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Lieve God, ik kom naar U toe met een leeg 

hart, egocentrische gedachten, met mijn angst 

en met een zondig leven. Het spijt me. Ik weet 

dat het ook mijn schuld is dat Jezus moest 

sterven. Vergeef me alstublieft al mijn zonden. 

Dank U voor Jezus, die me aanneemt zoals ik 

ben. Ik wil U leren kennen en de eeuwigheid 

met U doorbrengen. Dank U dat U Jezus voor 

mij hebt gegeven. Amen.

Wil je meer weten over de God die Liefde 

is en zijn Zoon die jou uitnodigt om bij hem 

te komen?

Schrijf of mail dan naar:

ETZ afdeling lezersreacties

Postbus 41

2950AA Alblasserdam 

reacties@traktaatzending.org

We sturen je graag een gratis boekje toe.

voorbeeld



Waar gaat kerst nou eigenlijk 

over? Was er geen sprake van de dood, 

een leegte, een behoefte? Was er niet er-

gens sprake van Liefde – oneindig, eeuwig, 

onveranderlijk – een Liefde die zijn enige 

Zoon weg gaf?

Het is bijna kerst  –  een tijd van cadeau-

tjes geven en krijgen. Je bent misschien al weken 

bezig voorbereidingen te treffen en je blijft maar 

naar de winkels rennen.

Maar misschien laat alles je wel koud in die laat-

ste run voor kerst. Misschien is de liefde bekoeld. 

Misschien luisteren je kinderen niet meer naar je. 

Misschien heb je geen kinderen.

Misschien is er iets gebeurd en is de lol eraf. Mis-

schien heeft je leven geen zin meer. Misschien 

zijn de dingen waar je naar zoekt alleen maar een 

tijdelijke vlucht. Misschien kun je niet geven. Of is 

er niemand overgebleven om aan te geven.

Daar gaat kerst over: God die naar de 

aarde kwam in de persoon van het kerstkind 

Jezus, om voor jou en mij te doen wat we met 

geen mogelijkheid voor onszelf kunnen doen.

Jezus leefde onder ons en had dezelfde pro-

blemen als wij. Jij en ik hebben geen enkel probleem 

dat hij niet begrijpt. Hij heeft het meegemaakt – 

zelf, of in zijn naaste omgeving. Zijn hele leven lang 

heeft hij mensen in nood geholpen. Hij is gestorven 

aan het kruis om voor ons eens en voor altijd af te 

rekenen met onze grootste nood: de zonde.

Net voor hij opsteeg naar de hemel, gaf de op- 

gestane Christus deze geweldige belofte: 

‘Ik zal voor altijd met jullie zijn.’ 

(Mattheüs 28:20). Daar gaat kerst nou over.

Toen Jezus hier op aarde was, nodigde 

hij de mensen uit om bij hem te komen: vermoei-

de mensen, slechte mensen, keurige mensen, 

verwarde mensen, arbeiders, revolutionairen,  

bedriegers, fanatici... Dat was en is de uit-

nodiging van de eeuw, van alle eeuwen!

Net zoals de mensen tweeduizend 

jaar geleden naar Jezus gingen, 

kunnen wij vandaag de dag ook gaan:  

gewoon zoals we zijn. Het enige wat we 

hoeven meenemen: onze grootste nood.

Deze kerst vraagt God je om bij 

hem te komen. Met je mislukkingen, je 

zonden, je problemen, je angsten. Jij. Dat is 

kerst. Jouw redding, het grootst mogelijke 

cadeau! God houdt van jou, zoekt naar jou, 

geeft zichzelf aan jou.

Mensen hebben een nood, vinden 

God en geven zichzelf aan hem. Dat is 

het mooie van kerst. Je kunt naar God 

toegaan deze kerst, of wanneer dan ook, 

door bijvoorbeeld een eenvoudig gebed 

als dit te bidden:

Luister!

voorbeeld




