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Kerstmis is een dag waarop de hele
christelijke wereld de geboorte van Jezus
Christus in herinnering neemt. De dag
waarop God, de Zoon des mensen werd
(profeet/kind). God manifesteerde het werk
van redding door middel van een menselijke
vorm; want Hij zal zijn volk van hun
zonden redden.
Lukas 2:7 is een onderdeel van de Heilige
Schrift waar we vandaag, elke dag en elke
kerstmis aan zouden moeten denken; er
staat: "En zij baarde haar eerstgeboren
Zoon, en wond Hem in doeken, en legde
Hem neder in de kribbe, omdat voor
henlieden geen plaats was in de herberg."
Ja, er was geen plaats voor hen in de
herberg; met inbegrip van de Heiland, de
Verlosser, God zelf (Jesaja 9:5). Ze gaven
geen acht op de zwangere vrouw en haar baby, die we vandaag vieren. We geven geschenken aan elkaar, in plaats
van ze aan Hem te geven. Terwijl u deze dingen doet, interesseert het u wel waar en aan wie Hij Zijn geschenken wil
uitgeven? Een moment van gebed voor Zijn volmaakte wil zou u de juiste begeleiding en richting hebben gegeven
om te volgen. Heeft u Zijn leiding hierin gekregen?
Wat nog belangrijker is, is de kwestie wat u zou hebben gedaan als u de herbergier zou zijn geweest in de nacht dat
onze Heiland werd geboren. Ze konden hun geen plaats in de herberg aanbieden. Vandaag de dag bent u de
herbergier en de herberg is uw hart en uw leven. Als Jezus vandaag zou worden geboren; zou u Hem dan een
plaats in uw herberg hebben gegeven? Ik wens dat we deze houding vandaag de dag allemaal zullen overwegen. In
Bethlehem was er geen plaats voor hen in de herberg. Vandaag is uw hart en uw leven het nieuwe Bethlehem; zou u
Hem een kamer in uw herberg hebben gegeven? Uw hart en uw leven is de herberg, zult u Jezus in uw herberg
toelaten (uw hart en uw leven)?
De keuze is aan u om Jezus in de herberg van uw hart en leven toe te laten of om Hem opnieuw een herberg te
weigeren. Dit is een dagelijkse aangelegenheid met de Heere. Er was geen plaats voor hen in de herberg, alleen een
kribbe met een geur erin, maar Hij was het Lam van God die de zonden van de wereld weg zou nemen. Heb berouw,
geloof en open uw herberg voor het Lam van God, Jezus Christus die wij met Kerstmis vieren. Volg Hem in
gehoorzaamheid, liefde en verwachting van Zijn spoedige terugkeer (1 Thessalonicenzen 4:13-18).
Hoe is uw houding? Is uw herberg beschikbaar voor Jezus de Christus? Zijn er delen van uw herberg, als u Hem
binnenlaat, die verboden terrein zijn? Net zoals in uw herberg, kan Hij zich niet bemoeien met uw financiën, uw
levensstijl, uw keuzes enz. Sommigen van ons hebben grenzen gesteld aan de Heere in onze herberg. Vergeet niet dat
er geen plaats voor hen was in de herberg; herhaal niet hetzelfde, want Hij staat op het punt terug te keren als Koning
der koningen en Heer der Heeren.
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