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Predikatie over Jesaja 9 vers 5 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 11 december 2011 
 
 Zingen Psalm 32 : 4. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Zingen Tien Geboden des HEEREN vers 9. 
 Schriftlezing Jesaja 8 vers 23 t/m Jesaja 9 vers 6 
 
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, al-
zo 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 beves-
tigen, 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. 
 

Votum. 
Gebed. 
Zingen Lofzang van Zacharias : 4 en 5. 
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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. 
 
In deze middag, gemeente, wensen wij met u het Woord des Hee-
ren te overdenken wat staat in dit 5e vers van Jesaja 9. Om dan ach-
tereenvolgens stil te staan bij drie gedachten. Het gaat hier over dat 
Kind, een Zoon. 
 

1e. Zijn naturen. 
2e. Zijn macht. 
3e. Zijn Namen. 

 
Gemeente, er wordt in het eerste vers van hoofdstuk 9 gezegd: “Het 
volk dat in duisternis wandelt”. Wie zouden dat eigenlijk zijn, dat volk 
dat in die duisternis wandelt? Wel, dat is datzelfde volk als waar het 
23e vers van spreekt: “Maar het land dat beangstigd was”. Het land 
dat beangstigd was en dat verduisterd geworden, en dat Hij verach-
telijk gemaakt heeft. Dat is datzelfde volk. Het volk dat in duisternis 
wandelt. Weet u… Ja, dat weet u natuurlijk. Want ja, wij zijn alle-
maal kerkelijke mensen. Daar zijn we onder opgegroeid, onder die 
prediking. Dat geloven we denk ik ook nog wel met elkaar. Maar de 
vraag, weet u?, dat is een vraag tot in het hart. Weet u dat werke-
lijk? Is dat een beleving in uw ziel? Een vastigheid in uw hart gewor-
den? Dat als wij tegen u zeggen in deze middag, dat elk mens, een 
ieder van ons, een mens is die in de duisternis verkeert. Want u 
weet het toch wel met mij mee, dat wij mensen zijn die in onze diepe 
val in Adam in dat Paradijs het Goddelijke licht verlaten hebben en 
dachten als God te zullen wezen, maar zijn ingegaan en zijn ge-
volgd de duisternis van de duivel. U weet toch wel dat wij mensen 
zijn die gekozen hebben voor de vorst der duisternis. We hebben 
gewild dat hij koning over ons zou zijn. Moed- en vrijwillig ons heb-
ben uitgeleverd in zijn klauwen, en daarmee onze Levensvorst, onze 
God en Koning, onze Schepper en Formeerder verlaten. Ja, wij zit-
ten allen in de duisternis. En weet u, velen kunnen het er zo best in 
uithouden. De mens van nature heeft er helemaal geen erg in dat 
het duisternis is waarin hij verkeert. Die wil de duisternis nog wat 
verfraaien met wat kunstlicht en wat sierlicht. Daarom draait de eco-
nomie zo goed zo vlak voor de kerstdagen. Om met wat vals licht en 
wat kunstvoorwerpen het nog wat aangenamer te maken. Maar wij 
zijn mensen die in de duisternis zitten. Dat geldt van ons allen van 
nature. En daarmee de ellendigsten te zijn, de ellendigsten van alle 
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mensenkinderen. Dat geldt voor een ieder van ons persoonlijk. Dan 
kun je wel naar een ander kijken en zeggen: “Ja maar, die zit dus 
ook in de duisternis”. Nee wacht, dat gaat over ons. Dat is onze toe-
stand. 
Maar nu gaat het hier over een volk, daar wordt van gezegd: “dat in 
duisternis wandelt”. Weet u waarom dat er bij staat, wandelt? Dat 
volk is in beweging gekomen. Dat is aan de gang gezet. Dat kon niet 
meer stil blijven in het aangename leventje in de zonde en de onge-
rechtigheid. Dat kon het niet meer uithouden in die duisternis waarin 
het zat. Dat is in beweging gekomen, op zoek naar verandering, op 
zoek naar licht, op zoek naar verlossing, op zoek naar de redding. 
Het volk dat in duisternis wandelt. Behoor je tot dat volk? Wandel je 
in duisternis? Vind je in en om je heen nu niets anders meer dan 
duisternis? Ben je een mens die in beweging gezet is? Die het niet 
meer uit kon houden op zijn plaatsje. Die op zoek gegaan is. 
Waarom ben je op zoek gegaan? Je zegt: “Omdat ik in dat hart van 
mij alleen maar dood en verderf tegen kom, omdat ik een mens ben 
die het ben gaan beleven en beseffen dat als er in mijn leven niets 
gebeurt, niets verandert, als ik blijf zoals ik ben, dat ik dan straks om 
zal komen onder die krachtige en rechtvaardige hand van God. Ik 
heb iets in mijn leven leren verstaan van wat het betekent dat wij in 
onze val bij God vandaan gevallen zijn”. 
Besef je dat? Weet je dat? Als daar zoëven weer die heilige wet is 
voorgelezen, is dat al weleens een keer een scheur in je hart ge-
weest, dat je zegt: “Dit eist God van mij, dat ik alzo ben, zo rein en 
zo heilig. En als ik mijn leven nakijk, wat komt er nu van terecht?” 
Heb je ook aan het einde van de dag weleens de droevige balans 
op moeten maken? En wat kwam er onder aan de rekening van je 
leven te staan? Was het weer tekort? En wat is er van al je goede 
voornemens terecht gekomen? We lopen zo zachtjesaan tegen het 
eind van dit jaar. Misschien ben je het nieuwe  jaar wel met goede 
voornemens begonnen. Wat is er nu van terecht gekomen? Ook op 
het geestelijke gebied, op het godsdienstige gebied. Ben je een stap 
verder gekomen? Is het wat verbeterd? Is het veranderd? Is het ver-
nieuwd in je leven? Of ben je nog altijd maar dezelfde gebleven en 
vind je het eigenlijk allemaal wel goed? En zeg je: “Nou ja, goed, als 
ik ooit bekeerd word, dan is dat een gave van God, dus daar wacht 
ik maar op”. Hier gaat het over een volk dat in beweging gezet is, op 
zoek naar licht. Zoek je dat ook in je leven, omdat het zo donker is 
van binnen, omdat het zo vuil is in je hart? En je hebt van alles ge-
probeerd. Allerlei poetsmiddeltjes aangewend. En het wou niet op-
knappen. Je kreeg het niet schoon van binnen. Je bent misschien 
wel druk aan het werk geweest om je leven te reformeren, te verbe-
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teren. Je bent wat godsdienstiger geworden, nog godsdienstiger dan 
dat je al was. Je bent natuurlijk goede boeken gaan lezen. Goede 
zaken gaan doen. Tijd apart genomen om je hart voor de Heere uit 
te storten. Om te zoeken de dingen die van Boven zijn en niet die 
van beneden zijn. En ben je wat opgeschoten? Heb je gezegd: “Ja 
man, ik heb een poosje gedwaald en gedoold, maar ik heb de weg 
gevonden. Ik ben tot het licht gekomen. Ik ben gelukkig de goede 
kant uit gelopen. Ik heb het mogen redden”. Of moet je nu nog 
steeds zeggen: “Ik ben wel in beweging gezet, ik ben wel aan het 
lopen gegaan, maar tot het licht, nee, daar heb ik mij niet kunnen 
brengen. Dat Goddelijk licht is nog altijd verborgen voor mij. Ik zou 
eigenlijk ook niet meer weten waar ik het nog zoeken moet”. Ben je 
ook zo’n mens die zegt: “Ja, ik wandel wel, maar het komt niet ver-
der”. Een mens voor wie de brug naar de wereld is opgehaald. Die 
zegt: “Terug naar dat oude leven kan ik niet meer, maar de zeker-
heid en de bevestiging van het nieuwe leven, dat mis ik nu, dat mis 
ik nu ten enenmale”. Ben je ook zo’n mens, geen uitzicht meer op 
licht. Ben je ook zo’n mens die het niet meer weet en die misschien 
zelfs wel denkt: “Het komt ook nooit meer goed met mij, nooit meer”. 
Ja, dat geldt van dit volk. Want er staat: “Het volk dat in duisternis 
wandelt zal een groot licht zien, degenen die wonen in het land van 
de schaduw des doods”. Ja, zeg je, eigenlijk is dat mijn leven wel: 
wonen in het land van de schaduw des doods. 
Heb je daar je woonplaats, je woonplek gevonden? De plaats waar 
je niet meer vandaan kunt gaan. In het woord “wonen” zit iets be-
stendigs. Daar woon je en daar  blijf je. 
Wat bedoelt die tekst nu eigenlijk? Nou, ben je een mens die bij 
dagen en bij nachten leeft en rekent met de dood, met sterven, met 
God ontmoeten? Rekent met de eeuwigheid. Rekent met Gods 
rechterstoel. Rekent met het oordeel dat over ons komt. 
De Heere heeft toch in het Woord ons gezegd dat de mens de 
zondeval over zich heen gehaald heeft, de drievoudige dood! Is het 
niet? Ons wacht de tijdelijke dood. En als er dan in ons leven geen 
wonder gebeurd is, dat wij die geestelijke dood niet meer sterven 
hoeven, maar dat we geestelijk levend gemaakt zijn. Als dat wonder 
in ons leven niet gebeurt, dan zullen we straks eeuwig moeten ster-
ven. 
Nou, en is dat nu een zaak die je weleens te kauwen hebt in je le-
ven? Dat dat je weleens uit de slaap houdt, zomaar in de nacht? Dat 
dat onder je werk weleens een keer je gedachten gevangen houdt? 
Wonend in het land van de schaduw des doods. Dat over alles van 
je leven, ja, over je leven zelf de schaduw van de dood ligt. Dat het 
alles ademt: “Het gaat heen naar het einde”. Straks is alles hier 
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voorbij. Waar je hier ook op gehoopt hebt, waar je ook op gebouwd 
hebt. Of dat nu je toestand financieel geweest is, of dat nu je ver-
stand geweest is, of dat nu je kracht geweest is. Wat het dan ook 
geweest is, het gaat alles voorbij. Want er staat in het Woord: “Het 
einde van alle dingen is nabij”. 
Dat volk dat wandelt in de duisternis. En in de wandeling in de duis-
ternis komen ze er achter, dat waar ze ook heen wandelen, dat ze 
niet meer onder die duisternis vandaan kunnen komen. Nee, dat 
hun leven een wonen is in het land van de schaduw van de dood. 
En van dat volk wordt gezegd, daar wordt de belofte aan toegezegd: 
“Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien”. Ja, dat is 
de Goddelijke belofte. Dat had ook geen mens kunnen zeggen. 
Want welk mens in die toestand kan daar nog op zien, dat dat nog 
een keer gebeuren gaat! Welk mens, in de benauwdste toestand 
van het hart, durft er nog op hopen dat er uitkomst is bij de Heere 
der heirscharen! Durft er nog op te hopen dat er een weg ter ont-
koming en tot behoud is! Ja, het is de theologie van vandaag, het 
wordt u wel gepredikt, zomaar op straat of een foldertje door de 
deur: “Neem Jezus maar aan, dan is alles voorbij. Dan is het alle-
maal goed en dan komt alles nog terecht ook”. Maar dat is geen leer 
die naar het Woord is. Want hier is een volk dat woont in het land 
van de schaduw des doods en dat geen licht meer ziet en geen licht 
meer heeft. Maar de Heere zegt het: “Zal een groot licht zien”. 
Wat is dat grote licht? Dat grote licht is de prediking van het heilig 
Evangelie. Dan ligt het Oude Testament voor ons open vanmiddag. 
Het Oude Testament. De Christus is nog niet in het vlees gekomen. 
En toch, hier in de Oude Bedeling al, spreekt de profeet Jesaja 
evangeliewoorden. Zo wordt de profeet Jesaja ook weleens ge-
noemd “de evangelische Jesaja”. Hij is het die al wijzen mag op die 
komende Christus, op die Borg en Middelaar tussen God en de 
mens. Hij is het die al iets van dat grote licht mag ontvouwen. Hij is 
het in wiens prediking er al iets open gaat van die krachtige en 
machtige Zonne der gerechtigheid, Die zometeen komen zal en 
stralen zal. Daarom is dit wel een adventstof bij uitnemendheid. Bij 
uitnemendheid! Want juist dat volk dat in duisternis wandelt, en 
helemaal niet weet waar dat licht vandaan moet komen, en hele-
maal niet weet wanneer die dag zal aanbreken dat dat licht gaat 
schijnen. Die zullen worden opgewekt en opgebeurd door dit woord, 
dit heilig evangeliewoord. 
Zal een groot licht zien. En die wonen in het land van de schaduw 
des doods, over dezelve zal een licht schijnen. 
Wat is licht eigenlijk? Het kan zijn dat je weleens een benauwde 
nacht gehad hebt, toen je ziek was, toen je aan een sterfbed zat te 
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waken, toen het in het leven allemaal tegen zat. Een benauwde 
nacht. En lang duurde die nacht! O, die duurde zo lang. Maar toen 
het dag werd. Toen de eerste lichtstralen door gingen breken. Wat 
gebeurde er toen met je? Ja, zeg je, toen werd mijn hart vrolijk. 
Toen kwam er iets van blijdschap in mijn ziel. Na die verstikkende 
duisternis eindelijk het heldere daglicht. Het heldere daglicht loste 
zoveel op. Dat geeft in het hart zoveel vreugde. Hoe kan het niet zijn 
in het voorjaar, als daar de zonnestralen weer komen, als daar dat 
heldere licht weer gaat door breken, dat het de harten blij maakt, 
vrolijk maakt, omdat de Heere dat nog weer schenkt. 
Wat zal dat dan zijn in het geestelijke, voor een volk dat in duisternis 
woont, in de schaduw van de dood woont. Wat zal het zijn voor zo’n 
volk als dat licht gaat schijnen! 
Ja, mensen, het is eigenlijk zo: wanneer is het evangelielicht het 
krachtigst? Wanneer? Dat is het krachtigst wanneer de nacht het 
zwartst is. Dan! De heelmeesters van beneden af, die leggen de 
handen op. Die hebben het over een evangelielicht in levens waar 
het nog nooit donker geworden is. Maar Jesaja heeft het hier over 
een volk dat in de duisternis wandelt. Een volk dat beangstigd was, 
staat er in vers 23 van het voorgaande hoofdstuk. Beanstigd! Want 
wat maakte nu die nacht zo zwart? Wat was het nu dat de ziel als 
het ware alle levensadem ontnam? Het was de angst. Waarvoor? 
Voor de heilige God. Angst voor het gericht van God. Angst voor het 
oordeel dat eeuwig gekauwd zal moeten worden. 
Ben je daar weleens bang voor geweest? Of dacht je dat het nog 
mee zou vallen? Weet je wat de psalmist zegt van Psalm 116? Daar 
ligt die geestelijke lijn zo in. “Ik lag gekneld”. Wat knelt er? Wat knelt 
er in uw leven? Bij de psalmist is dit het: “Ik lag gekneld in banden 
van de dood”. De banden van de dood laten hem de laatste adem 
ontsnappen en die trekken hem vaster en vaster aan de onder-
gang. “Ik lag gekneld in de banden van de dood, daar de angst der 
hel mij alle troost deed missen”. Ben je weleens een troosteloos 
mens geweest, omringd door droefenissen? Is er weleens iets in je 
ziel geweest van een heilige schrik: wie zal God kunnen zien en 
leven? Is het weleens in je leven geweest dat al je deugden een 
wegwerpelijk kleed zijn geworden? Dat het toch niets baten zou als 
straks die eeuwigheid voor je aan zal breken. 
Het volk, het land dat beangstigd was. 
En tegen dat volk, dat in die duisternis wandelt, wordt het toege-
zegd, dat wordt er naar heen gewezen: “Het zal een groot licht zien”. 
Ja, dat is de evangelie-prediking. En Gode zij dank is dat ook de 
evangelie-prediking. Want als dat de evangelie-prediking niet was, 
mensen, dan zou een ziel die gekneld ligt in die banden, in de wan-
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hoop terecht komen en zou wegstorten in de hopeloosheid. Als dat 
het woord van God niet was, wat een mens nog een hoop zou 
schenken, om niet aan alles te wanhopen… Ja, wel alles aan eigen 
kant. Maar nooit aan de Heere der heirscharen. Gode zij dank dat 
het in het Woord staat: “Over dezelve zal een licht schijnen”. En wat 
is nu dat licht? Wat is dat nu anders dan alleen deze Persoon, Die 
ook de Zonne der gerechtigheid genoemd wordt. De Persoon van 
de Heere Jezus Christus. Wat is het anders, dat in het evangelie-
woord wordt voorgesteld aan doodschuldigen in zichzelf. Niet een 
verhaal van: zoek maar op te knappen in jezelf. Maar de bediening 
van het Woord, dat de zaligheid alleen in Christus is. En er is onder 
de hemel geen andere Naam gegeven, door welke wij moeten zalig 
worden. Ook in die Oude Bedeling, ook deze Jesaja heeft al heen 
gewezen naar die Naam, naar die Christus Die komen zal om verlo-
renen weer te brengen tot de Vader. 
Hoe zingt de Psalm het ook alweer? “Zij…” Dat is dat volk dat in de 
duisternis wandelt. “Zij komen aan, door het Goddelijke licht geleid”. 
Het is die Heere Jezus Christus Die door Woord en Geest leidt tot 
Hem, tot Hemzelf, tot het hart des Vaders, tot de vrede met God Die 
alleen in Christus gesmaakt wordt. Jazeker! 
En dan is er een volk, daar wordt van gezegd dat het verachtelijk 
gemaakt is. Want er is een strijd geweest. Hier gaat het over de 
strijd met de Midianieten. En ze hebben het moeten verliezen. Be-
angstigd geworden. Maar nu de strijd met die helse Midianieten, met 
die duivel, die vorst der duisternis. In die strijd moeten wij het altijd 
verliezen. Maar in die strijd zal de Christus overwinnen. Hij is de 
Held des Heeren. Hij blijkt de Sterkste, het Vrouwenzaad. Wat wordt 
het hier al geopenbaard, dat die moederbelofte zo waarachtig is. Dat 
de Heere Zelf vijandschap zal zetten tussen het slangenzaad en het 
Vrouwenzaad. 
En het licht waar hier de profeet Jesaja van spreekt, dat gaat hij 
aanwijzen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar Gij hebt de blijd-
schap niet groot gemaakt. Nee, dat is waar. Wel vermenigvuldigd. 
Tel eens even in je leven, hoeveel je van de Heere ontvangen hebt. 
Het leven is er nog. Alles wat je nodig hebt voor het leven, dat heb 
je nog. Het Woord is er nog. De kerkendienst is er nog. Alles is er 
nog. En toch, Gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Want wer-
kelijke levensvreugde kun je er in je ziel niet in vinden. Of wel? Om-
dat het de zaak zelve niet is. Ja, de godsdienst kan het bij de vor-
men houden. Maar het gaat de werkelijk verduisterde in zichzelf om 
de God Zelf en om Christus Zelf. 
Zij zullen nochtans blijde wezen voor Uw aangezicht. Dat gaat de 
Heere doen. Ja, het juk van hun last, en de stok hunner schouders, 
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en de staf desgenen die ze dreef hebt Gij verbroken, gelijk ten dage 
der Midianieten. Wat een wonder! Dat volk dat leeft onder de stok, 
de slaande staf van de duivel. “Gehoorzamen zul je aan mijn bevel”. 
Dat volk dat daar niet onderuit kan komen, van dat volk staat het ge-
profeteerd, dat de Heere Zelf de macht van die duivelse Midianiet 
zal verbreken, dat de duivel uiteindelijk geen kracht zal doen, nee, 
toen de ganse strijd dergenen die streden met gedruis geschiedde, 
de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een 
voedsel des vuurs. Het is een hevige strijd, het is een zware strijd, 
maar de overwinning is des Heeren. 
Ook maar even tussendoor weer zomaar een vraag. Wat denk je dat 
zalig worden kost? Wat denk je? Zal het duur zijn? Ja, zeg je, dat 
geloof ik wel dat dat duur is. Zalig worden wel. Hoe duur zal het we-
zen? Wat dacht u? U hebt het niet op zak in ieder geval. Die prijs 
heb je niet bij je. Weet u hoe duur dat is? Dat is zo duur, dat heeft 
de Zone Gods uit de schoot des Vaders is gebannen. Dat heeft de 
Christus al de hemelse heerlijkheid doen verlaten. Dat heeft Jezus 
Christus doen vernederen tot op deze vervloekte wereld. Dat heeft 
Hem doen gaan in een gang van afbraak en vernedering. Dat heeft 
Hem geboren doen worden onder de mensenkinderen, onzer Eén. 
Dat heeft Hem de ganse weg van Zijn leven doen gaan, dwars door 
de vijandschap van de mensenkinderen heen. Dat heeft Hem aan 
het laatste van Zijn leven niet alleen de vijandschap van de mensen 
gekost, maar het heeft ook de toorn des Vaders op Hem gelegd. En 
die zware prijs der ziele, dat rantsoen, dat u en ik aan God in tijd 
noch eeuwigheid kunnen voldoen, die heeft Hij betaald toen Hij 
Zichzelve heeft doodgeliefd aan het vloekhout der schande, toen Hij 
het uitgezegd heeft: “Het is volbracht”. Mensen, hele volksstammen 
lopen langs deze Heere Jezus heen. En u? Hoe is het met u? Wie is 
Hij voor u? Heeft Hij al enige waarde voor u gekregen? Of is het nog 
zo: “Als wij Hem aanzagen, zo was er geen gedaante noch heerlijk-
heid, dat wij Hem zouden begeerd hebben”? Of ben je in je leven al 
op dat plekje gekomen dat je zegt: “Alles aan Hem is gans begeer-
lijk”? Is er een begeerte in je ziel, een verlangen, een uitzicht om 
Hem te mogen kennen? Hem en de kracht van Zijn opstanding. Is er 
al iets in het diepst van je wezen, dat kun je niet klein krijgen, maar 
wat uit blijft zien naar Hem, wat blijft zuchten, hongeren en dorsten 
naar Zijn gerechtigheid? In je eigen ongerechtigheid, in je eigen 
puinhoop, zuchtend om een Verlosser. 
Want het gaat hier over een volk dat in ons tekstwoord genoemd 
wordt “ons”. Daar zie je het, deze Jesaja schrijft “ons”. De prediker 
moet zelf kennen de zaken die hij predikt. Die moet zichzelf daarbij 
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in kunnen sluiten, om aan het eigen leven ondervonden te hebben 
dat dit Woord waarachtig is. 
Want een Kind is “ons” geboren wordt daar gezegd. Behoort ge bij 
die “ons”? Zijt ge ook een mens die weet van de bemoeienissen 
Gods in uw leven? Kent gij de Christus als uw vrede-Aanbrenger? 
Hebt u Hem leren kennen als de bedekkende Gerechtigheid voor 
Gods aangezicht? Is Hij het bij Wie u uw zondepak verloren bent? Is 
Hij het al toen u Hem mocht zien Die het gemaakt had dat in uw hart 
zo’n helder licht ging schijnen en zo’n vreugde gevonden werd? 
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. Want, 
staat er. Ja, dat is de reden waarom dat volk dat in de duisternis 
wandelt een groot licht zal zien. En dat is de reden dat degenen die 
wonen in het land van de schaduwen des doods over dezelve een 
groot licht zal schijnen. 
Want een Kind is ons geboren en een Zoon is ons gegeven. En er 
zit er één met zijn zonden. Je zegt: “Al mijn leven is verloren, en ik 
moet betalen voor de God de prijs van de ziel. En ik heb het niet. Ik 
zou niet weten, ik heb geen penning om te betalen; ik zou niet weten 
hoe ik dat ooit moet voldoen. Wat heb ik dan aan zo’n woord?” Wel, 
daar klinkt de Goddelijke eis. In de menselijke natuur is gezondigd. 
Daar moet ook in de menselijke natuur betaald worden, óf door u-
zelf, óf door een ander. En je zegt: “Maar ik kan nooit betalen, bij mij 
is het niet”. En dan staat er hier: “Want een Kind is ons geboren”. 
Een Kind! Een mensenkind. Hier wordt gewag gemaakt van Zijn 
menselijke natuur. Een Kind is ons geboren, Die beloofd geworden 
is door de Heere Zelf in het Paradijs. Dat uit de vrouw het Vrouwen-
zaad voort zou komen. Dat Eva de moeder van Christus zou zijn. 
Dat een maagd zou zwanger worden en een Zoon zou baren. Want 
een Kind is ons geboren. Naar Zijn menselijke natuur, jazeker. En 
zo komt de Heere Zelf, in dit wonder van de komende Christus, naar 
de gevallen mensheid toe. In de beloofde Immanuël baant de Heere 
Zelf de weg van de hemel naar de aarde, en Hij breekt door alle 
duisternis heen die wij tussen de Heere en onze ziel hebben opge-
worpen. Hij breekt door alle wolkendekken heen en Hij komt op de-
ze vervloekte wereld terecht. 
En Hij, een Kind, is het nieuwe Bondshoofd. Ja, Adam was het 
bondshoofd. Adam was het die de Heere gesteld had over deze 
schepping. Het was Adam, ja inderdaad, die wandelde voor het aan-
gezicht van God, en verheerlijkte de deugden Gods. Het was Adam 
die gehoorzaam was aan al de bevelen des Heeren. Maar Adam is 
het niet meer. Nee, want in die moederbelofte lees je ook niets meer 
over Adam. Dat eerste bondshoofd heeft afgedaan. En het werk-
verbond is teloor gegaan. En Adam, de mens zelf, is er uit gezet. 
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Christus is het alleen. Een Kind is ons geboren. Hij heeft de men-
selijke natuur aangenomen. Hij is het waarachtige Zaad van David. 
Want er staat in het 6e vers: “Want de grootheid dezer heerschappij 
en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn 
koninkrijk”. Hij een mensenkind. Gelukkig maar. Zijn broederen in al-
les gelijk geworden, uitgenomen de zonde. 
Het kan voor een mens in de nacht van zijn ziel weleens een troost 
wezen. Een troost wezen dat Christus mens geworden is. Opdat Hij 
weet welke smarten je doorlijden moet. Het kan voor een mens, 
door Gods genade opgezocht, die door de mangel moet van ziekte, 
van nood, van dood, van moeite; weleens een troost wezen dat Hij 
in alle dingen is verzocht geweest, gelijk als wij. En dat wij daarom 
een medelijdende Hogepriester hebben, Die medelijden hebben 
kan, zelfs met onze zwakheden. Want een Kind is ons geboren. Hij 
is onzer Eén. En omdat Hij onzer Eén is, weet Hij ook precies wat 
een ieder van ons van node heeft, wat u en ik behoeven. Veel beter 
dan dat wij dat zelf weten. Hij kent ons hart tot op de grond, tot op 
de bodem. Hij kent onze begeerten. Hij weet hoe onze ziel aan het 
stof gekluisterd ligt. Hij is het Die dat niet alleen weet, maar Die daar 
ook uit verlossen kan. En je zegt: “Geen mens kan toch voor God 
die prijs voldoen? Die schuld kan toch geen mens betalen, voor 
zichzelf al niet, laat staan voor een ander!” Want een Kind is ons ge-
boren. Geboren in de natuurlijke weg, zoals wij allen geboren zijn. 
En een Zoon is ons gegeven. Daar gaat het over Zijn eeuwige na-
tuur, over Zijn Godheid. De Zone Gods speelde in de schoot des 
Vaders. Is als het ware door de Goddelijke hand Zelf gegeven. Niet 
geboren, nee, want Zijn generatie was van eeuwigheid. Hij was bij 
de Vader van eeuwigheid en Hij zal het zijn tot in alle eeuwigheid 
toe. Maar gegeven. De Heere heeft Hem uit de hemelen gegeven 
op deze aarde. En in die mens, Christus, is ook Gods natuur verte-
genwoordigd. Hij is de Godmens. De Tweemens als het ware. Jaze-
ker, Hij is mens Die met onze zwakheden medelijden kan hebben. 
Maar Hij is God Die ook heerst over onze zwakheden. En Hij is het 
ook Die heerst over de sterkte van de duivel, over de macht van de 
wereld, over de macht van de zonde. Hij is niet alleen mens, maar 
tegelijkertijd almachtig en eeuwig God. Er staat in Psalm 2 vers 7: 
“Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd”. Gegenereerd! Ja, 
Hij was van eeuwigheid, maar heden heb Ik U gegenereerd om op 
deze wereld te komen, om de gerechtigheid aan te brengen. Hij is 
het Die naar Zijn eigen natuur de Zone Gods is. En Hij is het Die niet 
alleen als mens, maar als God in het gericht Gods staande bleef. 
Wat moeten wij dan voor een Middelaar zoeken? Zo Eén Die waar-
achtig mens is en tegelijkertijd ook waarachtig God is. Hier wordt Hij 
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u voorgesteld, welke Middelaar daar gegeven is tussen God en ons, 
welke enige weg daar is tot het behoud. Hij is het Die niet alleen de 
Zone Gods is Die mens geworden is, maar Hij is ook die Vorst met 
zoveel macht bedeeld. Want er staat bij: “en de heerschappij is op 
Zijn schouder”. Waar moet je dan aan denken? Laat ik het maar zo 
zeggen: je kunt in het leger zien op de schouder wat iemand voor 
rang heeft. Op de schouder staat het getekend of hij wat belangrijker 
of wat minder belangrijk is. Nou, dat staat hier nu eigenlijk. En de 
heerschappij is op Zijn schouder. Het staat als het ware op Zijn 
schouder afgebeeld welke heerschappij Hij van de hemelse God 
heeft mee gekregen. En die heerschappij is de opperste. Er is er 
niet één op deze wereld die meer heerschappij heeft dan deze 
Vorst, dan deze Koning, dan deze Jezus. De heerschappij heerst op 
Zijn schouder. 
En daar staan wij dan als mensen, met kale, met naakte schouders. 
Daar staan wij dan, en ziende op Hem worden we bepaald bij wie 
wij zelf geweest zijn en wie wij geworden zijn. Want wij worden er bij 
bepaald dat de Heere het gezegd heeft in de rechtstaat na de 
schepping tegen de mensen: “Heb heerschappij”. We worden er bij 
bepaald hoeveel macht we uit de handen van onze Schepper had-
den ontvangen. Hoe we regeren mochten over al het geschapene. 
Hoe we macht hadden over alle dingen. En hoe we om mochten 
gaan met de eeuwige God Zelf. Hoe we daar een vrijgeleide hadden 
tot de troon der genade om toe te gaan. Hoe daar een dagelijkse 
omgang was met onze Schepper Die kwam, en dat we Hem hoor-
den komen aan de wind van de dag. We worden er bij bepaald wel-
ke macht wij uit Zijn Goddelijke hand ontvangen hadden. En die 
macht hebben we zomaar over gegeven in de handen van de duivel. 
Die macht hebben we onszelf van de schouders gehaald. En toen 
de Heere Adam tevoorschijn riep: “Adam, waar zijt gij?” Toen ont-
dekte Adam niet alleen dat hij naakt was, maar dat hij ook ontkleed 
geworden was, ontdaan van zijn hoogheid, van zijn macht, van zijn 
majesteit die hij als mens gekregen had. Hij was er achter gekomen 
dat hij geen beelddrager van God meer was. 
En daar staat deze Christus, deze Godmens tegenover ons men-
senkinderen. En Hij, het Kind van Kerstfeest, is gesteld boven alles. 
Ja, de heerschappij is op Zijn schouder. En de Heere zegt het in Zijn 
Woord, Psalm 110 vers 2: “Heers in het midden Uwer vijanden”. En 
Christus zegt het Zelf in Matthéüs 28: “Mij is gegeven alle macht in 
de hemel en op de aarde”. Heers in het midden uwer vijanden. 
Ja, mensen, vijanden worden met God verzoend. Niet alleen door 
het Offer van deze Christus, maar ook door de macht van deze 
Christus. 
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Is er nog een vijand in de kerk? Die eerst dacht dat hij nogal aardig 
godsdienstig was en dat Hij het nogal aardig met God eens was. 
Maar die er in zijn leven achter gekomen is dat hij helemaal niet 
door genade zalig wil worden. Is er nog een mens die zegt: “Weet je 
wat ik voor iemand ben? Ik ben een vijand, een hater van het kruis 
van Christus. Ik zal mijn leven lang wel willen sloven voor God, veel 
liever dan dat ik door genade alleen zou zalig worden”. 
Is er nog een mens die zichzelf heeft leren kennen als een vijand? 
En zichzelf niet van die vijandschap kan ontdoen. Je kunt je er niet 
van verlossen. Je kunt er niet uit gered worden door je eigen kracht. 
Hier prediken wij u vanmiddag, en zie Hem daar onderhand liggen in 
de kribbe, dat kleine Kindeke. Hier prediken wij u vanmiddag de he-
melse Vorst, de Majesteit Die mens geworden is. En de heerschap-
pij is op Zijn schouder. Hij is het Die macht heeft tot op de dag van 
heden. En ook tot in onze kringen toe onder de bediening van het 
Woord, Die harten verbreekt, Die vijanden er onder krijgt, Die men-
sen doet bukken onder God, Die mensen eenswillend maakt met de 
Goddelijke gerechtigheid, Die mensen doet beamen dat ze dood-
schuldig zijn in zichzelf, Die mensen zo maakt dat ze God gelijk 
gaan geven en dat God geen onrecht meer kan doen. Christus Je-
zus is het Die door de bediening van Zijn Woord en door de kracht 
van de Heilige Geest mensen in het stof van de verootmoediging 
terneer drukt. En Hij doet het bij die mensen dat ze verwachten 
gaan de dood te zullen sterven. Maar dan dat wonder, dat is ook die 
Christus. Want Hij vernedert niet om te vertrappen, nee, maar Hij 
vernedert om weder op te richten. Dat er in dat Psalmvers staat: “Gij 
richt mij hoofd omhoog en doet me Uw gunst aanschouwen”. Men-
sen, dat is een zaligheid hoor, verloren te mogen gaan onder God 
en dan het hoofd opgeheven te krijgen en Uw gunst te mogen aan-
schouwen. 
Wat is dat, Uw gunst aanschouwen? Dat is niets anders dan Jezus 
zien. Dat is niets anders dan het Licht zien. Dat is niets anders dan 
op Golgotha’s heuvel geleid te worden en het daar te zien dat deze 
Machtige, almachtige Koning, deze Godmens Zichzelf heeft laten 
binden, Zichzelf heeft laten slachten als een lam, om gevangenen, 
gebondenen de vrijheid te kunnen aanzeggen. 
U wordt gepredikt vanmiddag de Christus der Schriften, een men-
senkind, de Godszoon, Die de enige is Die machtig is u te verlos-
sen. Daar prediken ook Zijn Namen nog van. 
 
Maar we gaan eerst zingen Psalm 60 het 7e vers: 
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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. 
Wij zullen dapp're heldendaân 
In God verrichten; hoe 't moog' gaan, 
Hij, Die van ons wordt aangebeden, 
Zal onze weêrpartij vertreden. 

 
En de heerschappij is op Zijn schouder. Dat is dat constante in het 
Goddelijke Wezen. Wij zijn mensenkinderen die als een kleed ver-
ouden, en alles om ons heen, het zal als een kleed verouden. Je 
hebt het in het afgelopen jaar kunnen zien. In hoeveel werelddelen 
zijn machtige rijken niet gevallen, zijn tirannen niet gedood gewor-
den. Ja, ze hadden een heerschappij op hun schouder gelegd. Die 
hebben ze misbruikt tot hun eigen verdiensten. En er is een einde 
gekomen aan hun heerschappij. 
Je zegt: “Ja maar, Jezus stierf aan Golgotha’s kruis. Toen is Hij 
zeker ook al Zijn heerschappij verloren?” Nou, Jesaja vertelt ons in 
het 6e vers: “De grootte dezer heerschappij en des vredes zal geen 
einde zijn, op de troon van David en in zijn koninkrijk”. Jazeker, zal 
geen einde zijn. Deze Zoon van David heeft het hemels Koninkrijk 
verworven voor Zijn Kerk, en Hij heeft de hemelse troon bevestigd 
tot in alle eeuwigheid. Waar van David gelden moest dat Hij op 
kwam uit de afgehouwen tronk van Isaï. En wat is er nu nog, ook in 
Israël, te vinden van de troon van David? O, in de tijd kan het wel 
voorbij gegaan zijn, maar eeuwigheidswaarde heeft het dat op 
Christus’ schouder de heerschappij is, en die is Hij in Zijn sterven 
niet verloren. Nee, want Hij had ook in Zijn sterven alle macht in 
hemel en op aarde. 
Er staat zo dat Hij de geest gaf. Hij is het Die beschikte over die 
geest van Hem, en die heeft Hij gegeven in de hand van Zijn Vader. 
Wat blijkt daar de heerschappij. En het hoofd buigende, gaf de 
geest. Heb je dat weleens gezien, dat een mens sterft? Dan geeft 
de mens de geest en buigt het hoofd. En hier staat het precies an-
dersom. Goddelijk! En het hoofd buigende, gaf de geest. De heer-
schappij is immers op Zijn schouder. Hij heerst zelfs over de dood. 
Maar Hij is toch in het graf gelegd, zeg je. Ja, maar op de derde dag 
is Hij reeds opgestaan. Hij kon van de dood niet gehouden worden, 
omdat Zijn heerschappij een levensheerschappij is. Hij is het Die op 
gegaan is tot Zijn Vader in de hemelen, gezeten aan de rechterhand 
des Vaders. En wie zitten er aan de rechterhand van de vorst? Dat 
zijn zijn liefsten, die hij altijd hoort. En daar is Hem nog steeds toe-
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bedeeld alle macht. En Hij is het Die van Zijn Vader wenst dat al de 
verkorenen zalig worden, worden toegebracht uit de duister tot het 
wonderbaar licht. 
En de heerschappij is op Zijn schouder, en men noemt Zijn Naam. 
Zie je? Als twee mensen verkering krijgen, dan hebben ze een half 
jaar verkering en dan vraagt er iemand: “Joh, hoe heet je vriendin 
eigenlijk?” “Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik houd wel van d’r, maar 
hoe ze heet, dat weet ik eigenlijk niet”. Je zegt: “Dan kan helemaal 
niet”. Die naam krijgt betekenis. Je wilt die naam weten en die naam 
wordt je dierbaar. De naam van je man, de naam van je vrouw, dat 
is iets, dat heeft waarde voor je. Die ligt opgesloten in je hart. En in 
die naam vind je iets van die persoon zelf terug, waar je zo van 
houdt. 
En men noemt Zijn Naam, staat hier. Weet je wat dat betekent? 
“Men”, dat is dat volk van God dat in de duisternis gewandeld heeft 
en tot het grote licht gekomen is. Die gaan Christus leren kennen in 
Zijn Wezen. En Zijn Namen verklaren Zijn Wezen. Zijn Namen staan 
niet los van Zijn Persoon. Nee, maar in Zijn Namen wordt verklaard 
Wie Hij is. 
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk. Of kon je het wonder al op dat 
de Heere naar je heeft omgezien? Of blijft dat elke dag opnieuw Zijn 
onbegrijpelijke weldaad, zo’n wonderlijke zaak? Dat de Heere naar 
de grootste der zondaren heeft omgezien, om barmhartigheid te be-
wijzen. 
En Wie is Hij in de dagen van je leven? Is Hij die God Die wegen 
baant waar je zelf geen weg meer zag? Is Hij het Die de gang van je 
leven bepaalt? Hij Die elke dag nog voor je zorgt en Die de getrou-
wigheden van de Verbondsgod nog aan je meedeelt. Heb je je daar 
weleens over verwonderd, dwars door je eigen ontrouw heen? Daar 
ben je ook weleens verbaasd over misschien, dat je maar niet op-
knapt. Dat het maar niet beter wordt aan deze kant van het graf. En 
dan het wonder niet op kunnen. Gij blijft Dezelfde. Gij verandert niet. 
Gij die eenmaal in genade naar mij hebt omgezien, Gij zult voor mij 
blijven zorgen, door tijd en eeuwigheid heen. Wonderlijk is Zijn 
Naam. We hebben met een wonderlijk God van doen. Ja, omdat de 
daden van Hem verre verheven zijn boven onze natuur en boven de 
wetten van de natuur. Wie kan die wonderen klein krijgen die de 
Heere doet? 
Is het weleens een wonder voor je geweest dat die Bijbel hier open 
ligt, dat die kerken er nog staan, dit kerkje ook? Dat je nog naar de 
kerk kunt om nog woorden van het eeuwige leven te horen. Is het 
weleens een wonder voor je geweest dat de Heere nog naar een 
mensenkind wil luisteren die in de nood van zijn ziel tot Hem de 
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toevlucht neemt? Is het weleens een wonder voor je geweest dat 
Zijn oog altijd op je geslagen is, en dat Hij het is Die je de adem nog 
in je neusgaten geeft, want anders was je er niet meer. Wonderlijk is 
Zijn Naam. Jazeker, elke dag te mogen leven van de wonderdaden 
Gods. En dan… Want het is ook in het kleine. Het kleinste is groot. 
Dan kan het weleens een wonder zijn, die boterham op je bord. Dan 
kan het weleens een wonder zijn dat je nog kleren in de kast hebt 
om aan te trekken. Dan wordt het een wonder dat de Heere nog 
zoveel doet en zoveel geeft. 
Maar dat niet alleen. Men noemt Zijn Naam ook Raad. Want Wie is 
Hij? Hij is het niet alleen Die speelde in de schoot des Vaders, maar 
Hij is het ook Die kent en weet de raad des Vaders, de Vrederaad 
van de almachtige God. Men noemt Zijn Naam Raad. Hij is het Die 
het voornemen van Zijn Vader kent en meedeelt. Zie je? Als er staat 
in het Woord dat daar de Kerk gehouden is om hun roeping en 
verkiezing vast te maken, dan is dat alleen van deze Christus af ko-
mende, Die raad verschaft aan radenlozen. Hij is het van Wie Jo-
hannes schrijft in hoofdstuk 1 vers 18: “De enig geboren Zoon heeft 
ons Hem (dat is de Vader) verklaard”. In de raad die Hij verschaft 
verklaart Hij het Wezen van Zijn Vader. Weet je, daar wordt het volk 
van God steeds verder ingeleid. Want daar gaat het ook naar toe. 
Ze worden ingeleid in de eeuwigheid. Want het gaat naar de eeu-
wigheid toe. Weet je waar dat volk van God meer en meer van leert 
kennen? Van de eeuwige Vrederaad, van de eeuwige besluiten 
Gods tot hun voordeel. Die gaan leren dat ze niet hebben te rusten 
op iets in de tijd, maar dat de vastheid en de zekerheid van hun 
eeuwig welzijn verankerd ligt in de eeuwige raad van God. 
Hij is het Die de raad des Vader meedeelt. Ik zal raad geven, Mijn 
oog zal op u zijn. Dat gaat zelfs, zou Kohlbrugge zeggen, over 
spijkers en spelden. Tot in het kleinste van ons leven toe. Hij wil er 
om gebeden zijn. Hij is het Die de leiding in het leven hebben wil. Hij 
is een jaloers God. Ook dat zal Hij aan geen ander geven. 
Waar heb je de Heere allemaal voor nodig in je leven? Is dat alleen 
bij die grote dingen? Of is dat een dagelijkse zaak? Waar ben je nu 
mee bezig onder je werk en zomaar in de dingen die je doet en laat? 
Mag de Heere alles van je weten? Mag je Hem alles ook weleens 
klagen? Is Hij het ook Die het altijd goed doet in je leven? Dat is 
moeilijk hè!  
Die het goed doet, ook als de weg dwars tegen je eigen vlees en 
bloed in gaat. Is Hij het Die het goed doet? Men noemt Zijn Naam 
Raad. 
En er zit een mens die zegt: “Man,  ik weet van de opzoekende lief-
de Gods in Christus, en ik heb weleens gehuppeld van zielevreugd. 



 16 

Maar ik wandel weer in de duisternis en ik woon weer in het land 
van de schaduw des doods”. Hoe kan dat dan? Wel, ik ben in die 
zonde gevallen. En ik heb God aan Zijn plaats kunnen laten. De in-
fluisteringen van de duivel waren zo zoet. En dat vlees van mij kan 
zich niet onderwerpen. Er is nog zoveel wat mij trekt, wat mij mee-
sleept. En het zijn inderdaad duistere dagen, want een dag zonder 
God is een dag in een nacht. Die beleving. En de dagen der don-
kerheid zullen vele zijn. Ja, dat is waar. En toch nog steeds in die 
duisternis gedurig te moeten wandelen. En weer niet weten waar je 
het zoeken moet. En weer de gevoelige openbaring van Christus 
niet uit de hemel te kunnen halen, hoe je ook bidt, hoe je ook werkt, 
hoe je ook smeekt, hoe je ook zucht. 
Zijn Naam is ook sterke God. Hij is niet alleen de Wonderlijke. Hij is 
niet alleen de Raad. Maar Hij is ook de sterke God. Hij is het Die de 
last van de toorn Gods over de zonde droeg. Hij is het Die de ver-
korenen vrijkocht voor eeuwig. Hij is het Die in het leven dat licht 
deed op gaan voor al de kinderen Gods. Maar Hij is het ook Die in 
het leven bewaart. Als je nog kracht van jezelf verwacht, dan hoop ik 
dat je om komt, want er is geen kracht in ons tegen een grote me-
nigte. Maar Hij is de sterke God. Hij is het Die wondere doet. Hij is 
het Die zelfs de doden heeft opgewekt. Ja, mensen, zal Hij je dan 
niet kunnen helpen en bijstaan in alle moeite! Zal Hij je dan niet op-
nieuw uit de duisternis kunnen halen! En je zegt: “Onderhand moet 
ik sterven. Zal Hij dan wel machtig wezen om mij ook weer uit dat 
graf op te brengen en ziel en lichaam te verenigen, om Hem eeuwig 
te leven?” Jazeker, Hij is de sterke God. Als Hij het hier al deed in 
Zijn omwandeling op aarde, dat Hij doden levend maakte. Hij heeft 
macht over ons stof, al is het tot niets vergaan, al is er niets van 
terug te vinden. Hij de eeuwige en de almachtige God zal ziel en li-
chaam weer samenvoegen en een rein mens scheppen en Gode ter 
ere doen leven. 
Sterke God, zo noemt men Hem, zo noemt dat volk Hem die de 
zwakte en het gebrek aan eigen kant diep hebben moeten leren 
kennen. 
Vader der eeuwigheid. Zo heet Hij ook nog. Vader der eeuwigheid. 
Weet je waarom daar nu Vader staat? Omdat de eeuwigheid Hem 
niet voortgebracht heeft, maar omdat de eeuwige God de eeuwig-
heid heeft voortgebracht. Anders zou de Heere ontstaan zijn uit de 
eeuwigheid. Maar de eeuwigheid is uit God Zelve ontstaan. Want 
God is eeuwig. Christus is eeuwig. Ja, het is zowat filosofie. Dat is 
het ook helemaal niet. Dit is Goddelijk. Dit is majesteitelijk. Wie kan 
dit bevatten?! Vader der eeuwigheid. Hij is het Die regeert over de 
eeuwigheid en over de tijd. Weet je wat voor troost dat is? Dat Hij 
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ook de eeuwige zaligheid van Zijn volk Zelf in de hand houdt, en dat 
Hij ook daarover een Vader is. Jazeker. 
 
En tenslotte wordt Hij nog Vredevorst genoemd. Dat we daar nu 
vanmiddag mee mogen eindigen. Vredevorst. Hij Die de vrede-Aan-
brenger is. Hij is het Die op deze wereld, het speeltoneel van de 
duivel lijkt het wel, die alleen maar chaos en haat, oorlog en verderf 
wil zaaien, is Hij het Die de Vredevorst is. Die de vrede maakt, soe-
verein, op de plaatsen waar Hij het wil, in de harten waarin Hij het 
wil. Hij de Vredevorst. 
 
Kent u die vrede die van Hem uit gaat? Die door Zijn Koninklijke 
handen gewerkt wordt. Kent u Hem als Vredevorst? Is Hij, dat kleine 
Kindje uit Bethlehem, is Hij al die eeuwige, onveranderlijke God, Die 
Bethlehem werkelijk tot een broodhuis gemaakt heeft? Mag je wel-
eens eten van het Brood des levens, zonder ooit verzadigd te wor-
den? Mag je weleens telkens nieuwe schatten ontdekken, als je 
mag proeven en smaken dat de Heere goedertieren is? Zie je hier in 
je gebrek aan eigen kant… O, wat is dan een kruimeltje groot. Zie je 
er hier weleens naar uit om eindelijk uit dit mijn aardse lichaam uit te 
gaan, uit te wonen bij de Heere, om eeuwige verzadiging van vreug-
de in Hem te mogen ontvangen? Ja, er gaat een strijd aan vooraf. 
De ganse strijd dergenen die streden, die geschiedde met gedruis, 
klederen in het bloed gewenteld, verbrand en tot een voedsel des 
vuurs. Mensen, het is een strijd. De strijd tussen geest en vlees. De 
strijd tussen de geestelijke boosheden en de almachtige God in de 
hemel in de luchten. Maar Hij zal overwinnen, dat Kind van Kerst. 
 
En dan Advent. Dan houden we op. Dan Advent. Uitzien, verwach-
ten. Wat verwacht je nu in de wereld, in je leven, voor en na ontvan-
gen genade? Is het dit: “En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop 
die is op U”. 
 

AMEN. 
 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 73 : 12 
 

'k Zal dan gedurig bij U zijn, 
In al mijn noden, angst en pijn; 
U al mijn liefde waardig schatten, 
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Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 
Gij zult mij leiden door Uw raad, 
O God, mijn heil, mijn Toeverlaat, 
En mij, hiertoe door U bereid, 
Opnemen in Uw heerlijkheid. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 


