
De HerDers, GoDs Meesterplan



Lucas 2:8-20
En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich 
ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden 
over hun kudde. En opeens stond een engel des Heren 
bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, 
en zij vreesden met grote vreze. En de engel zei tot 
hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u 
grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U 
is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de 
Here, in de stad van David. En dit zij u het teken: Gij 
zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in 
een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote 
hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: Ere zij 
God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des 
welbehagens. 



En het geschiedde, toen de engelen van hen 
heengevaren waren naar de hemel, dat de herders tot 
elkander spraken: Laten wij dan naar Bethlehem gaan 
om te zien hetgeen geschied is en ons door de Here is 
bekendgemaakt. En zij gingen haastig en vonden Maria 
en Jozef, en het kind liggende in de kribbe. En toen zij 
het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot 
hen gesproken was over dit kind. En allen, die ervan 
hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de 
herders tot hen gezegd werd. Doch Maria bewaarde al 
deze woorden, die overwegende in haar hart. En de 
herders keerden terug, God lovende en prijzende om 
alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun 
gezegd was.



• Johannes 1 :29: Zie het Lam Gods, 
dat de zonde der wereld 
wegneemt.

•

• Jesaja 53:7: Als een Lam, dat ter 
slachting geleid wordt.

•

• Openbaringen 7:17: Want het 
Lam, dat in het midden van de 
troon is, zal hen weiden.



Het Lam van God is de 
benaming van Jezus 
Christus als het figuurlijke 
Offerlam dat de zonde der 
wereld wegneemt



Jesaja 9:5: 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.



Openbaring 3:20 : Zie, Ik sta 
aan de deur en Ik klop. Indien 
iemand naar mijn stem hoort en 
de deur opent, Ik zal bij hem 
binnenkomen en maaltijd met 
hem houden en hij met Mij.


