


Lucas 2:8-11 (NBV)



8 Niet ver daarvandaan 
brachten herders de 
nacht door in het veld, 
ze hielden de wacht bij 
hun kudde. 



9 Opeens stond er een 
engel van de Heer bij 
hen en werden ze 
omgeven door het 
stralende licht van de 
Heer, zodat ze hevig 
schrokken. 



10 De engel zei tegen 
hen: ‘Wees niet bang, 
want ik kom jullie goed 
nieuws brengen, dat 
het hele volk met grote 
vreugde zal vervullen:



11 vandaag is in de 
stad van David jullie 
redder geboren. Hij is 
de Messias, de Heer.





 Een kenmerk van 
Gods kinderen

 Gaat gelijk op met 
Gods genade

 Ook temidden van 
moeite en verdriet

 In de verbondenheid 
met God



 Een kenmerk van 
Gods kinderen





2 Kron. 30:26 (NBV)
Er heerste grote 
vreugde in Jeruzalem, 
want sinds de tijd dat 
Salomo (...) in Israël 
regeerde, had iets 
dergelijks in Jeruza-
lem niet meer plaats-
gevonden.





Nehemia 12:43a (NBV)
Die dag brachten de 
Israëlieten talloze 
offers, en iedereen was 
vrolijk omdat God hun 
grote vreugde schonk. 





Jesaja 61:10 (NBV)
Ik vind grote vreugde 
in de HEER, mijn hele 
wezen jubelt om mijn 
God. Hij deed mij het 
kleed van de bevrijding 
aan...



hulde mij in de mantel 
van de gerechtigheid, 
zoals een bruidegom 
een kroon opzet, zoals 
een bruid zich tooit met 
haar sieraden.



Psalm 68:4 (NBV)
Maar de rechtvaar-
digen verblijden zich, 
zij juichen als God 
verschijnt, uitgelaten 
van vreugde.





Hand. 2:46 (NBV) 
Elke dag kwamen ze 
trouw en eensgezind 
samen in de tempel 
(...) en gebruikten hun 
maaltijden in een geest 
van eenvoud en vol 
vreugde.





1 Petrus 1:8 (NBV) 
U hebt Hem lief zonder 
Hem ooit gezien te 
hebben; en zonder 
Hem nu te zien gelooft 
u in Hem en ervaart u 
een onuitsprekelijke, 
hemelse vreugde.



 Een kenmerk van 
Gods kinderen

 Gaat gelijk op met 
Gods genade



 Chara = vreugde
 Charis = genade



 Overvloed van 
genade (Rom. 5:17)

 Allesovertreffende 
genade (2 Kor. 9:14)

 De rijkdom van zijn 
genade (Efez. 2:7)

 Groeien in de genade 
(2 Petr. 3:18)





 Een kenmerk van 
Gods kinderen

 Gaat gelijk op met 
Gods genade

 Ook temidden van 
moeite en verdriet



Psalm 94:19 (NBV)
Toen ik door zorgen 
werd overstelpt, was 
uw troost de vreugde 
van mijn ziel.



2 Korintiërs 7:4b (NBV) 
In al mijn ellende ben 
ik vervuld van troost en 
word ik overweldigd 
door vreugde.



2 Korintiërs 8:2 (NBV) 
Ze zijn door ellende 
zwaar op de proef 
gesteld, maar vervuld 
van een overstelpende 
vreugde...



 Een kenmerk van 
Gods kinderen

 Gaat gelijk op met 
Gods genade

 Ook temidden van 
moeite en verdriet

 In de verbondenheid 
met God



Psalm 16:11 (NBV)
U wijst mij de weg naar 
het leven: overvloedige 
vreugde in uw nabij-
heid, voor altijd een 
lieflijke plek aan uw 
zijde.





Johannes 15:11 (NBV) 
Dit zeg Ik tegen jullie 
om je mijn vreugde te 
geven, dan zal je 
vreugde volkomen zijn.





Romeinen 14:17 (NBV) 
Het koninkrijk van God 
is geen zaak van eten 
en drinken, maar van 
gerechtigheid, vrede 
en vreugde door de 
Heilige Geest.
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VIJF VREUGDEROVERS

1.Zorgen en verdriet
2.Bitterheid
3.Onbeleden zonde
4.Lauwheid 
5.Drukte van het leven





Lucas 2:10 (NBV) 
‘Wees niet bang, want 
ik kom jullie goed 
nieuws brengen, dat 
het hele volk met grote 
vreugde zal vervullen:



Lucas 2:11 (NBV) 
Vandaag is in de stad 
van David jullie redder 
geboren. Hij is de 
Messias, de Heer.’




