
 
Project Kerst 2020 : IK ZIE TOEKOMST IN JOU 
(een project over spiegelen, kijken, geloven en zien…) 
 
In de bijbelse geschiedenissen op weg naar Kerst laat God zien welke toekomst Hij voor ogen 
heeft voor de wereld en hoe Hij die gaat realiseren. 
Hij doet dat door zijn engelen naar de wereld te sturen met zijn boodschap. Engelen zijn 
Gods dienaren en zijn zo ook als een spiegel voor de mensen. Als wij luisteren naar de 
boodschap van engelen, merken we dat die niet alleen voor Zacharias, Maria, Jozef en de 
herders bedoeld is. Wij zien Gods wil, Gods plan om zijn Koninkrijk te laten komen, ook in 
ons leven. God helpt ons om vanuit verschillende perspectieven zijn liefde in Christus te zien, 
beter te begrijpen en erin te geloven.   
 
We zien hoe God toekomst ziet in de mensen die Hij betrekt bij zijn plan voor de wereld. Hij 
zegt als het ware tegen de mensen in de geschiedenissen ‘ik zie toekomst in jou’. Hij wil hen 
laten meewerken aan die toekomst. Hij stuurt engelen naar hen toe die laten zien wie God 
voor hen wil zijn. Door zijn engelen houdt Hij hen als het ware een spiegel voor. We zien in 
dit project hoe Zacharias, Maria, Jozef en de herders in Betlehem betrokken raken bij Gods 
plan en hoe ze daarop reageren. 
 
God ziet ook toekomst in ons, daar is de komst van Jezus een duidelijk bewijs van. Maar hoe 
zien wij Gods toekomst voor onszelf? Zonder spiegel kun je jezelf niet zien. God wil door zijn 
woorden een spiegel voor ons zijn. Hij wil ons in de bijbelse geschiedenissen laten kijken 
vanuit zijn perspectief voor ons.  
Dat God ook met jou verder wil, zie jij als jij door zijn ogen naar jezelf kijkt. Hij wil zijn licht en 
liefde weerspiegelen naar jou.  Zo krijg je inzicht, mag je deelhebben aan zijn redding en 
groei je in geloof. 
 
God wil ons betrekken bij zijn liefde voor een vijandige en soms donkere wereld. We vieren 
op Kerst, dat God zijn Zoon stuurt om ons te redden. Hij is Gods Licht voor de wereld. Jezus is 
Gods spiegelbeeld, die als geen ander Gods licht weerkaatst. 
Als we God voor de komst van Jezus danken en prijzen en leven zoals Hij ons leert, 
weerspiegelt ook in ons Gods Licht voor de wereld. 
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