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Lucas 2:8-14 
8 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht 
over hun kudde. 
9 En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij 
vreesden met grote vreze. 
10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke 
wezen zal; 
11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. 
12 En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de 
kribbe. 
13 En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en 
zeggende: 
14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Beste leerling, 
 
We zijn een nieuwjaar ingegaan. Deze stap hebben we allemaal gedaan. De tijd is namelijk niet tegen 
te houden. Het verleden ligt achter ons en de toekomst ligt voor ons. We leven in het heden. De grote 
kerkvader Augustinus heeft gezegd dat wij de tijden zijn. Zoals wij zijn, zijn de tijden. Dat is een 
veelzeggende uitspraak om even bij stil te staan.  Hoe gebruiken wij de tijd die ons is gegeven in het 
jaar 2023. Twaalf maanden, tweeënvijftig weken en driehonderdvijfenzestig dagen. Anno Domini is 
Latijn voor het jaar des HEEREN. We hebben het nieuwe jaar, of anders gezegd: de tijd van God 
gekregen. Genadetijd. We hebben zojuist een gedeelte gelezen uit het evangelie van Lucas.                
De boodschap van de engelen aan de herders. 
 
De tekst die we in deze overdenking centraal willen zetten is Lucas 2 vers 14.  
 
 ‘Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.’ 
 
 

Vijf  woorden springen er voor mij uit: Eren. Vrede. Welbehagen. HEMEL. AARDE. 
 
In eren zitten de woorden: bewondering, hoogachten, respecteren, waarderen, ontzien, eerbied en 
prijzen.  
 
In vrede zitten de woorden: heilzame toestand, rust, harmonie, kalmte en afwezigheid van…! 
 
In welbehagen zitten de woorden:  goedvinden, genoegen, aangenaam, genot, plezier en smaak. 
 

Het komende jaar 2023 mogen wij met deze drie woorden aan de slag: Eren, Vrede en Welbehagen. 



In deze drieslag ontdekken we een verticale- en een horizontale lijn met als snijpunt het 

woord: VREDE.  
 

Jezus Christus wil een Rijk van Vrede. De Zoon van God is gekomen om verzoening te brengen tussen 

God en mensen en tussen mensen onderling. 

De eerste verzoening komt van God. Een éénzijdig werk van Gods genade. De tweede verzoening 

tussen mensen onderling is onze gedeelde verantwoordelijkheid en opdracht, maar wel in 

afhankelijkheid van Hem. ‘Zonder Mij kunt gij niets doen.’ Aldus Johannes in het verhaal van de 

Wijnstok. 

De engelen verkondigden vrede op aarde. Jezus riep in de Bergrede zijn volgelingen op om 

vredestichters te zijn. Omdat dit goed is voor alle mensen op aarde. Een welbehagen voor ons 

allemaal, of zoals één van de synoniemen het uitdrukt: ‘aangenaam’ 

 

In onze onrustige tijden, met  geweld, angst, onrust, verdriet, armoede,  wantrouwen, boosheid, 

complot denken, oorlogen en crisissen, hebben we dringend behoefte aan een positief tegengeluid. 

En gelukkig is dat tegengeluid er. Gods Woord. Het evangelie van Jezus Christus is het goede nieuws. 

Eren, vrede en welbehagen. Wat een heerlijke woorden om van de daken te schreeuwen en 

in de praktijk te brengen. De engelen zongen er uitbundig van! 

Een landelijk dagblad heeft de volgende zin op haar krant staan: “Misschien wel de beste krant van 

Nederland.”  Maar over onze drieslag EREN, VREDE en WELBEHAGEN kunnen we zeggen: “Misschien 

wel de beste en meest noodzakelijke woorden voor Nederland in 2023!” 

 

Voor ons een prachtige uitdaging om dit een stem, een hoofd een hart een wil  en handen en voeten 

te geven in 2023. Leven in te blazen. Onder de aandacht te brengen. 

• Gods eer bevorderen 

• Vrede en respect tussen elkaar stimuleren 

• Een welbehagen scheppen, goed voor iedereen en helend voor de samenleving 

 

Naast de tijd die we van God hebben gekregen, hebben we ook een leefruimte ontvangen. 

Daarom wil ik twee woorden nog toevoegen aan onze drieslag: EREN, VREDE en WELBEHAGEN.       

Dat zijn de woorden: Ruimte en Richting. 

 

Bij deze ruimte kunnen we denken aan ons huis,  de straat, de school of om het breder te trekken: de 

samenleving. De ruimte waarin mensen leven, leren en werken. 

 

Binnen deze ruimte wil God ons vanuit Zijn Woord richting geven om niet te verdwalen en de 

verkeerde dingen te doen en te zeggen. Deze Bron is ons kompas. 



RUIMTE EN RICHTING. EREN. VREDE EN WELBEHAGEN. Een prachtig 5-tal. Een hand met vijf vingers: 

RUIMTE. RICHTING. EREN. VREDE. WELBEHAGEN. Een toegestoken hand naar elkaar op school en 

onze samenleving. Een handvol. Een open hand. Geen gebalde vuist.   

Deze HAND kunnen we nog compleet maken met 2 woorden uit onze kerntekst: HEMEL EN AARDE. 

Een opgeheven open hand naar boven en een uitgestoken hand naar de naaste. Hier worden de 

twee lijnen (horizontaal en verticaal) weer zichtbaar. 
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 Een mooi thema en een prachtige uitdaging voor ons allemaal in 2023:   

• Gods eer bevorderen 

• Vrede en respect tussen elkaar stimuleren 

• Een welbehagen scheppen, goed voor iedereen en helend voor de samenleving 

 

HAND IN HAND NAAR EEN MOOI (RESPECTVOL) NEDERLAND! 

Ik wens jullie allemaal een goed, liefdevol en vreugdevol jaar toe onder de zegen van de HEERE. 

Een vriendelijke groet, 

 

Het team van KlasseTaal. 

  



 


