
 

 
 



 
 
Vertaling voorzijde: 
Wat een kostbare juweel is de Zoon voor de Vader. 
Geven werd precies de basis voor de geboorte van onze Heer Jezus Christus. 
Wanneer u de geboorte van Jezus viert met Kerstmis, viert u Zijn gevende Geest, trouw, liefde en 
vriendelijkheid. 
De eenheid tussen God en Zijn volk begon en werd voltooid met Christus. 
Hij kwam uit de hemel en is in de hemel, omdat Hij innig en overvloedig van de wereld hield. 
Dit is het grote voordeel van het evangelie. Door dit zaad heeft God onze zonden weggenomen en 
totale vergeving voor ons verworven. 
 
“Dit kind was de Zoon, in wie God veel eer en kracht investeerde, zodat wij blij zouden zijn in Zijn 
tegenwoordigheid.” 
 

God heeft een Zoon 
 
God heeft een zoon; zijn naam is Jezus Christus. Lang voordat Hij geboren werd, voorspelde de 
profeet Jesaja al over de komst van het kind, dat onze nieuwe hoop zou zijn, met de woorden: 
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder 
en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de 
heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk…” (Jesaja 
9:5,6). Van zijn geboorte werden ons drie dingen beloofd die de basis voor onze eeuwige hoop 
werden. 
 

1 Een glorieus licht dat alle schaduwen van duisternis in ons leven zou verjagen. Een 
geweldig licht voor zowel leiding als bemoediging voor de mensen van God. 

2 Een glorieuze toename en complete vreugde vanwege Zijn geboorte (Jesaja 9:6). 
3 Een glorieuze vrijheid en uitbreiding en met goede reden. 

 
De bedoeling van het evangelie 
is het juk van zonde en satan te 
breken en zo de last van schuld 
en corruptie weg te nemen. Dit 
kind was de Zoon van God, in 
wie God veel eer en kracht 
investeerde, zodat wij blij 
kunnen zijn in zijn 
tegenwoordigheid. 
 
God hield zoveel van de wereld 
dat Hij dit onbetaalbare zaad gaf 
om voor ons geboren te worden. 
Wat een kostbare juweel is de 
Zoon voor de Vader. God hield 
zoveel van de wereld dat Hij dit 
zaad plantte – zijn beste Zaad – 
in de aarde om een familie voort 
te brengen. Vandaag de dag zijn 
er miljoenen wedergeboren door 
dit Zaad.  



Wat een onbetaalbaar offer is onze Heer Jezus Christus aan de wereld! Hij is Gods meest kostbare 
bezit – een Zoon in wie de Vader welbehagen had (Lucas 3:22). Door Hem zal alle vlees de 
verlossing van God zien (Lucas 3:6). Wij zouden hem moeten waarderen; wij zouden Hem moeten 
horen spreken (Mattheüs 17:5). 
 
Hoe laten wij onze waardering aan Hem zien? Wanneer wij elk goed ding wat de Heer ons gegeven 
heeft, geven: onze kracht, tijd, geloof, liefde. We komen niet alleen tegemoet aan de nood van Gods 
mensen, maar laten op hetzelfde moment onze waardering zien voor zijn voorzienigheid. De Bijbel 
zegt dat toen Jezus geboren werd, er van heinde en verre giften en offergaven binnen kwamen 
stromen. Wijze mannen uit het Oosten kwamen met hun offergaven: “En zij gingen het huis binnen 
en zagen het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neder en bewezen hem hulde. En zij 
ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan…” met nederigheid en eerbied 
(Mattheüs 2:11). 
 
Dus, geven werd de basis voor de geboorte van onze 
Heer Jezus Christus. Er is geen liefde die zich niet uit 
in geven. God hield zoveel van de wereld dat Hij zijn 
beste Zaad plantte in de aarde, zodat zijn vrede voor 
altijd met de mensen zou zijn. Het Zaad gaf Zichzelf op 
als een levend offer voor ons (Johannes 10:15) - om 
de gebrokene van hart te genezen, de krijgsgevangenen 
vrijheid te geven, de rouwende te troosten, de 
gevangenen te bevrijden en hun vijanden te verslaan 
(Jesaja 6:1-4). Wat een geweldige liefde! Het is in ons 
eigen belang om bij elke gelegenheid onze waardering 
te tonen aan dit Zaad.  
 
Bedenk dat onze waardering of verering tonen niet 
bestaat uit wilde feesten, drinkgelagen, of elke andere 
vorm van immorele zelfdienende activiteiten, die 
normaal plaatsvinden rond de Kerst en andere 
christelijke feesten. Het bestaat niet uit stelen, doden en 
plunderingen in onze pogingen om aan “de eisen van 
kerst” te voldoen. Verre van dat! Kerst is een tijd om te 
geven, en een tijd om te geven is een tijd om onze 
liefde, vriendelijkheid en meeleven te tonen – een tijd 
voor sobere overdenkingen, niet alleen over de 
voordelen van Kerst maar ook over ons onwaardige 
verleden.  
 
Jezus zei tot zijn discipelen: Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u 
liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt…” (Johannes 13:34). Onze liefde voor Christus is de 
basis voor onze liefde voor anderen (1Johannes 4:21). Liefde, vriendelijkheid, trouw en een 
gevende geest werden met Kerst geboren. Dus, wanneer u Jezus’ geboorte viert met Kerst, viert u 
zijn gevende Geest, trouw, liefde, vriendelijkheid en goddelijke kennis. De eenheid tussen God en 
de mensen begon en werd voltooid met Christus. Wij hebben Hem lief en eren Hem met alles wat 
we hebben, omdat Hij het eerst van ons hield door van de hemel te komen om Zijn leven te geven 
voor onze verlossing. Hij kwam neer uit de hemel en is in de hemel, omdat Hij de wereld zo innig, 
zo volledig liefhad. 
Door Hem is een gul aanbod aan leven en redding voor wie in Hem zouden geloven. God gaf Hem 
aan ons met dit redelijke voorstel, dat “een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe” (Johannes 3:16). Hierin ligt de grote opdracht van het evangelie – het geloven. Dit is 



het grote voordeel van 
het evangelie. Door dit 
Zaad heeft God onze 
zonden weggenomen 
en voor ons totale 
vergeving verworven. 
Dit was Gods 
bedoeling toen Hij zijn 
beste Zaad in de aarde 
plantte. Zijn missie is 
niet de wereld te 
veroordelen, maar zijn 
recht en vrede te 
herstellen; niet zoals 
de wereld die geeft 
(Johannes 14:27). 
Hij heeft dit allemaal 
voor ons gedaan. Toen 
wij nog zondaren 
waren is Hij voor ons 
gestorven (Romeinen 
5:6-8). Wat hebben wij 
voor Hem gedaan? 
Zijn gebod (instructie) 

is erg duidelijk: u dient God wanneer u de mensheid dient, want wat u aan uw naaste doet, dát doet 
u aan God. U zou een gevende geest moeten ontwikkelen, want dat is de enige manier waarop u op 
God kunt lijken.  
 
Jezus verlangt en verdient ons beste, omdat Hij ons 
het beste wat Hij had heeft gegeven en Kerst is een 
tijd om het beste te geven – elk goed ding wat God 
ons gegeven heeft. Het is een tijd om te laten zien 
hoe we denken als boetvaardig persoon, door te 
geven, wetend dat we Zijn tegenwoordigheid 
onwaardig zijn. 
Dit is de essentie van Kerst. Iets wat dit mist is een 
verkeerde benadering. Wanneer wij het anders 
doen, bedroeven we niet alleen de Heilige Geest, 
we zorgen er ook voor dat Hij ziet wat tegengesteld 
is aan Zijn wil. 
 
Zalving om ons het nieuwe jaar in te leiden 
Zalfolie zoals we het gebruikelijk zien, is een 
gezegende olie die gebruikt wordt om mensen of 
objecten te zalven. Zalven is olie gieten of wrijven 
op iemand, om diegene te eren of aan te stellen voor 
speciaal werk. In de tijden van het Oude Testament 
werden Israëlitische koningen gezalfd ten teken dat 
zij het ambt aanvaardden en zo kon de koning dus 
“de gezalfde” genoemd worden. En figuurlijk is 
“De Gezalfde” de titel van degene die God uitkoos 
en aanstelde als Redder en Heer. 



Elke keer als er in de Bijbel gesproken wordt over 
zalving met olie, is het een symbolische handeling 
waardoor de gezalfde persoon het privilege ontvangt 
apart gezet te zijn voor Gods speciale dienst en zegen. 
In 1Samuel 16:12-13 krijgt Samuel de opdracht David 
te zalven tot de nieuwe “uitgekozen koning”. Vanaf 
die dag kwam de Geest van de Heer op David, net 
zoals Hij met Saul had gedaan. De rest van zijn leven 
genoot David van  de kracht van de Heilige Geest op 
zijn werk en bediening (1Samuel 16:13).  
 
In het Nieuwe Testament betekent zalving dat een 
persoon een infuus krijgt met de Heilige Geest om 
heiligheid en puurheid te symboliseren. In 
nieuwtestamentisch gebruik is zalving een onderdeel 
van de rite van de doop met de Heilige Geest. Het was 
in deze strekking dat zalfolie gebruikt werd door de 
profeet Samuel om David te zalven. De olie op 
Davids hoofd droogde al gauw op, maar de Heilige 
Geest had een permanente plaats in het hart van de 
jonge veelbelovende jongen ingenomen. Met andere 
woorden, de olie was gewoon een symbool, niet de 
kracht zelf.  
 
Sommige mensen ervaren af en toe de kracht van 
zalving voor speciale opdrachten, maar David genoot 
van de aanwezigheid van de Geest vanaf de dag dat 
hij gezalfd werd tot aan het einde van zijn leven. Ook 
al was hij nog erg jong, de zalving die hij ontving 
zette hem apart voor Gods speciale dienst en zegen. 
 
Sommige mensen gieten olie op zichzelf, hopend dat ze hiermee speciale moed en kracht ontvangen 

voor een grote 
opdracht. Helaas 
realiseren zij zich niet 
dat het niet de olie zelf 
is, maar de komst van 
de Heilige Geest in 
iemands leven dat de 

veranderingen 
teweegbrengt 

(2Corinthe 1:21-22).  
 
De Bijbel spreekt over 
een zalving die iemand 
in staat stelt een 
bepaald uniek karakter 
van een hoog wezen 
aan te nemen. Deze 
goddelijke zalving 
wordt gedaan door 
God zelf op allen die 



het wonderlijke privilege hebben zijn kinderen te worden. 
 

In Jakobus 5:14 moedigt de Bijbel de zieke persoon 
aan om “de oudsten van de gemeente te roepen, zij 
moeten voor hem bidden en hem zalven met olie”. De 
oudsten waren de geestelijke leiders van de gemeente. 
Zij moesten voor de zieke bidden. Maar waarom 
moesten zij hem zalven met olie? In die dagen was olie 
een bekend geneeskundig middel. Dus de zalfolie kan 
een lichamelijk doel hebben gehad. Toch was het niet 
de olie die de zieke zou genezen, maar God zelf. Door 
de zieke met olie te zalven, zetten zij hem symbolisch 
apart voor speciale aandacht van de Heer en genezing, 
terwijl zij in geloof baden. In feite was het niet de olie 
die genas maar God zelf, omdat de zalving gedaan werd 
in zijn naam. In dit deel van de wereld geloven velen 
dat de olie zelf miraculeuze kracht heeft om te genezen. 
Anderen geloven dat de kwaliteit van de olie belangrijk 
is. We moeten ophouden de zalfolie te zien als iets dat 
speciale krachten bezit en ons richten op de belofte van 
God. Gebed moet voortkomen uit en begeleid worden 
door een levend geloof. Er moet geloof zijn bij degene 
die bidt en degene waarvoor gebeden wordt. Dit is wat 
de genezing voortbrengt, niet de olie. 
In Bethanië kwam er een vrouw naar Jezus toe en zij 
zalfde Hem met een heel dure olie. Deze zalving was 
om hem te sterken voor de komende uitdagingen. Dit 
was iets anders dan Hem apart zetten; het was bedoeld 
om Hem sterk te maken om de komende ‘problemen’ te 
kunnen dragen (Mattheüs 26:1-7). 

 
 In het Nieuwe Testament wordt het gebruik van olie 
ontmoedigd, omdat we het niet langer met een symbool 
hoeven te doen wanneer het echte voorwerp er is. Jezus is 
het echte voorwerp van aanbidding. In hem is er toegang 
tot alle beloften en zegeningen. Dus het is niet nodig met 
flessen olie rond te lopen.  
 
 
 
Dit is een vertaling van een pamflet, geschreven door 
Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All 
Nations te Lagos, Nigeria. 
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