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Een Kind is ons geboren
We lezen in Jesaja 9 vanaf het
eerste vers:
1 Het volk dat in donkerheid
wandelt, ziet een groot licht;
over hen die wonen in een
land van diepe duisternis,
straalt een licht.
Aan het einde van dit vers
staat in mijn Bijbel een kleine
letter a met onderaan vers 6
een verwijzing naar Mattheus
4 vers 15 en 16
Wat staat daar in Mt. 4:15/16?

feet Jesaja gesproken, toen
hij zeide:
15 Het land Zebulon en het
land Naftali, aan de zeeweg,
over de Jordaan, Galilea der
heidenen:
16 het volk, dat in duisternis
gezeten is, heeft een groot
licht gezien, en voor hen, die
gezeten zijn in het land en
de schaduw des doods, is
een licht opgegaan.
Het volk daar zag een groot
Licht, en dat was Jezus die
daar Zijn heerlijk werk begon
te doen.

13 En Hij verliet Nazaret en
ging wonen te Kafarnaüm,
aan de zee, in het gebied van
Zebulon en Naftali.

Want we lezen wat voor werk
Hij daar ging doen in vers 23:

Jezus verliet Zijn woon- en
werkplaats Nazareth en ging
wonen in Kafarnaüm, ook wel
Kapernaüm genoemd.

23 En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun
synagogen en verkondigde
het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte
en alle kwaal onder het volk.

14 Opdat vervuld zou worden het woord, door de pro-
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En nu gaan we weer terug
naar Jesaja 9:2

2 Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot
gemaakt; het verheugt zich
voor uw aangezicht als met de
vreugde bij de oogst, zoals
men juicht bij het verdelen
van de buit.
Door deze bediening van Jezus (Hij predikte: bekeert u en
Hij genas de mensen van hun
ziekten en kwalen) stroomden
massa mensen naar Hem toe
en de vreugde daar was groot.
Jezus brengt bevrijding van
onderdrukking, ook voor ons,
zo zegt ons vers:
3 Want het juk dat het drukte
(dat is het juk, het hout om de
nek van gevangenen) en de
stang op zijn schouder, de
roede van zijn drijver (dat is
de stok van de opzichter van
de gevangenen, die hen voort

dreef) hebt Gij verbroken als
op Midjansdag
Midiansdag werd gevierd als
de bevrijdingsdag in oudIsraël, zoals bij ons in Nederland op 5 mei.
De Heere zond destijds verlossing door richter Gideon
van het juk van de Midianieten.
Wij, als kinderen Gods, kunnen nu zeggen wat in Col.
1:13 staat, namelijk:
Hij heeft ons verlost uit de
macht der duisternis en ons
overgezet in het Koninkrijk
van de Zoon Zijner liefde, in
wien wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.
4 Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel,
in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van
het vuur.
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Bloed vergietende soldaten
met stampende laarzen of
schoenen: Jezus brengt bevrijding, nu wat onze geest
betreft en straks regeert Hij
als Koning.

-

Sterke God.
Jezus is onze sterke God.
Over de Zoon wordt gesproken in Hebr. 1:8 “Uw
troon o God is in alle
eeuwigheid.”

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.

En Thomas noemde Jezus
in Joh. 20:28 “Mijn Heere en mijn God.” En Jezus sprak deze woorden
niet tegen.

En dat vieren wij nu op dit
Kerstfeest: Een Kind is geboren en een Zoon is ons gegeven. En Hij is voor ons:

Laat die gezindheid in u
zijn, welke ook in Christus Jezus was, Die, in de
gestalte Gods zijnde, het
Gode gelijk zijn niet als
een roof heeft geacht,
maar Zichzelf ontledigt
heeft en de gestalte van
een dienstknecht heeft
aangenomen.

-

Een Wonderbare Raadsman. Als wij met onze
vragen tot Hem gaan,
geeft Hij vaak op wonderlijke wijze goede raad.
Over Hem staat geschreven in Jesaja 11:2 dat op
Hem de Geest van raad
rust.

Ook staat er in Filip. 2:5

Het Kind, wat ons geboren is,
wordt ook genoemd: Eeuwige Vader.
Jezus sprak immers, toen Hij op aarde was:
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“Ik en de Vader zijn Eén.”
(Joh.. 10:30)

eeuwigheid met recht en gerechtigheid.

En de Zoon, die ons gegeven
is, wordt ook genoemd: Vredevorst.

En: De ijver van de Here der
heerscharen zal dit doen.

Daarom zingen wij ook met
de engelen: Vrede op aarde,
in mensen des welbehagens.
Het is een vrede in ons ondanks dat er nog geen vrede in
de wereld is.
6 Groot zal de heerschappij
zijn en eindeloos de vrede op
de troon van David en over
zijn koninkrijk, doordat hij het
sticht en grondvest met recht
en gerechtigheid, van nu aan
tot in eeuwigheid.
Dat is het komende vrederijk
van 1000 jaar, dat wij verwachten, en die vrede is eindeloos.
God is een God van liefde,
Die Zich uit in gerechtigheid.
Alles wordt nieuw! Er komt
gerechtigheid. Hij heerst in

