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Deze folder wordt je aangeboden door:

Als je meer wilt weten over de liefde van Jezus en hoe 
Hij jou wil redden, sturen we je graag gratis en vrij-
blijvend meer informatie toe. Reageren kan door een 
email te sturen naar reacties@traktaatzending.org 
of door onderstaande antwoordstrook ingevuld aan 
ons op te sturen: ETZ, afdeling Lezersreacties, Post-
bus 41, 2950AA  Alblasserdam. Persoonlijke reacties 
worden persoonlijk beantwoord.
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Anderen zagen Hem als een bedreiging van 
hun positie en deden een moordpoging, 
zoals koning Herodes. Velen werden er niet 
warm of koud van, zoals 
de toenmalige deskun-
digen op godsdienstig 
terrein. Die namen 
niet eens de moeite 
om te gaan kijken in 
Bethlehem. Ook in onze 
tijd kom je al deze reac-
ties tegen. 

En wat is jouw reactie? 
Laat je niet ontmoedigen doordat we nog zo 
weinig van Gods toekomst kunnen zien. Kijk 
niet alleen naar de moeilijke omstandigheden. 
Open je hart voor Jezus, voor hoe Hij zich aan 
jou wil laten zien en voor wat Hij in jouw le-
ven wil doen. Hij wil jou liefdevol leiden. Geef 
Hem je vertrouwen, dan heb je je Redder ge-
vonden. Dat is de troost van Kerst!
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Weet je dat Kerst heel 
goed nieuws is? 
Als je wilt weten waarom, lees dan verder. De 
engel die tijdens het eerste kerstfeest tot de 
herders sprak, zei het zo: “Jullie hoeven niet 
bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het 
hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie 
Redder geboren: Christus, de Heer.” (Lucas 2:10-11)
Kerst is dus goed nieuws omdat onze Redder is 
geboren. God geeft om ons en komt zo dicht-
bij als maar mogelijk is. Jezus Christus wil ook 
jouw Redder zijn. Ken jij de troost van zijn liefde 
in jouw leven?

Misschien heb jij hele andere gedachten 
over God en Jezus. Misschien heb je juist het 
gevoel dat je in de steek gelaten bent...
... omdat je bad om werk, maar je bent nog 

steeds werkeloos
... omdat je zocht naar genezing, maar je bent 

nog steeds ziek
... omdat je vroeg om geluk, maar je bent nog 

steeds ongelukkig

... omdat mensen je in de steek hebben gela-
ten, en bidden maakte geen verschil.

Houdt iets jou bij God vandaan? Vertel Hem 
eerlijk over je teleurstellingen en je gebroken 
verwachtingen. Wees ervan overtuigd dat Hij 
jou hoort en liefheeft, ook al ontvang je soms 
geen antwoord op moeilijke vragen.
Hoe je dat zeker kunt weten? Kijk maar naar 
Jezus die kwam om ons te redden. Hij gaf alles 
op en werd mens. Mens geworden schrok Hij 
er zelfs niet voor terug om voor ons te lijden 
en te sterven. Daar kun je toch alleen uit lief-
de voor kiezen? Wie zo handelt, moet wel het 
beste met ons voor hebben. Dat blijft staan, 
ook als wij Hem niet begrijpen.

Maar waar redt Jezus ons dan van? Van onze 
verlorenheid. Diep van binnen weet ieder 
mens wel dat het leven niet is zoals het zou 
moeten zijn. Er is kwaad, en dat had niet moe-
ten bestaan. En wie zichzelf kent, weet dat de 

wortel van het kwaad ook in hem of haar zelf 
zit. Kwaad leidt tot schuld, zinloosheid en de 
dood. Jezus kwam  om een oplossing te bieden 
voor de wortel van het kwaad binnenin ons.

Om ons te redden van onze schuld en verlo-
renheid werd Jezus mens, daarvoor gaf Hij 
ook zijn leven. Het leek alsof Hij de strijd verlo-
ren had, maar in werkelijkheid overwon Hij het 
kwaad en zelfs de dood. Jezus keerde terug naar 
de hemel, maar Hij gaf ons troostrijke beloften:
• Als je in Mij gelooft zal Ik altijd bij je zijn, je 

bent nooit meer alleen.
• Ik heb de dood overwonnen, als je bij Mij 

hoort ontvang je eeuwig leven.
• Eens keer Ik terug op aarde, dan zal Ik het 

kwaad uit de wereld verwijderen.
Dus ook verdriet en pijn zullen 
eens verleden tijd zijn!

Mensen reageren heel ver-
schillend op de redding 
die Jezus aanbiedt. Na 
zijn geboorte ontvin-
gen sommigen Hem vol 
blijdschap, zoals de herders. 

“Laat je niet ontmoedigen 
doordat we nog zo weinig van 
Gods toekomst kunnen zien.”
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