedeeld wordt. Let op de
openingstijden: die worden vermeld bij de kerkdiensten. Ik hoop dat het héél druk zal zijn in
Gods winkels en dat u met allen die bij u horen, verlegen bent om Jezus Christus. Hartelijk
welkom in Gods winkels. En: er is Brood des levens genoeg voor iedereen. Hoeveel dat kost?
Niets, betalen hoeft niet. Alles is betaald door God. Daarom deze goede raad: zet het Brood
des levens bovenaan op uw lijstje, zodat u dit als eerste in huis haalt. Want met die andere
boodschappen komt het wel goed. Maar als we het met de kerstdagen zonder Jezus Christus
moeten doen… wat een leeg gevoel moet dat zijn, of niet?!
Reclame
O ja, ik weet niet zeker of ik iedereen kan bereiken met deze aanbieding van het Brood des
levens. Maar wilt u en wil jij deze aanbieding aan anderen doorgeven? Maak er reclame voor.
Zo kunnen we onder Gods zegen met elkaar heel veel mensen bereiken met Gods aanbieding
van het Brood des levens. Doen hoor!
Gezegende kerstdagen toegewenst: dat we met velen door Gods genade mogen eten van het
Brood des levens en zullen proeven en smaken hoe goed Gód is… Ere zij God!

Vragen
1. Hoe leren wij van het Brood des levens eten en wat is de smaak ervan? Wat doet dat
met ons?
2. Wat is de voedzaamheid van de Heere Jezus als het Brood des levens? Waar merk je
aan dat het voedzaam is? Krijgt u er kracht door en waarvoor?
3. Hoe kun je zelf de beste reclame zijn om het Brood des levens uit te delen? Raakt u
het aan anderen kwijt? Of lukt dat niet?

