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Lukas 2: 8-20 

Ook de hemel heeft feest 
gevierd toen de Here Jezus 
geboren werd. De hemel liet 
zich boven Bethlehem en het 
veld van Efratha horen in 
een geweldig koor: Ere zij 
God in de hoge en vrede op 
aarde in mensen van het 
welbehagen. 
 
Als je denkt aan al de 
geschiedenissen uit de 
bijbel, waarin engelen een 
taak hebben gehad, dan 
begrijp je wel dat dit één van 
de hoogtepunten is geweest, 
die de hemel graag 
meevierde. 

Engelen zagen toe, hoe God 
de aarde maakte. Ze juichten 
toen ze zagen hoe goed en 
mooi God alles had 
gemaakt. Ze genoten mee 
van de band tussen de 
HERE en de geschapen 

mensen. Ze zagen de liefde 
bloeien. Maar ze zagen even 
daarna ook, hoe de mens de 
band met God verbrak. Het 
waren engelen, die de 
toegang tot het paradijs 
moesten bewaken. Met 
getrokken zwaard.. Dat wijst 
op oorlog en bloedvergieten. 
 
Engelen zagen hoe de ark 
op een geweldige zee dreef, 
terwijl heel de aarde onder 
het water bedolven werd. Ze 
hoorden de angstschreeuw 
van de mensen die 
omkwamen. En ze keken 
toe, hoe de ark als een 
notendopje op de golven 
dobberde. 
 
Engelen keerden Sodom en 
Gomorra om. En engelen 
droegen God uit de tempel in 
Jeruzalem weg. Het zijn 
maar een paar momenten uit 
een lange geschiedenis, 
waarin ook engelen zich 
bezighielden met de 
verbroken relatie tussen God 
en de mens. 
 
Hoe blij zullen daarom ook 
de engelen geweest zijn, 
toen de dag aanbrak dat de 
Here Jezus mens werd om 
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die verbroken verhouding 
heel te maken. Om God en 
mensen met elkaar te 
verzoenen. Ze verheugen 
zich daarin. En dat laten ze 
horen ook, als verschillende 
legers zich boven het veld 
verzamelen, waar de herders 
de wacht over hun kudden 
houden. Ze scanderen, de 
hemelse legers, als soldaten 
die de naam van hun 
aanvoerder roepen. Heel de 
lucht is er vol van: van 
engelen, van het licht dat om 
hen heen straalt en van de 
massale soldaten’zang’.  
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=cbYe5wwtD_g 

 
werkelijkheid 
Het is wel goed er even 
langer bij stil te staan, dat de 
wereld van de hemel er ook 
is. We zien dat niet. We 
merken dat ook vaak niet. 
Maar de engelen zijn er wel. 
Voor ons als kinderen van de 
HERE is dat een heel rijke 
troost. Want we hebben het 
hier op aarde over mega en 
tera (en peta).. maar die 
geweldige machten en 
power op aarde is niet 

sterker dan de macht van de 
hemel.   

 
Tegelijk is het goed om 
eraan te denken dat de 
geschiedenis van de aarde 
niet los staat van de 
geschiedenis in en van de 
hemel. Alles in de 
woonplaats van God is 
betrokken op de woonplaats 
van de mensen. De engelen 
laten zien, dat God zijn 
wereld niet vergeten is. Hij 
laat ons niet over aan de 
machten van zonde en 
kwaad. Zijn boodschappers 
en dienstknechten waken 
over Zijn volk! 
 
Let er tenslotte op, dat 
engelen voortdurend de 
glorie van God bezingen. Ze 
zijn dag en nacht bezig in 
hun dienst aan de HERE.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=cbYe5wwtD_g
https://www.youtube.com/watch?v=cbYe5wwtD_g
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Openbaring 4: 8 
En de vier dieren hadden elk 
voor zich zes vleugels rondom, 
en van binnen waren die vol 
ogen. Ze hadden geen rust en 
zeiden dag en nacht: Heilig, 
heilig, heilig is de Heere God, 
de Almachtige, Die was, Die is, 
en Die komt! 

 
Denk eraan, dat de engelen 
knechten zijn. Zouden de 
kinderen dan achterblijven, 
als het gaat om het bezingen 
van de grootheid en de glorie 
van God? 

 
https://www.youtube.com/watc
h?v=gzniMNi8PEQ 

 
boodschap 
Waarom juichen de 
engelen? Omdat één van 
hen net de blijde boodschap 

heeft mogen verkondigen, 
dat de Heiland is geboren. 
Je kunt wel begrijpen dat die 
geboorte in de geschiedenis 
van hemel en aarde een 
keerpunt is. Want nu zal de 
verzoening tussen God en 
mensen tot stand komen. Nu 
is de tijd aangebroken waar 
al die eeuwen daarvoor over 
is gesproken. God had al 
eeuwenlang beloofd, dat de 
Verlosser zou komen.  
 
Deze verlossing is er niet 
voor gevallen engelen. Over 
engelen ontfermt de HERE 
zich niet, zegt de bijbel. Maar 
voor zijn kinderen wil God in 
Zijn genade vergeving en 
verzoening werken.  
 
Daar zit spanning. Want de 
Here Jezus is niet de 
Middelaar van engelen. Wel 
de Heer van de engelen. Zij 
zien hun Koning straks aan 
een kruis hangen. Ze mogen 
Hem dan niet te hulp komen. 
Maar ze zijn wel blij, dat 
hierdoor de verhouding en 
de band tussen God en Zijn 
kinderen weer helemaal 
goed komt. Mooi is dat. Om 
te zien, hoe de 
dienstknechten blij kunnen 

https://www.youtube.com/watch?v=gzniMNi8PEQ
https://www.youtube.com/watch?v=gzniMNi8PEQ
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zijn over het herstel van de 
band tussen de HERE en 
Zijn volk. 
 
armoede 
Nog één ding willen we uit 
de geschiedenis van de 
engelenzang naar voren 
halen. Dat is de 
verschrikkelijke armoede 
waarin de Here Jezus 
geboren wordt. Want de 
engelen zingen. Hun 
heerlijkheid straalt over het 
veld. Maar het 
geboortebericht komt tot 
herders, die horen tot het 
uitschot van de samenleving. 
Ruw. Onbetrouwbaar. Zo 
stonden ze bekend. 
 
Daarin tonen de herders als 
het ware het beeld van heel 
het volk: ruw en 
onbetrouwbaar.  Ook Israël 
leeft in het donker. Niet in 
het donker van de nacht. 
Maar wel in het donker van 
de zonde. Daarom ligt dat 
Kind in de kribbe en niet in 
een Koninklijke wieg. In de 
stad van David staat geen 
troon meer. Jozef, de 
kroonprins uit die dagen, 
staat als timmerman op de 
steigers om het paleis van 

Herodes te bouwen. Als de 
engelen verdwenen zijn, 
wordt het dan ook meteen 
weer donker en moeten de 
herders op zoek.  
 
De blijde boodschap is door 
de hemel verkondigd en 
bezongen. Zeker. Maar op 
aarde is het donker. Donker 
in het hart van de mens, die 
tegen God in opstand is 
gekomen.  

De Koning is geboren om te 
lijden en te sterven. Hij houdt 
zijn overwinningstocht, die 
uitloopt op het kruis. Daarom 
is kerst voor christenen altijd 
weer een feest met een 
dubbel gevoel. Want de 
Heiland kwam om de schuld 
te betalen die wij bij God 
hebben. Zijn bloed moest 
stromen, om onze zonden te 
verzoenen. 
 
rijkdom 
Maar nu ligt daar dat kind in 
de kribbe. Het Kind dat de 
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naam Immanuël draagt: “met 
ons.. Gód”! Niet langer tégen 
ons. Maar met ons. God, die 
de wereld zo liefhad dat Hij 
zijn Zoon gezonden heeft. 
Tot behoud voor een ieder 
die gelooft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Want hen heeft Hij macht 
gegeven om kinderen van 
God te worden. Hen die in 
deze Zoon geloven. Komt 
laten wij aanbidden die 
Koning! 
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BESPREKING 
 

1. Kun je meer voorbeelden uit de bijbel noemen, waarin 
engelen een taak hadden? Welke taken? 

2. Staan engelen boven ons, of onder ons? Lees hiervoor 
ook 1 Petrus 1: 12) 

3. Er zijn engelen om ons heen. Denk je daar wel eens 
aan? Troost dat? 

4. Waar in de bijbel zie je heel duidelijk dat de hemel en 
de aarde juist door de dienst van engelen heel nauw 
met elkaar verbonden zijn? 

5. Hoe komt het dat in de bijbel na de hemelvaart minder 
vaak van engelen wordt gesproken? 

6. Kun je uit het oude Testament een paar bekende 
gedeeltes noemen, waar van de belofte van de 
Verlosser gesproken wordt? Let op wat de engel zegt 
over de plaats en de stad. Begin bij Genesis 3: 15. 

7. Lees samen Romeinen 5: 1-2. Wat heeft dat met deze 
geschiedenis te maken? 

8. Waarom is kerst vieren een blij én een verdrietig feest? 
Zie je ook iets van het verdriet terug, in alle aandacht 
voor het ‘kerstverhaal’ om je heen? 

 
 


