
Kerstproject 2019: God belooft de Vredekoning 
 
Inleiding 

In dit Kerstproject lezen we uit het bijbelboek Micha. Micha was een profeet die werkte in Juda. In zijn tijd worden 
Juda en Jeruzalem bedreigd door Assyrië. 
Een profeet doet meer dan de toekomst voorzeggen. Hij wijst ook de schuld van het volk aan, waarschuwt voor 
de gevolgen daarvan en wijst de weg naar een leven tot Gods eer. Micha belooft dat God beslissend zal ingrijpen 
en de vrede zal brengen. Hij zal de koning uit Betlehem geven, die in vrede zal regeren. Ook maakt hij duidelijk 
dat God heilig is en de zonde niet kan verdragen. Verder leert Micha Juda dat het trouw moet zijn aan Gods 
geboden in het dagelijks leven. Er moet echte liefde zijn voor de HEER. 
In de Adventstijd bereiden we ons voor op het Kerstfeest. We zijn dankbaar voor de komst van Jezus op aarde. 
Door Hem worden we gered en krijgen we een heerlijke toekomst. Daarom is Kerstfeest een feest. Tegelijk kijken 
we kritisch naar onszelf. Houden wij net zo veel van God als Hij van ons? Dat mag God toch van ons verwachten. 
En: hoe doe je dat, van God houden? En hoe moet het verder, als dat niet goed lukt en we God pijn doen? 
In de Adventstijd leren we goed naar God en naar onszelf te kijken. En we leren te zien hoe ongelooflijk, hoopvol 
en mooi het is dat Jezus geboren werd in onze wereld. 
 
Aantekeningen bij dit project 

1. Voor de jongste kinderen hebben we verhalen gezocht met de boodschap die Micha aan de orde stelt, 
zodat ook zij die kunnen begrijpen. Bij de andere leeftijdsgroepen proberen we Micha’s woorden namens 
God naar de kinderen in deze tijd te vertalen. 

2. Het Kerstproject kan op Eerste Kerstdag worden afgesloten. We bieden ook de mogelijkheid de zondag 
na Kerst eraan toe te voegen. Zowel in het thema als in de verwerking van 29 december sluiten we aan 
bij het project. Dit op verzoek van diverse gebruikers. De ervaring leert dat in vele kerken de 
projectverwerking niet direct wordt weggehaald om het Kerstfeest ook daarin nog even te koesteren. 

 
Zondag 1 december: Micha 4:1-8 
Projectthema: God belooft vrede 

Gods doel staat vast. Hij wil vrede en verlossing brengen voor heel zijn schepping. Daarvoor wil de HEER zijn 
volk Israël gebruiken. Er komt een dag dat alle volken naar Gods tempel zullen komen om te leren wat goed is in 
Gods ogen. De HEER zal koning zijn. Micha mag dat beloven op een moment dat die vrede ver weg lijkt. Juda 
heeft zich van de HEER afgekeerd en trouw aan Hem is ver te zoeken. Ondanks de teleurstelling over Juda’s 
zonde laat God hen niet vallen. Zo kan het niet verder en daarom zal Hij zelf verandering brengen: vrede uit pure 
liefde. God heeft gedaan wat Hij beloofde: Jezus is gekomen. Hij is Gods koning die iedereen het goede leert en 
de vrede geeft. 
 
Zondag 1 december: Micha 2:6-13 
Projectthema: God belooft rechtvaardigheid 

God is zijn volk trouw. Hij laat het nooit vallen. Daarvan zijn de Judeeërs overtuigd. Ze vinden het daarom gezeur 
wat Micha profeteert. Hij kondigt Gods straf aan, de ondergang van Juda, maar zo is God toch niet? Hij wil het 
goede voor ons; God belooft vrede. In dit bijbelgedeelte geeft Micha daarop antwoord. God wil inderdaad het 
goede, maar dan wel voor iedereen. Dus ook voor die mensen die jullie beroven, de vrouwen die jullie uit hun 
huizen zetten en anderen die jullie ongelukkig maken. Als God jullie straft komt Hij op voor deze mensen. Dat is 
eerlijk en rechtvaardig. De HEER is niet een lieve God die alles maar laat gebeuren, Hij doet wat nodig is voor de 
vrede en komt op voor de slachtoffers. Luister naar Hem, dan zullen ook jullie vrede hebben. 
 
Zondag 15 december: Micha 6:1-8 
Projectthema: God vraagt gehoorzaamheid 

God is rechtvaardig en belooft vrede. Eens zal Hij Koning zijn en alles goed maken. Maar deze beloften vragen 
wel om een antwoord. Ze vragen van ons gelovig te leven. Maar hoe doe je dat. Micha zegt: je kunt God niet 
gunstig stemmen met grote offers. We leven van genade. We krijgen Jezus, de Vredekoning, als onverdiend 
geschenk. God eist als antwoord daarop geen geweldige offers, maar trouw en liefde. Doe elke dag wat goed is, 
in alle grote en kleine dingen. Ga de weg die God je wijst. Dan groeien de vrede en het geluk die God door Jezus 
brengt. Dan zien mensen door jou heen de Koning van de vrede. 
 
Zondag 22 december: Micha 7:1-7 en 18-20 
Projectthema: God belooft vergeving 

De straf van God dreigt voor Juda vanwege alle onrecht. Toch wil God niets liever dan vrede geven. Daarom zal 
Hij de Vredekoning in Israël geven. Hij zal alle schade van ons falen herstellen. Micha roept het volk op de HEER 
lief te hebben. Dan zal de straf veranderen in zegen. Dan komt er nieuw leven. God zal eens alle zonden 
wegvagen, zodat ze geen kwaad meer aanrichten. God blijft niet boos, Hij zal zich uit liefde over Israël ontfermen. 
Ook in onze tijd is er nog veel slechts en verdrietigs. Wij kijken daar soms machteloos naar, hoe we ook ons best 
doen om God trouw te zijn. Er is er maar Eén die alles anders kan maken, ook in ons leven en onze wereld. Dat 
is de HEER zelf. En dat doet Hij. Het is Kerstfeest geworden, Jezus is gekomen. 



 
Woensdag 25 december (Kerst): Micha 5:1-4 en Lucas 2:1-7 
Projectthema: God belooft de Verlosser 

Micha heeft het ontrouwe Juda opgeroepen om op God trouw te zijn en op Hem te blijven hopen. Hij zal Israël 
verlossen en alle schuld vergeven. Daarom moet Israël Gods weg gaan, nederig doen wat Hij ons leert. Maar hoe 
verlost de HEER? Daarop geeft de Kerstgeschiedenis antwoord. Eigenlijk is het niet spectaculair. We lezen niet 
over een wereldstad, waar met pracht en praal een koning de macht grijpt. Jezus komt in Betlehem, een stadje 
met herders en graanvelden. Niet in het centrum van de macht, maar in een stal. God geeft de Koning die zijn 
volk verzorgt, die als het nodig is voor hen opkomt. God geeft een geduldige leraar die uitlegt en voordoet wat 
leven in vrede is. Bij deze Vredekoning voel je je veilig en geborgen. 
 
Zondag 29 december: Lucas 2:33-40 
Projectthema: God vraagt vertrouwen 

Hoe is het mogelijk dat Simeon en Hanna in het kind van Jozef en Maria de Vredekoning, de Messias 
herkennen? Dat kon je toch niet aan deze baby zien? 
Het geheim is dat Simeon rechtvaardig en vroom is. Hij probeert te doen wat Micha zei: nederig de weg van God 
gaan. Daarom ziet hij uit naar de tijd dat God Israël zal troosten en verlossen. Datzelfde geldt voor de oude 
Hanna, die zo’n zwaar en moeilijk leven gehad heeft. Zij ziet uit naar de bevrijding van Jeruzalem. Beiden 
verwachten de Messias die God door zijn profeten heeft beloofd. 
Als je goed kijkt wat God belooft, kom je niet te laat. Dan zorgt God dat je er op het goede moment bent en 
begrijpt wat je ziet. Dat geldt ook voor ons: als we dichtbij God leven, herkennen we wat Hij ons geeft. Dan 
kunnen we blij en dankbaar leven, nu en in het Rijk van Koning Jezus. In deze wereld en in de wereld die komt. 
 
ds. Dick Westerneng, hoofdredacteur 
 
 
 


