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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over Lucas 2,11 en 14 (Lezing: Lucas 2,1-21) 

De engelen zingen over vrede op aarde. Mooie woorden natuurlijk, die we graag horen in deze tijd van het 

jaar. Maar ook hopeloos naïef toch?  Wie gelooft daar nu echt in?  

Toch lijkt Lucas heel bewust een politieke boodschap te noteren, meerdere elementen uit zijn verhaal wijzen 

daarop. En vooral: de engel brengt een politieke boodschap. In zijn woorden zitten allerlei verwijzingen naar 

de wereldleiders. En daarmee maakt hij duidelijk: dit kind is dé grote uitdager van alle machthebbers en van 

alle mensen om op de omgekeerde weg van Jezus te gaan leven. Noem het naïef, noem het dwaas… maar 

God heeft die weg gekozen. Zo komt er vrede op aarde.    

      

Besprekingsvragen   
1. Wat geloof jij wel en niet over vrede op aarde?  
2. Vind je kerst een politiek feest? Of verpest dat de kerstsfeer?  
3. Welke redenen worden in de preek aangewezen om Lucas 2 en de boodschap van de engel als een 

echt politieke boodschap te zien?  
4. De omgekeerde weg van Jezus gaan – hoe kun jij dat doen?  En geloof je dat je daarmee vrede 

brengt? Op welke manieren ervaar je daar iets van?  
5. Bid de Koning om vrede! (Vind je de woorden niet? Scan de QR-code hieronder – een echte 

kersthit!) 
 

Teksten om te lezen 
 

 

 

 

 



Vertaling ‘At Last, the King’ – Gray Havens 

Tegen de slang beneden 

zei de koning op zijn troon: 

Je hebt bedrogen en gelogen 

mijn kind is in ballingschap gegaan. 

Maar Ik zal gaan 

Ik zal een weg naar huis maken 

en Ik zal bloeden 

zoals de vijand. 

 

In het donker, in de schaduwen 

is het licht gekomen 

in de stilte 

in het holst van de nacht. 

Glorie, glorie zongen de engelen in de hoogte 

eindelijk, de koning is aangekomen 

 

Buiten, op het zand 

zei de duivel: ‘neem mijn hand 

als jij je knieën buigt 

zul je alles bezitten wat je ziet.’ 

Maar de koning zei: ‘nee. 

Ik ben gekomen om het geschonden vlekkeloze lam te zijn  

en ik zal vallen 

maar niet voor jou. 

 

In het donker, in de schaduwen 

is het licht gekomen 

in de stilte 

in het holst van de nacht. 

Glorie, glorie zongen de engelen in de hoogte 

eindelijk, de koning 

is voor ons geboren om de ballingschap te overwinnen. 

Geboren als zoon van een maagd, dit kind... 

Geboren om zijn leven voor ons te geven 

Goed nieuws, goed nieuws zo glorieus 

 

In het donker, in de schaduwen 

is het licht gekomen 

in de stilte 

in het holst van de nacht. 

Glorie, glorie zongen de engelen in de hoogte 

eindelijk, de koning is aangekomen 

 

 


