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Predikatie over Jesaja 9 vers 5 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

 
 Votum. 
 Zingen Psalm 32 : 4. 
 Geloofsbelijdenis van Nicéa. 
 Schriftlezing Jesaja 8 vers 11 t/m Jesaja 9 vers 6 
 
11 Want alzo heeft de HEERE tot mij gezegd, met een sterke hand, 
en Hij onderwees mij van niet te wandelen op den weg dezes volks, 
zeggende: 
12 Gijlieden zult niet zeggen: Een verbintenis, van alles waar dit volk 
van zegt: Het is een verbintenis; en vreest gijlieden hun vreze niet 
en verschrikt niet. 
13 Den HEERE der heirscharen, Dien zult gijlieden heiligen, en Hij 
zij uw Vreze en Hij zij uw Verschrikking. 
14 Dan zal Hij ulieden tot een Heiligdom zijn, maar tot een Steen 
des aanstoots en tot een Rotssteen der struikeling den twee huizen 
Israëls, tot een Strik en tot een Net den inwoners te Jeruzalem. 
15 En velen onder hen zullen struikelen, en vallen en verbroken 
worden, en zullen verstrikt en gevangen worden. 
16 Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder Mijn leerlingen. 
17 Daarom zal ik den HEERE verbeiden, Die Zijn aangezicht ver-
bergt voor het huis Jakobs, en ik zal Hem verwachten. 
18 Zie, Ik en de kinderen die Mij de HEERE gegeven heeft, zijn tot 
tekenen en tot wonderen in Israël, van den HEERE der heirscharen, 
Die op den berg Sion woont. 
19 Wanneer zij dan tot ulieden zeggen zullen: Vraagt den waarzeg-
gers en duivelskunstenaars, die daar piepen en binnensmonds 
mompelen, zo zegt : Zal niet een volk zijn God vragen? Zal men 
voor de levenden den doden vragen? 
20 Tot de Wet en tot de Getuigenis; zo zij niet spreken naar dit 
Woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben. 
21 En een ieder van hen zal daar doorgaan, hard gedrukt en honge-
rig; en het zal geschieden wanneer hem hongert en hij zeer toornig 
zal zijn, dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God, als hij op-
waarts zal zien; 
22 Als hij de aarde aanschouwen zal, zie, er zal benauwdheid en 
duisternis zijn; hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven 
door donkerheid. 
23 Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd wor-
den; gelijk als Hij het in den eersten tijd verachtelijk gemaakt heeft 
naar het land van Zebulon aan, en naar het land van Naftali aan, 
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alzo heeft Hij het in het laatste heerlijk gemaakt naar den weg zee-
waarts aan, gelegen over de Jordaan, aan Galiléa der heidenen. 
 
  1 Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; dege-
nen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve 
zal een licht schijnen. 
  2 Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar Gij hebt de blijdschap niet 
groot gemaakt; zij zullen nochtans blijde wezen voor Uw aangezicht, 
gelijk men zich verblijdt in den oogst, gelijk men verheugd is wan-
neer men den buit uitdeelt. 
  3 Want het juk van hun last en den stok hunner schouders en den 
staf desgenen die hen dreef, hebt Gij verbroken, gelijk ten dage der 
Midianieten; 
  4 Toen de ganse strijd dergenen die streden, met gedruis ge-
schiedde, en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand wer-
den tot een voedsel des vuurs. 
  5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 
heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonder-
lijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; 
  6 Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde 
zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevesti-
gen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan 
tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal 
zulks doen. 
 
 Gebed. 
 Zingen Lofzang van Zacharias : 4 en 5. 
 
Gemeente, met de hulpe des Heeren en onder de inwachting van 
Gods Heilige Geest, wensen wij in deze avond te spreken over 
Jesaja 9 het 5e vers: 
 
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 
heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam 
Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vrede-
vorst. 
 
Om naar aanleiding van deze tekstwoorden, gemeente, stil te staan 
bij drie gedachten. Het gaat hier over Christus. 
 

1e. Zijn naturen. 
2e. Zijn macht. 
3e. Zijn Namen. 
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Gemeente, wij hebben met elkaar gelezen vanaf Jesaja 8 vers 11. 
Daar gaat het over een volk dat op de levensweg wandelt. Een volk, 
dat is op weg gegaan. Ja, dat moet wel, want wij zijn allemaal, net 
als dat volk, door onze geboorte op de levensweg geplaatst. Onze 
levensweg wordt dagelijks verlengd. Onze levensweg is op weg 
naar het einde. Onze levensgang is daarheen gericht. Wij leven 
tussen wieg en graf. En wie weet wanneer, voor u en voor mij, wie 
weet wanneer die levensweg ten einde zal zijn? Dat die levensdraad 
wordt afgesneden, en dat het doel van onze levensreis is bereikt. 
Ja, het doel van de levensreis. Want ons aller levensreis heeft een 
doel. Want denk er goed om, dat waar wij dan ook straks in de 
eeuwigheid zullen verschijnen, de Heere daarin geëerd zal worden, 
de Naam des Heeren grootgemaakt zal worden. Dat weet u toch 
wel? Of niet? In de ondergang van de zondaars, van de opstan-
delingen tegen God, die nooit gebroken zijn onder de majesteit 
Gods; in de ondergang wordt die heerlijke deugd van de Goddelijke 
gerechtigheid bedoeld. Maar in het behoud van zondaren, uit ge-
nade, die zalig mogen worden door de verdiensten van Christus, 
daar wordt de deugd van de Goddelijke barmhartigheid in ver-
heerlijkt. 
Ja, ze zeggen weleens: “Ze zullen in de hel eeuwig vloeken”. Maar 
ik moet u eerlijk bekennen, dat geloof ik niet zo. Nee, dat kan ik niet 
geloven. Daar in de buitenste duisternis, daar zal het Goddelijk recht 
aanbeden moeten worden. Daar zal het moeten worden erkend, 
geliefde gemeente, de genade Gods veracht te hebben, niet 
kostbaar geacht te hebben. Daar zal het gelden “het was volbracht”. 
Daar zal het beleden moeten worden: “Eigen schuld dat ik niet ben 
aangekomen in de gewesten van de eeuwige vreugde. Eigen 
schuld”. 
En weet u, nu gaat het in dat gedeelte van hoofdstuk 8 van Jesaja 
over een volk dat aan deze kant van het graf daar niets van geleerd 
heeft, van die eigen schuld. Nee, die hebben een levensweg 
ingeslagen waar ze het nogal aardig naar hun zin hebben. En als 
het even moeilijk wordt, weet u wat ze dan doen? Dan vragen ze de 
waarzeggers en dan vragen ze de duivelskunstenaars, die daar 
piepen en binnensmonds mompelen. U zegt: “Dat doen wij natuur-
lijk niet. Wij gaan niet naar een waarzegger. Wij gaan niet naar een 
duivelskunstenaar”. Maar mag ik u eens wat zeggen vanavond? Als 
je nu meer vertrouwen hebt op een dokter, dan op de almachtige 
God. Zou je dan veel verschillen van dat volk? Als je nu meer 
waarde hecht aan de wetenschap, aan de kunde, aan het vernuft 
van het menselijk verstand, dan aan de Majesteit van de hemelse 
Heere, zou je dan bepaald anders zijn dan dat volk? Nee, daar staat 
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toch even een prachtig advies, is het niet? Zal niet een volk zijn God 
vragen? Jazeker, zal niet een volk zijn God vragen? Want wat is het 
toch, om voor de levenden de doden te vragen. Zal een dode een 
levende kunnen helpen? Nee, in der eeuwigheid niet. Maar de 
levende God kan niet alleen helpen, maar Die wil ook helpen; Die 
kan niet alleen zegenen, maar Die zal ook zegenen. Jazeker! 
Dan is er ook nog dat andere volk. Dat andere volk dat aan deze 
kant van het graf tot een belijdenis is gekomen. Dat moet je nu eens 
nakijken, of je die belijdenis mee kunt maken. Dat is een belijdenis 
waarmee… (laat ik het maar zo zeggen) met tien vingers naar 
zichzelf moet worden gewezen. Niet met één vinger meer, waarmee 
we zo graag naar een ander wijzen. Nee, maar die tien vingers naar 
jezelf. Ik, ik heb gedaan dat kwaad was in Uw oog. Er is een volk op 
deze aarde, dat vindt zijn leven terug in de tollenaar, die zich op de 
borst sloeg, op de borst slaande vanwege zijn verbroken hart, 
vanwege zijn verslagen geest: “Ik heb tegen God gezondigd, ik heb 
de Springader van het leven verlaten”. Weet je hoe mensen tot zo’n 
belijdenis komen? Want nu ben je in de kerk. Dat zal niet de eerste 
keer wezen dat je in de kerk bent. Dan zeg je: “Ja, dat is toch een 
goeie gewoonte, naar de kerk te gaan”. Jazeker, dat is een goeie 
gewoonte. En thuis je Bijbel te lezen. Dan zeg je: “Dat is toch even 
mooi, dat wij dat nog mogen doen, ook in vrijheid in ons land”. Ja, 
dat is waar! Maar weet je wat er nodig is in je leven, mensen? Want 
je kerkgang kun je je leven lang volhouden, terwijl je je levensweg 
volhoudt, terwijl je je eigen bestaan handhaaft. Weet je wat 
noodzakelijk is? Dat de Heere het in je leven laat doodlopen. Dat de 
Heere je in je leven laat vastlopen. Dat de ruimte van je bestaan 
gemaakt wordt tot een benauwde engte. Dat het niet meer gaat. Dat 
je geen stap meer verder kunt. Dat je geen hand voor ogen meer 
ziet. Dat je niet meer weet waar je naar toe moet. Waar je geen raad 
meer bij jezelf hebt en waar je ook niemand om je heen kunt vinden 
die je raad verschaffen kan. 
Er staat in het 9e hoofdstuk vers 1: “Het volk dat in duisternis 
wandelt”. Hé, die mensen die het zo best vol konden houden op de 
levensweg, ja, die zorgen wel voor licht. Het licht van het verstand. 
Het licht van de wetenschap. Het licht van de hulp bij mensen. Maar 
hier is een volk dat in de duisternis wandelt. Ben je een mens die in 
de duisternis wandelt? Heb je in je leven weleens in de duisternis 
gelopen? “Jawel, jawel”, zeg je, “het is weleens moeilijk geweest”. 
Waarom dan? “Nood en dood overspoelde mij. Het werd zwaar. Ik 
zag geen uitkomst en geen uitweg meer. Ik wist niet meer waar ik 
het zoeken moest”. Maar je bent er uit gekomen. “Ja, ik ben er uit 
gekomen. Ik heb mij toch maar een weg gebaand door alle moeite 
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heen, en ik dacht bij mezelf: weet je, na regen komt vast 
zonneschijn. Het zal wel weer goed komen”. En het is weer goed 
gekomen? En je kon het nog volhouden. Weet je wat dat is? Dat is 
als een riet dat door de wind omgeblazen wordt en wat tot op de 
grond toe heeft moeten bukken. Maar als de wind gaat liggen, dan 
rijst hij weer fier overeind. 
Maar hier is een volk dat in duisternis wandelt. Die zijn maar niet zo 
voor een ogenblik omgeblazen. Nee, die zijn geknakt geworden. 
Daar heeft de wind over gewaaid, en dat heeft ze verbroken. Hoe 
komt dat? Wel, omdat dat niet de wind van tegenslagen geweest is, 
maar omdat dat de wind die door God Zelf aangeblazen geweest is. 
De wind van het Goddelijk recht. De wind van het strenge oordeel 
van God is over ze gegaan. En heb je nu die wind over je leven 
weleens een keer gevoeld? Hoe voel je dat dan? zeg je. Vers 23 
van hoofdstuk 8 zegt: “Maar het land dat beangstigd was”. Ik lag 
gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost 
deed missen. Het land dat beangstigd was. Dat is een land, dat is 
een volk voor wie de hel is open gegaan. Dat is een volk dat terecht 
gekomen is onder de samengepakte wolken van het Goddelijk 
oordeel. Dat is een volk dat in de woestijn, in de kaalslag gedreven 
is. Dat is een volk dat al de eigengerechtigheden over boord heeft 
moeten gooien. Daar werd toch al mijn gerechtigheid een 
wegwerpelijk kleed. Dat is een volk in wier hart het licht ging 
schijnen. Het licht van God. En dat licht openbaarde de duisternis 
van het bestaan. 
Maar er ging ook licht schijnen over het Woord. En dat Woord sprak 
tot je. De ziel die zondigt, zal sterven. De Heere zal je dagen in het 
gericht. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna hét 
oordeel. Dat thuis gekregen te hebben. 
Dat mag ik je toch wel vragen vanavond? U zegt: “Man, dat is 
zwaar”. Het is zwaar als je dat torsen moet. Dat is ook niet te 
dragen, trouwens. Het drukt je schouders naar beneden. Het duwt je 
door de knieën. Het verbrijzelt je onder God. Maar het gaat er niet 
om dat dat zware praat is. Het gaat er om dat dat ware praat is. 
Want het is het Woord dat het ons zegt: “Het land dat beangstigd 
was”. Zo beanstigd te zijn, mensen. En dan moet je zien dat er 
staat: “Het land”. Dat hebben de vertalers er tussen gevoegd, het 
staat schuingedrukt. Maar het land. Het beeld is goed. Overal waar 
je het land van je leven rond kijkt, overal vind je die angst. Je hebt 
gedacht: “Ik ga naar die uithoek, of ik vlucht daar wel heen”. Maar 
waar je ook heen ging, overal trof je diezelfde angst. Nou, dat is een 
volk dat in de duisternis wandelt. Want als die angst je gaat bezet-
ten, als het Goddelijk oordeel een zaak van gewicht wordt in je 
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leven, ja, denk erom dat het dan donker wordt in je bestaan. Al is 
het nog zo’n prachtige zomerdag. Al staat de zon hoog aan de 
hemel. Maar het is donker in je hart, want je hebt geen vrede met 
God. Dat is ook zo’n vraag. Heb je weleens oorlog gevoeld in je 
leven? Oorlog met God. En heb je die oorlog mogen verliezen? Dan 
ben je wel te feliciteren. Gelukkig maar, de oorlog te mogen 
verliezen. Je uit te moeten leveren. Het niet meer te kunnen winnen. 
Neergeveld te worden onder die slaande, krachtige hand van God. 
Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Nee, zeg 
je, nee, met mij komt het nooit meer goed. Nooit meer. Ik heb te 
lang gezondigd. Ik heb te veel gezondigd. Ik heb God op het hoogst 
misdaan. Ik heb de genademiddelen veracht. Ik heb zomaar in de 
kerk gezeten en daar heb ik aan de vakantie zitten denken, en 
welke kleur interieur ik in de auto zou kiezen. Daar heb ik maar aan 
zitten denken. Daar ben ik mee bezig geweest. Daar heb ik mijn tijd 
mee verdaan. Zou het voor mij nog kunnen? 
Het volk dat in duisternis wandelt ‘zal’ een groot licht zien. 
Maar nu goed opletten. Er staat: “Het volk dat in duisternis 
‘wandelt’”. Wandelt! Je hebt er velen die in de duisternis gaan zitten. 
Die zeggen: “Het heeft toch geen zin meer. Laat ik dan hier maar 
wachten. Wie weet. Wie weet”. Maar het gaat hier over een volk dat 
in beweging gekomen is. Dat moest van zijn plekje af, op zoek 
gegaan. Dat is een kenmerk van de ware ontdekking. Op zoek te 
gaan. Weet je hoezo? Omdat er in het leven een zaak is die 
opgelost moet worden. Er is nog zoveel nood waar we overheen 
kunnen kijken. Dan zeggen we: “Nou ja, goed, het komt me wel tot 
aan de lippen, maar vooruit, ik houd het nog wel vol”. Maar als de 
nood je gaat overspoelen, mensen, en je dreigt te verdrinken, dan 
wordt de nood onhoudbaar. Kijk, daar gaat het over: onhoudbare 
nood! Want wat moet er met onhoudbare nood gebeuren? Die moet 
opgelost worden. Want als de onhoudbare nood niet oplost in je 
leven, wat gebeurt er dan? Ik zal nog wegzakken in de wanhoop, 
zeg je. Maar nu zal ik je een wonder vertellen. Ja, dat is een wonder 
van gewicht en van formaat, mensen. Er staat: “Het volk dat in 
duisternis wandelt zal een groot licht zien”. Je ziet er niets van, geen 
steek. Het is allemaal zwart in je, om je heen. Je weet niet waar je 
het zoeken moet. Dit woord staat in de Bijbel. Nu is dit een geheim. 
Nu is daar die Heilige Geest van God. Die wordt nogal eens 
vergeten, ook in onze reformatorische kringen. Maar nu is daar de 
Heilige Geest van God, Die dat ontdekte volk in het verborgene 
ondersteunt, om ze voor de wanhoop te behoeden. Waarom? 
Waarom worden ze eigenlijk voor de wanhoop behoed? Omdat het 
met die ware ontdekten nog naar dat grote licht toe moet. De Heere 
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is nog niet klaar met ze. Nee, de Heere doet geen half werk aan 
deze kant van het graf. We dreigen in een tijd terecht te komen, 
mensen, daar wordt de ellendekennis verheven tot een staat op 
zich. Maar de ellendekennis dient geen ander doel dan naar de 
verlossing heen te voeren. Het moet heen naar de vrijspraak. De 
veroordeling maakt niet zalig. De veroordeling verdoemt onder God. 
En een mens die de veroordeling van God zelf in zijn leven te 
kauwen krijgt, die gevoelt het wel, dat hij de ellendigste is van alle 
mensenkinderen. Het moet ergens anders heen. Nee, het gaat over 
die vrijspraak, over die verlossing. En die door de zwartste put 
gegaan is en op de hoogte van de verlossing is gezet, die zal God 
ook naar waarde danken. Je zegt: “Nee, nee, naar waarde nooit 
genoeg te danken”. Dat is waar. Wij komen altijd tekort. En toch, dat 
volk zal eenmaal de Heere naar waarde danken voor dat grote 
wonder. Die worden er een keer blij mee dat ze in de duisternis 
gevoerd zijn. Die worden een keer dankbaar dat ze beangstigd 
geworden zijn. Die zullen God op hun knieën loven en prijzen dat Hij 
hun wegje heeft laten doodlopen, dat ze niet meer verder konden. 
Ja, daar gaan ze God voor danken, mensen, opdat er in hun leven 
een uitzicht geboren wordt op die Tweede Adam. In de eerste Adam 
alles verloren. Misschien ben je wel aan het werk in je leven. Dat 
kan. Het kan dat je nog aan het werken bent. Dat je bezig bent om 
telkens een baksteentje op te stapelen, op je heilig huisje. Het kan 
wezen dat je het nog beter probeert te maken. Dat je het nog goed 
probeert te doen. Maar het is een zegen, mensen, als de kaalslag er 
over gaat en alles tot de grond toe wordt afgebroken en het 
fundament wordt open gelegd. Dat het fundament van je bestaan 
boos is, kwaad is. Dat je niet alleen in Adam gevallen bent, maar dat 
je zelf dagelijks bezig bent om die val al dieper en dieper te maken, 
dat je dagelijks bezig bent om je verder en verder bij de Heere 
vandaan te zondigen. 
Het is zo’n zegen, mensen, als de boel mag doodlopen in je 
bestaan, opdat er ruimte gaat komen voor dat grote licht. Degenen 
die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal 
een licht schijnen. 
Ja, zeg je, dat is hetzelfde. Nou, ik vraag het toch eens opnieuw. 
Woon je in een land van de schaduw des doods? Wie wonen daar 
eigenlijk? Daar wonen mensen die alles in het licht van het einde 
zien. Die met de dood hebben leren rekenen. Weet je wat de vrome 
godsdienst doet? Dat zegt: “Weet je wat het is? Ik kan altijd nog 
bekeerd worden. Ik stel het nog een poosje uit. Wie weet, als ik nog 
eens oud geworden ben, en als ik in het leven alles gedaan heb wat 
mijn zondige hart begeert, dan zal ik het weleens zoeken”. Er is een 
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volk dat woont in het land van de schaduw des doods. Over het hele 
bestaan ligt een schaduw. En zomaar op de meest onbewaakte 
ogenblikken gaat dat door je hart en gedachten heen: “Sterven! God 
ontmoeten. Verantwoording afleggen van mijn daden”. Die wonen in 
het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht 
schijnen. Daar staat Jesaja te profeteren. Jesaja, de profeet in dat 
Oude Verbond. De profeet van de Oude Dag. De evangelische 
Jesaja, zo wordt hij ook genoemd. Omdat, al is het nog onder de 
sluier van het Oude Verbond, deze Jesaja zo ruim en zo rijk spreekt 
van de komende Christus. En weet u, hij zegt: “Zal!” Hij heeft het 
over zekerheid. Waarom? Omdat de profeet Jesaja is ingetrokken in 
de raad, in de eeuwige raad van God. Ja, wij leven in de tijd. Wij 
zien alles in de tijd. Wij trekken in alles een tijdsspanne. Maar de 
Heere niet. De Heere is eeuwig verheven boven alles. En in Gods 
eeuwige Vrederaad heeft het Hem goedgedacht in Christus een volk 
te verkiezen tot de zaligheid. Ja, bij de Heere vandaan, in de eeu-
wige raad vandaan is dat werk klaar. Dat is gereed, en zijn de 
verkorenen opgeschreven in dat Boek des Levens. Je hebt weleens 
kinderen van God die daar in eindigen gaan. Die daarin terecht 
komen. Die daar hun rustpunt in leren vinden. Als ze d’r eigen maar 
tegen blijven vallen, elke dag opnieuw, dan zeggen ze: “Als het van 
mij af moest hangen, dan viel ik vandaag nog om”. Nee, die gaan 
leren rusten in het welbehagen van God, dat dat werk des Heeren 
nu van eeuwigheid klaar is, dwars tegen je zondigheid in, dwars 
tegen je opstandigheid in, dwars tegen je ongeloof in. Je hele 
bestaan telt helemaal niet mee. Het gaat over de Vrederaad van de 
almachtige God. Nou, en daarom kan de profeet het zo ruim en zo 
rijk zeggen: “Dat zál gebeuren”. Daarom mogen wij het vanuit dit 
Woord vanavond ook zeggen. Als er een ziel in de mangel zit, als er 
één in de banden gekluisterd zit, als je in de gevangenis, in de 
dodencel misschien wel terecht gekomen bent, als er geen hoop en 
geen verwachting meer in je leven is, als alles hoe langer hoe 
verder dood loopt en vast loopt, als de deuren dicht gaan, als de 
hemel voor je beleving van koper is en de aarde van ijzer, als je niet 
meer weet waarom je onnuttig deze aarde beslaat, als daar weleens 
een roep naar Boven geweest is, maar als het gebed opgedroogd 
geraakt is, als je niets meer hebt en niets meer kunt en niets meer 
ziet. Het Woord zegt ons vanavond: “Het volk dat in duisternis 
wandelt zal een groot licht zien, degenen die wonen in het land van 
de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen”. Ja, en 
je hebt weleens in je leven beleefd dat het een zegen was dat het 
Woord er nog was. Dat het een zegen was dat de kerkendienst er 
nog was. Dat het een zegen was dat je nog voedsel had, nog 
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kleding had. Allemaal zegeningen. Ja, Gij hebt dit volk 
vermenigvuldigd, maar Gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. 
Want daar kon je het leven niet in vinden, toch? Want dat was de 
zaak zelve niet. Of wel? Ze zullen nochtans blijde wezen voor Uw 
aangezicht. Ze zullen nochtans blijde wezen, zingt Jesaja uit, voor 
Uw aangezicht, als die zielen in de duisternis gevoerd zijn tot in de 
gemeenschap met God. 
En, mensen, dat kan alleen (dat weet je ook wel) in Christus. Buiten 
Jezus is de Heere een Verterend Vuur en een Eeuwige Gloed, bij 
Wie niemand wonen kan. Maar in Christus is de Heere een liefdevol 
en een vergevend Vader. In Christus, mensen, toont de Vader Zijn 
hart van erbarmen. Daar giet Hij Zijn barmhartigheid in rijke stromen 
uit. In Christus wordt de ziel verzadigd met hemelse goederen. Daar 
wordt ze verlustigd in de Heere. 
En weet u, dat wat de Heere Zijn volk schenkt aan deze kant van 
het graf, dat is een voorsmaak. Een voorsmaak van de zaligheid die 
wacht. Dat wat de Heere hier te beleven geeft, dat zijn, vergeleken 
bij die eeuwige heerlijkheid die wacht, slechts speldenprikjes, 
slechts zandkorreltjes, slechts kruimeltjes. Maar ja, je zal daar maar 
plat in het stof van de verootmoediging liggen. Mensen, dan is een 
kruimel een wonder, waar je God voor zult loven. Denk er goed om. 
Denk er goed om. Daar is het kleinste veel en onzeglijk groot. Dat 
doet de Heere. Ja, zij zullen nochtans blijde wezen voor Uw 
aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd 
is wanneer men de buit uitdeelt. 
Ja, zo ging dat in het oude Israël. Als de eerstelingen van de oogst 
werden ingehaald, dan was het volk verheugd. Weet je waarom? 
Konden ze dan allemaal eten van die drieëneenhalve aar? Nee, 
helemaal niet. Maar die paar aren was het bewijs dat de volle oogst 
komen zou. Nou, de zegeningen des Heeren in het geestelijke 
leven, de toeknikjes Gods in Christus zijn het beste bewijs dat de 
volle erfenis, dat de volle oogst komt. Dat de Heere ze totaal 
verzadigen zal met Zichzelve. Ja, in Christus alleen. Ze zullen 
nochtans blijde wezen voor Uw aangezicht. 
En dan zegt het 5e vers: “Want…” Het 3e vers zegt ook “want”. Want 
het juk van hun last en den stok hunner schouders en den staf 
desgenen die hen dreef, hebt Gij verbroken, gelijk ten dage der 
Midianieten. Dat is een wonder, mensen, als het gaat gebeuren in je 
leven, dat God de slaande staf van de helse Midianiet verbreekt, als 
de stok die je dreef, omdat je doen moet wat de duivel wil dat je 
doet, omdat je boze vlees bepaalt welke richting je op gaat. Als die 
drijf gebroken wordt onder de almacht van God, toen de ganse strijd 
dergenen die streden met gedruis geschiedde. Denk erom dat dat 
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een strijd geweest is. Christus is wel tot op de bodem van de hel 
geweest hoor, om satans kop te vermorzelen. Dat heeft wat gekost. 
Het is maar niet zo geweest dat Hij gezegd heeft: “Het is volbracht”. 
In alle eerbied gezegd, ik herinner u aan een woord dat ooit een 
predikant, onder wie ik opgroeide, Iz. Kok. Hij zegt: “Dat zeg je niet 
als je de aardappels geschild hebt”. Dat is duidelijk. Of niet? Dat zeg 
je niet als je de aardappels geschild hebt. Daar is een groot werk 
geschied. De ganse strijd dergenen die streden met gedruis 
geschiedde. 
Maar nu dit: die je drijft, die vader der leugenen, dat boze, bedorven 
vlees, waar je maar niet van af kunt komen, die wereld die maar 
trekt, naar zich toe haalt. Daar wordt van gezegd: “En de klederen in 
het bloed gewenteld”. Jazeker, want ze hebben verloren, en werden 
verbrand tot een voedsel des vuurs. Christus, Triomfator. Jezus 
Christus is Overwinnaar over zonde, dood en graf. Hij is 
Overwinnaar. Hij is de Sterkste. Sterker dan Simson, die de bek van 
de leeuw open scheurde. Hij heeft satans kop vermorzeld. En deze 
Sterkste wordt u verkondigd vanavond. Want Die is het Die de 
macht en de majesteit in uw leven hebben moet. Die is het Die de 
strijd in uw leven strijden moet. Want je verliest het hoor. Die is het 
ook Die je neervelt door de kracht van Zijn Woord en Geest, op het 
slagveld van vrije genade. 
Draag mij uit het leger, want ik ben dodelijk verwond. Eindelijk, want 
je hebt ten bloede nog niet tegen gestaan. Dus je houdt vol. Maar, 
mensen, weggedragen te worden in het hospitaal waar Christus 
Medicijnmeester is, waar het beleefd wordt wat Hij te schenken 
heeft aan dat volk dat zichzelf niet meer redden kan. Dat Hij is de 
Balsem in Gilead, hoe de wonden er ook uit zien. Hoe dodelijk 
verwond je ook bent, één aanraking van Zijn Middelaarshand, en ge 
zijt genezen. 
Is er hier een mens die op Zijn genezing is wachtende? Is er hier 
een ziel met een dodelijke wond? Wij verkondigen u een gewillig 
Zaligmaker. “Nee joh, God is zo taai”. Helemaal niet, wij zijn zo taai. 
Wij zijn niet te bewegen. Maar de eeuwige God is in Zichzelve 
bewogen. Zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. Weet u, 
ja dat is toch wel mijn liefste werk, om u de gewilligheid van Christus 
te prediken. Om u een Zaligmaker aan te wijzen. De Zaligmaker van 
zondaren. 
Want een Kind is ons geboren. Daar gaat het over Hem. Dan weer 
dat wonder. Nu is het Advent vandaag. Advent is nog geen 
Kerstfeest. Christus is nog niet geboren. Nee, en toen nog helemaal 
niet, daar in de dagen van Jesaja. Maar ingetrokken in die eeuwige 
raad, is het alsof al dat werk al voltooid is, en kan de profeet 
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spreken van voltooide zaken. Want een Kind is ons geboren, een 
Zoon is ons gegeven. Het is als een geboorte-aankondiging. Of 
niet? Als wij een geboorte-aankondiging doen, dan zetten we er bij: 
“Wij zijn verblijd geworden met de geboorte van een zoon, van een 
dochter”. Nu, hier is een volk met recht verblijd, omdat de Christus 
der Schriften geboren is. En wat opmerkelijk dat er staat: “Een Kind 
ons geboren, een Zoon ons gegeven”. Je zegt: “Waarom moet dat 
dubbel op?” Dat is niet dubbel op. Dat is een prediking van de 
naturen van Immanuël. Dat is een prediking van Wie Christus is. 
Want de Heere heeft het van de mens gevorderd, geëist: “Betaal Mij 
wat ge schuldig zijt”. De Heere wil dat voor de zonde, dat register 
wat openstaat, in het menselijke gestel betaald wordt voor de zonde. 
De Heere eist van ons betaling tot de laatste penning toe. Een mens 
moet betalen. Gode zij dank, want een Kind is ons geboren, zoals 
wij allen als kinderen geboren zijn. Een Mensenkind is geboren. Een 
Kind, net als wij uit een vrouw voortgekomen. Dit is de eer en de 
roem van de vrouw, zegt Luther, dat wij allen van vrouwen geboren 
zijn. En hier ook. Deze Christus is in het vlees gekomen, in de weg 
van de geboorte uit een vrouw. Want een Kind is ons geboren. Deze 
beloofde Messias, Die in Genesis 3 al genoemd werd: “haar Zaad”. 
Ja, uit de stam van David, met een geslachtsregister, met een 
familiehistorie. Hij heeft vrijwillig gekozen om in de weg van een fa-
milielijn geboren te worden. Hij is het Die het waarachtige Zaad 
Davids is. Ja, daar mag Jesaja zelfs op wijzen in het 6e vers, dat Hij 
op de troon van David zijn zal en dat het geen einde zal hebben. 
Een Kind is ons geboren. Daar zit een mens die zegt: “Ik ben zo 
slecht, ik ben zo slecht, en je moest eens weten door welke nacht ik 
heen moet”. Want een Kind is ons geboren. De broederen in alles 
gelijk, uitgenomen de zonde. Hij is het Die het weet, welke weg wij 
hebben te gaan in het vlees. En je zegt: “Man, maar deze Jezus, 
uitgenomen de zonde, Die kan toch niet invoelen hoe ik verleid en 
verzocht word?” O nee? Nooit gelezen van de verzoeking in de 
woestijn dan? Hoe Hij verzocht geworden is van de duivel. “Maar Hij 
kan toch geen Deelgenoot wezen van al mijn ziekten en zorgen?” Is 
Hij het dan niet Die een mild hart had voor zieken! Dat er zo 
menigmaal in de Evangelieën staat: “En Hij genas hen allen”. En je 
zegt: “Man, maar de nederheid van mijn menselijk, vleselijk bestaan, 
kan Hij daarin in komen?” Waar is Hij geboren eigenlijk? In een 
beestenstal! Is het niet? In een beestenstal is Hij geboren. Daar 
heeft Hij gekozen ter wereld gekomen te worden. Die Godszoon, zo 
diep vernederd is Hij geworden. 
En nu ook dat geestelijke wonder, dat Hij niet alleen in de tijd in een 
beestenstal geboren werd. Maar dat het Gode nog altijd behaagt, in 
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de weg van Zijn genade, Hem geboren te laten worden in een 
beestenstal. Als je eigen bestaan niet meer is dan een beestenstal, 
dan heb ik goede hoop voor je. Dan kon het weleens voor de deur 
staan, dat de Heere geboren gaat worden. Het zal toch een 
zaligheid zijn dat je vandaag nog Advent houdt, dat er in je hart een 
uitzicht is: “Ik blijf de Heere verwachten”, en dat de Heere Hem 
spoedig geboren laat worden in je ziel. Zal dat geen feestdag 
wezen? Wees nu eens eerlijk. Waar kijk je nu eigenlijk naar uit? Heb 
je nog hoop en verwachting op iets anders? Of is dat het: “Mijn ziel 
dorst naar God, naar de levende God”. Want een Kind is ons 
geboren. 
Ja maar, wij moeten onder het oordeel Gods gaan en ondergaan, 
omkomen, verloren gaan. Als Hij ook een mensenkind is zoals wij; 
als Hij net als wij geboren is uit een vrouw, hoe kan Hij dan staande 
blijven in dat gericht Gods, waar wij onze eigen schuld niet eens 
dragen kunnen. Hoe kan Hij dan de schuld van Zijn hele Kerk 
dragen? Daarom staat er: “Een Zoon is ons gegeven”. Hier gaat de 
profeet terug op de eeuwige generatie van Christus. Hij Die speelde 
in de schoot des Vaders. Er staat niet: “Een Zoon is ons ‘geboren’”, 
maar: “Een Zoon is ons ‘gegeven’”. Kijk, daar gaat het nu over bij 
Kerstfeest. Een Gave van God wordt daar in die kribbe van 
Bethlehem neergelegd. En in die Gave van God wordt Bethlehem 
een Broodhuis, het ware Broodhuis. Hij wordt geschonken van de 
hemel af. Een Zoon is ons gegeven. En Psalm 2 zegt het zo: “Gij zijt 
Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd”. Zie je hier het werk des 
Vaders in het zaligen van zondaren, dat de Zone Gods gegeven is 
in de menselijke natuur. Hij de tweemens. En daarom omdat Hij de 
God-Mens is, kon Hij de last van de zonde, van het oordeel, van het 
recht Gods ook dragen, alleen in die gang. Zo kon Hij staande 
blijven in dat gericht van God. En de arbeid van dit Kind, van deze 
Zoon, die arbeid is het die het maakt dat het volk van vers 1 wordt 
tot Zijn volk. Want er staat: “Want een Kind is ‘ons’ geboren, en een 
Zoon is ‘ons’ gegeven”. De algemene theologie zegt: “Ja goed, 
iedereen. Dat is voor iedereen. Ons. Dat staat er”. Nee, Jesaja mag 
er zichzelf bij insluiten. Dat gaat over zalig worden. Dat gaat over 
een volk dat Zijn volk gemaakt is. 
Is Hij al voor u geboren? Is Hij al in u geboren? Weet u het, alleen 
door Christus en Zijn gerechtigheid te worden tot Gods volk? Weet u 
het dat zalig worden alleen kan in de weg van de toegerekende 
gerechtigheid? Dat is een stuk hoor. Want weet u, wij zijn vijanden 
van dit Kind. Vijanden van deze Zoon. We gaan liever zelf aan het 
kruis, om met een beetje goede werken de hemel te verdienen, dan 
dat we willen leven van de Zaligmaker en Zijn verdiensten, dan dat 
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we willen leven van het gegeef. Maar de Heere maakt Zijn volk zeer 
gewillig op de dag van Zijn heirkracht. Jazeker, het is heden de dag 
van Gods heirkracht. Het is nog het heden der zaligheid, de dag der 
zaligheid. Die beleef je nog. Dat is onze levensdag. De dag van 
Gods heirkracht, weet je wat dat is? Daar wordt Zijn almacht ge-
toond. Daar worden zielen ingewonnen. Daar worden ze getrokken 
uit de duister tot Zijn wonderbaar licht. Want Hij is die Vorst met 
zoveel macht bedeeld. Die Vorst, want er staat: “De heerschappij is 
op Zijn schouder”. En je gaat eens rondkijken ergens op een 
militaire basis en daar zie je er een lopen die heeft wel heel veel 
strepen op de schouder. Dan denk je: “Dat zal wel een hoge we-
zen”. Zo! Die rang ligt op de schouder afgebeeld. Nou, bij Christus 
ook. Zijn rang ligt op Zijn schouder. Onze schouder was ook 
bekleed. Denk er goed om. Toen de Heere gezegd had na de 
schepping in het Paradijs: “Heers over dit alles. Heb heerschappij”. 
Toen de Heere ons gezet had tot koningen en tot vorsten in die 
heerlijke rechtstaat. Toen wij onder die hemelse Majesteit als 
onderkoningen mochten dienen. Maar onze schouders zijn naakt 
geworden. Onze macht is ons ontvallen. Wij hebben onze macht 
verkocht aan de duivel. Wij hebben ons tot slaven gemaakt. En er is 
er maar Eén Die je redden kan uit de klauwen van deze duivel, van 
deze slavendrijver. Want dat is hij. Hoe je ook van de zonde geniet. 
Hoe je je boezemzonde ook aan de hand houdt. Het is een 
slavendrijver, die je heenvoert naar de eeuwige nacht. Maar Hij is 
die Vorst waar de heerschappij rust op Zijn schouder. Zie het eens 
aan Hem, dat Kind van Bethlehem, zo klein en onaanzienlijk. Zie het 
eens aan Hem! Als je met je natuurlijk oog kijkt, dan zeg je: “Hij 
heeft geen gedaante noch heerlijkheid, dat wij Hem zouden 
begeren”. Maar als je geloofs-oog open gaat, alles aan Hem is 
ineens gans begeerlijk. Alles aan Hem. Dan zie je het wel, dat je bij 
Hem moet zijn. Hij heeft de macht. De heerschappij is op Zijn 
schouder. Mensen, dat Kind, die Godszoon te mogen kennen, die 
God-Mens Die je verenigt met de Vader in de hemel. Dat is de 
zaligheid toch! Of niet? Zoek je het ergens anders nog in? Ge moet 
Jezus hebben. Jezus alleen. De apostel Paulus gewaagt niet voor 
niets: “Onder u wens ik niet anders te weten dan Jezus Christus en 
Die gekruisigd”. Wij hopen er zo nog een beetje nader naar te 
kijken. Maar laten we eerst een versje zingen, Psalm 60 het 7e vers: 

 
Geef Gij ons hulp in tegenheên; 
Bij U is raad, bij U alleen; 
't Is vrucht'loos, waar men zich mee vleit; 
Want 's mensen heil is ijdelheid. 
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Wij zullen dapp're heldendaân 
In God verrichten; hoe 't moog' gaan, 
Hij, Die van ons wordt aangebeden, 
Zal onze weêrpartij vertreden. 

 
Kent u dit Kind? Weet u, het gebeurt tot op de dag van vandaag, dat 
maakt God, dat twee mensen elkaar lief krijgen. Een jongen en een 
meisje, ja goed, die krijgen verkering. Dan lopen ze zo een half jaar 
samen, en dan komt er eens een en die zegt tegen dat meisje: “Hoe 
heet die jongen van je eigenlijk?” “Dat weet ik eigenlijk niet, nee, dat 
weet ik niet. Het is een aardige jongen en ik vind hem sympathiek, 
maar hoe hij heet, nee”. Je voelt wel, dat gaat niet. Het gaat over 
een Naam, mensen. En als die naam klinkt van je geliefde, dan 
gebeurt er iets. Dan springt je hart op, dan word je vrolijk. Die naam 
heeft betekenis voor je gekregen. Er zijn er velen die de Naam van 
Jezus op d’r lippen nemen. Die zeggen: “Jezus is mijn Vriend”. Dat 
kunnen ze wel zeggen. Maar als Christus niet zegt dat u Zijn vriend 
bent, dan heb je er niets aan. Dan heb je er echt niets aan, mensen. 
Het gaat erover Christus te kennen. Hem te kennen. Want er staat 
hier: “En men noemt Zijn Naam”. Ja, je kunt allemaal die Namen 
noemen. Maar wat hier bedoeld wordt is dit: dat volk dat Zijn Naam 
noemt, dat kent Hem ook op die wijze. Dat moet je maar eens mee 
kijken vanavond, of je de Christus op deze wijze kent. Of je iets van 
die Namen aan je ziel hebt toegepast gekregen. Of het wonder van 
de inhoud van die Namen je leven geworden is. 
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk. Of vind je zalig worden nog 
gewoon? Dat is toch een goede vraag, of niet? Vind je zalig worden 
nog gewoon? Is het nog vanzelf, omdat je zo braaf en zo vroom 
bent enzo. En onder de goede waarheid verkeert, en al die dingen 
meer. Nee, er is een volk, dat noemt Zijn Naam Wonderlijk. Weet je 
waar zij zich onder andere in gaan verwonderen? Dat Hij Zichzelf 
heeft aangeboden in de Raad des Vredes: “Zie, Ik kom, o God, om 
Uw wil te doen”. Die gaan zich verwonderen dat Hij de nederheid 
gekozen heeft, om uit een dienstmaagd geboren te worden, in een 
kribbe gelegd te worden. Dat Hij hier op aarde drieëndertig jaar lang 
alle ontberingen heeft ondergaan, de Schootzoon des Vaders. Die 
gaan zich verwonderen hoe het toch mogelijk is dat de grote God zo 
op nietige mensenkinderen neer ziet. Dat de genade Gods zo 
verwonderlijk groot is, dat Christus liever Zichzelf liet binden aan het 
vloekhout der schande, dan dat één van Gods volk verloren zou 
gaan, dan dat één van de verkorenen om zou komen. Wat een 
wonderlijk God, nietwaar? Heb je je weleens verwonderd, mensen, 
daar aan de voet van Golgotha’s kruis? Daar je het wonder niet klein 
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kon krijgen dat de Heere je daar gebracht had. Heb je je weleens 
verlustigd in die zaligheid, dat het Middelaarsbloed op je gesprend 
werd van dat vloekhout der schande af? Is Hij een wonderlijk 
Zaligmaker voor je? Ben je nog dagelijks bezig je te verwonderen, te 
verwonderen vanwege Zijn betaling voor je schuld en voor je 
zonden, van het verleden, van vandaag en van de toekomst? Heb je 
je al eens verwonderd over de getrouwheid van Immanuël? Dwars 
tegen je dagelijkse ontrouw in. Heb je je weleens verwonderd dat Hij 
Dezelfde blijft? Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in 
der eeuwigheid. Dan sta je in de spiegel te kijken en dan zeg je: 
“Het is een wonder dat de bliksem mij niet treft”. Ook na ontvangen 
genade, dat ik er nog wezen mag. Dat God mij draagt en verdraagt. 
En dat niet alleen. Dat Christus is heen gegaan om plaats te 
bereiden, want in het huis van Zijn Vader zijn vele woningen. 
Heb je je weleens verwonderd over genade, mensen? Wat genade 
nu is. Want dat is een wonder hoor! En dan zeggen ze weleens: 
“Dat volk van God heeft de eeuwigheid nodig om het uit te 
wonderen”. Ze bedoelen het best, dat weet ik wel. Maar er valt niets 
uit te wonderen. Dat houdt toch nooit op. Ze hebben de eeuwigheid 
nodig om het te bewonderen. Want dat gaat nooit meer uit. Dat gaat 
nooit meer over. Dat zal een eeuwige verlustiging zijn in de drie-
enige God. 
En met noemt Zijn Naam Wonderlijk. Wil je die Naam Wonderlijk 
met oprechtheid noemen, dan zal de eeuwigheid in de tijd geweest 
moeten zijn in je leven. Dan zul je van die ogenblikken, die ure der 
minne moeten kennen. Dan zul je een aanhankelijk leven beleven 
aan de troon van de Goddelijke genade. En men noemt Zijn Naam 
Wonderlijk. En toen je weggezworven was en weer in het land van 
de duisternis terecht dreigde te komen, en de Heere je terug haalde 
op een wonderlijke wijze, en de strikken en de banden brak, toen 
heb je je nog meer verwonderd. Hoe is het mogelijk? Heb ik de 
genadegaven er door gebracht, en U bent toch nog altijd dezelfde 
Zaligmaker gebleven. Men noemt Zijn Naam Wonderlijk. 
Men noemt Zijn Naam Raad. Ja, Raad. Bij U is raad, bij U alleen. 
Wij hebben het net gezongen. Bij U alleen. Hij, die Christus, Hij kent 
de raad des Vaders. En Hij is die Christus Die het ons bekend 
maakt. Hij wordt genoemd in Johannes 1: “De eniggeboren Zoon”. 
Die heeft Hem, Die heeft de Vader ons verklaard. Is Hij je al zo’n 
Raadgever? Dat Hij je zo zachtjes aan mee neemt naar het hart van 
de Vader, en dat je zo zachtjes aan gaat ademen in eeuwig 
welbehagen. Men noemt Zijn Naam Raad. Mensen, die raad van 
Hem te ontvangen, waar niemand je meer raad kon geven. Waar ga 
je ’s ochtends heen als de dag moet beginnen? Ja, als ik naar de 
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dokter moet en ik bang ben voor de uitslag, dan ga ik op mijn 
knieën. En als je een dagje uit gaat niet zeker?! Wie is je raadgever 
van ogenblik tot ogenblik? Wie is het? Je zegt: “Ik hef mijn handen 
naar omhoog”. Ken je dat leven, dat je zomaar aan de weg weleens 
naar de lucht kijkt om raad? Je voelt wel, dat gaat diep. Maar het is 
zo eenvoudig, het is zo kinderlijk eenvoudig. Indien ge niet wordt als 
een kind, mensen. Kinderlijk eenvoudig gemeenschap te oefenen 
met Christus. Zijn raad te beleven. Zijn oog is op u, zegt het Woord. 
En men noemt Zijn Naam Raad. Hij is die Raadverschaffer voor ra-
delozen. 
Men noemt Zijn Naam Sterke God. Gode zij dank, want ik ben een 
slappeling. U ook? Ja, toen de genade in je hart werd uitgestort, heb 
je een lijstje gemaakt (misschien niet op papier, maar in je 
gedachten): “Nu ga ik het allemaal beter doen. Nu ga ik het zo doen 
en zo doen, en dat ga ik inrichten naar Gods gebod, en dat ga ik 
veranderen”. Hoe lang heb je het volgehouden eigenlijk? Twee 
minuten misschien. Een half uur. Dat kan. Een ander heeft het een 
week volgehouden. Maar, nee. Weer overmand door jezelf, door de 
zonde. Philpot kan er zo over schrijven, dat hij in zijn boezemzonde 
terugvalt met een plof, met een doffe klap. Mensen, dat heb je 
weleens nodig in je leven, om op die sterke God te zien. Hij is het 
alleen. Hij is het. Hij is het Die de leiding, de regie in het leven 
overneemt van Gods volk. Hij is het Die ze leidt, overal dwars door 
heen. En het hangt van Hem af of dat volk ooit zal aankomen in die 
veilige haven van de eeuwige rust. Het hangt van Hem af. Gelukkig 
maar dat het van Hem afhangt. Want daarom komt het goed. 
Daarom komt Gods volk Thuis. Gelukkig maar, het hangt van Hem 
af. Daarom wordt Gods volk zalig. Sterke God. In wie is nu je kracht 
eigenlijk? In wie is nu je kracht? Waar hoop je nu nog op? Is het 
dagelijks bij je dat Hij het is: “Gij zijt mijn Hulp, mijn Kracht”. En men 
noemt Zijn Naam Sterke God. Dat Christuskind. Zo’n Baby in de 
kribbe, waar de wereld overheen kijkt en overheen stapt. Dat is je 
Sterke God. Hij is het alleen nog Die de macht en de majesteit in je 
leven heeft. Als de duivel je tegen grijnst: “Ik sleep je toch nog mee 
de afgrond in”. Als de boezemzonde grijpt en je naar beneden haalt. 
Sterke God. En Zijn handen zijn zo sterk, Hij laat er niet eentje los. 
Nee, er staat zelfs in het Woord geschreven: “Zie, Ik heb u in de 
beide handpalmen gegraveerd, en uw muren zijn steeds voor Mij”. 
Gelukkig! Mensen, wat kan je dan lekker slapen, als dat eens een 
keer open gaat voor je. De Sterke God. 
En men noemt Zijn Naam Vader der eeuwigheid. Dat ook nog. 
Omdat Hij het is Die van eeuwigheid tot eeuwigheid is. Ja, zeg je, 
dat wist ik al. Geloof je dat ook? En nu iets wat je misschien niet 



 17 

weet. Wat is een vader voor iemand? Dat is iemand die een kind 
heeft voortgebracht. Dat weet je toch! Hier staat “Vader der 
eeuwigheid”. Hij is de eeuwige God Zelf, Die de eeuwigheid heeft 
voortgebracht. Hij is geen onderdeel van de eeuwigheid, maar de 
eeuwigheid is onderdeel van de eeuwige God Zelf. Hij is boven alles 
verheven. Ook dat is een zaligheid, om daarin te ademen. Hij is het 
Die de eeuwigheid in Zijn hand draagt, en Hij is het die Zijn Kerk de 
eeuwigheid geeft. Uit vrije gunst die eeuwig God bewoog. Hij geeft 
het mildelijk en zonder verwijt. 
En men noemt Zijn Naam Vredevorst. Jazeker, Hij is een Vorst, 
omdat Hij gestreden heeft met satan, omdat Zijn Vrederijk is 
opgericht. En de apostel juicht naar de gemeente Efeze in het 2e 
hoofdstuk: “Want Hij is onze Vrede”. Jazeker, daar ging die man 
“Amen” in zeggen. Daar ging die man op leven en daar ging die man 
in sterven. Hij is onze Vrede, jazeker, want Zijn hele regering in het 
leven van Zijn Kerk is maar met één doel: om de vrede te werken. 
De vrede die alle verstand te boven gaat. De vrede die eeuwig blijft, 
waar de tempelzalen daar Boven God en mens in een vredes-
verdrag, in een vredesverhouding voor eeuwig verbonden zijn. Deze 
Vredevorst is het Die mensen tot onderdanen maakt, om Hem te 
volgen, Hem te gehoorzamen, Hem tot Herder hebben in het leven, 
Hem als een schaapje te mogen volgen. En om van die grote kudde 
een klein schaapje te wezen, dat is toch het leven. Je hoeft 
helemaal niet vooraan te lopen. Dat maakt helemaal niets uit hoor. 
Achteraan lopen is ook best. Als je maar bij die kudde bent. Als je 
maar bij dat volk bent. Omdat dat volk een eeuwige toekomst heeft. 
Davids troon is voorbij gegaan. Maar de grootheid dezer heerschap-
pij en des vredes zal geen einde zijn, op de troon van David en zijn 
koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met 
gerechtigheid. Ja, de prijs van Zijn dierbaar bloed is in het gericht 
Gods betaald, en dat van nu aan tot in eeuwigheid toe. Tot in eeu-
wigheid toe is dat volk veilig en geborgen, wat onder dit Christus-
kind, onder Zijn vleugelen schuiling heeft gevonden. Hoe is het toch 
mogelijk dat de Heere dat tot op de dag van vandaag uitwerkt, dat 
Hij ze nog haalt uit de modder en uit de put en uit de struiken, uit het 
oorlogsgeweld, overal ze vandaan haalt, om te komen uit het 
Noorden, Oosten, Zuiden en Westen, tot de ge-meente die zalig 
wordt. Wel, hierom: de ijver des Heeren der heirscharen zal zulks 
doen. Wat een wonder, mensen, dat die profetische Jesaja dit 
zeggen mocht: “De ijver des Heeren der heirscharen”. Want wat is 
die ijver, de ijver des Heeren der heirscharen? Dat is de ijver voor 
Zijn Eigen eer. Dat is de ijver voor de grootmaking van Zijn Eigen 
Naam. Dat is een ijver die een volk uit het duister trekt tot het licht, 
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opdat het eeuwig Hem de ere zal geven. Hij Die onze Vrede is, Die 
wordt van ons aangebeden. Die onze weerpartij vertreden zal, Die 
wordt door ons geloofd en geprezen. Dat is het volk van God. Hoor 
je daar nu bij? Uit het duister gebracht tot het licht. Ze komen aan 
door het Goddelijk licht geleid. 
Je zegt: “Ja maar, dat begint straks zeker, dat grootmaken van de 
Heere?” O nee, om het nakroost dat de Heere wordt toebereid te 
melden het heil van Zijn gerechtigheid en grote daden. Weet je 
ergens van te praten op een verjaardag? Of is het net als die oude 
tante van me, dat ze aan het eind van een verjaardagsavond zei: 
“Ja, mensen, we hebben veel gepraat, maar ik heb nog niets over 
mijn lieve Heere Jezus gehoord”. Moet je dat ook zo vaak zeggen? 
Of is Hij het waar ons hart en onze mond weleens van overstroomt? 
Dat je de gemeenschap der heiligen begeert, om samen te spreken 
van wat grote dingen God doet. 
Nu dit, die paar versjes, je zou er zo overheen lezen. Het is bekend 
in deze tijd van het jaar. Maar het is één en al wonder, van de eerste 
tot de laatste letter toe. Dit is het wonder, dat God woning maakt bij 
mensen. Dat God mensen naar Hem toe haalt. Dat God mensen de 
zaligheid mee deelt, terwijl ze de verdoemenis verdiend hebben. Dit 
is het wonder, mensen, dat de Heere het licht maakt in de duistere 
nacht van je ziel. En van dat licht te mogen kennen aan eigen hart 
en leven, dan zal toch in beginsel die lof aan de grote God er mogen 
wezen. Ja, wat zal je je verblijden als er weer eens een aar mag 
vallen uit de volle voorraadschuren. Of niet? Het is nu dagelijks 
nodig dat dat Kind, die Zone Gods, je leidt, je voedt en je sterkt. Dat 
je het niet meer bij een boterham alleen kunt uithouden. Nee, ge zult 
niet leven bij brood alleen, maar bij alle woord dat uit de mond Gods 
zal uitgaan. En wat uit Zijn mond gaat en door de ziel van de mens 
heen vloeit, dat keert tot Hem weer. Gode zij de dank. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
Slotzang Psalm 73 : 12. 
Zegenbede. 
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