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Meer dan rijkdom, meer dan macht 
meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid die deze wereld kent 
is het waard te weten wie U bent. 

 
Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,       
meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
 
In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. 

 

 

Matroesjka 
 

Jezus als wij 
Een bekend kerstlied zingt: “’t Is geboren het 
Godd’lijk Kind.” En dat is waar. Het Kindje Je-
zus is niemand minder dan Gods Zoon. En Je-
zus is net zo Goddelijk als God de Vader. Hij is 
er ook net als God de Vader altijd al geweest. 
Dat noemen we eeuwig. 
Met kerst gedenken we dat de eeuwige Zoon 
van God ongeveer 2000 jaar geleden Mens 
werd. God werd, in Zijn Zoon Jezus, aan Zijn 
schepsel, de mens, gelijk. Hij nam niet even de 
gedaante van een mens aan, maar Hij werd 
echt een Mens, zoals u en ik, geboren als baby 
in Bethlehem. Zoals twee matroesjka poppe-
tjes identiek zijn, zo identiek werd Jezus aan 
ons. En na Zijn leven op aarde, bleef Hij Mens 
en voer Hij op naar de hemel als Mens. Een 
Goddelijk Mens. 
 
 
 
 

 
Maar wat beweegt God dat Hij Zijn heerlijkheid 
en majesteit aflegt           en gelijk wordt aan 
Zijn schepsel?                 Dat is de totale 
verlorenheid van de mensheid. Door de zonde 
heeft de duivel macht over ons gekregen en 
hebben wij Gods rechtvaardig oordeel, de eeu-
wige dood, verdiend. Nu is het Gods onpeilbare 
liefde voor u en mij dat Hij Mens wilde worden. 
Om ons zo te verlossen van de zonde en te 
redden van het verderf, door Zelf als Mens in 
onze plaats te leven en te sterven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kerst 
 



 
Wij als Jezus 
Jezus werd Mens voor ons. Maar hoe kunnen 
we nu door Jezus Mens-zijn worden gered? 
Als wij onszelf voorstellen als een matroesjka 
poppetje, dan zitten we vol barsten, krassen, 
butsen en deuken. We zijn totaal verdorven en 
waard om te worden weggegooid. Maar nu is 
Jezus als het ware precies zo’n Matroesjka 
poppetje geworden als wij, alleen volkomen 
gaaf en glanzend zonder enige barst of buts. 
Waar wij kozen en vaak kiezen voor onszelf en 
daardoor tegen God zondig(d)en en onze me-
demens tekort doen, koos Jezus in Zijn Mens-
zijn voor God en Zijn medemens. Hij maakte 
als enige Mens het doel van de mens werke-
lijkheid, namelijk leven tot Gods eer. 
Het is nodig dat wij allereerst erkennen dat wij 
schuldig staan tegenover God en dat wij Zijn 
oordeel en straf verdiend hebben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Maar dan mogen we daarnaast ons vastgrijpen 
aan en pleiten op Jezus volkomen leven en Zijn 
lijden en sterven voor ons. Zo mogen we als 
een gebroken matroesjka poppetje, gelovend 
en vertrouwend, schuilen in de volmaakte en 
gave Matroesjka Jezus. Dan ziet God niet meer 
ons gebroken en verzondigde leven, maar ziet 
Hij ons in de volmaaktheid van Zijn Zoon Je-
zus. Dan mag de vrede van en met God in onze 
harten neerdalen door Jezus. 
Maar Jezus Matroesjka heeft nog een ander ef-
fect. Als wij schuilen in en bij Jezus, zal dat ver-
anderend en vernieuwend werken op ons. Zijn 
Matroesjka werkt op ons als een mal waarin wij 
als klei mogen worden gevormd. Dan mogen 
we steeds meer op Jezus gaan lijken, en zullen 
we steeds meer naar onze uiteindelijke be-
stemming groeien, namelijk leven tot Gods eer. 
 
Zo wordt kerst gelukkig niet bepaald door de 
gezelligheid van veel mensen of lekker eten, 
maar door het Goddelijk Kind. Dit Kind kwam in 
ons leven om ons in Zijn Leven op te nemen.  
                      Bent u al in Hem?! 
 
 
                 
  
 
 
 
 

 
 

 
  

 

    

 

        

Daarom, als iemand in Christus is,  

is hij een nieuwe schepping.   

(2 Korinthe 5:17a) 

Dus is er nu geen verdoemenis voor  

hen die in Christus Jezus zijn.  

( Romeinen 8:1) 



 

Goed nieuws 

Voor de jeugd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lied 

            Beluisteren:   
 
 

Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
Die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 
 
Hulploos Kind, heilig Kind, 
Dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 
 
Stille nacht, heilige nacht! 
Vreed' en heil wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 
 
Tekst: Joseph Mohr Melodie: Franz Gruber 

 
 

Kerstdiensten 
 
 

Kijk en luister mee: 
 

Koorconcert (online) 
Maandag, 14 december, 19:30 uur 
Jan Peter Teeuw, dirigent / orgel 
m.m.v. Grace Ladies Choir (selectie);  
Jojanneke Louwen, viool 
uitzending via https:// 
www.youtube.com/user/hervormdgoudswaard 
 
Kerkdiensten op 1e kerstdag om 10.00 en 18.00 uur  
Kerstfeest van de zondagschool op 2e kerstdag om 10.00 uur . 
Ga daarvoor naar onze website www.hervormd-goudswaard.nl en klik op rechts op Kerk TV 

http://www.hervormd-goudswaard.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=hH7JQJwn4Hc

