
Liturgie ochtenddienst over Jesaja 9,5 (2) (transcript) 
-GKV Loppersum-Westeremden, 25-12-2014 

Welkom en mededelingen door ouderling 

Zingen voorafgaand aan de dienst: 
-LB 146:1-3 “Dit is de dag die God ons schenkt” 
-LB 138 “Komt allen tezamen” 

Komen tot de Here: 
Inleidend woord 
Stil gebed 
Votum/Zegengroet 
Aanbidding: 
-Psalm 98:1,2 ‘Zingt nu een nieuw lied’ 
-LB 135 ‘Hoor de eng’len zingen d’eer’ 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

Luisteren naar de Here: 
Bijbellezingen, zie onder 
Verkondiging, thema, zie onder 
‘Amen’-zang Johannes de Heer 613 ‘In Bethlehems stal’ 

Geven aan de Here: 
Dank- en voorbedegebed 
Aankondiging overige mededelingen 
Inzameling gaven 

Gaan onder de zege van de Here: 
Zingen GK 50 ‘Ere zij God’ 
Zegen  

Leesgedeelten: Jesaja 9:1-7 en Lucas 2:1-21 
Tekst: Jesaja 9:5 
Preekthema: ‘Namen van Jezus: Hij is onze Machtige God!’ 
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Thema: ‘Namen van Jezus, Hij is onze Machtige God’.  

1. Hoe gebruikt Hij zijn macht? 

2. Hoe wordt Hij jouw machtige God? 

1. 

Het is vandaag kerst en we hebben samen het kerstevangelie gelezen. 

Heel bekend; de geschiedenis van de geboorte van de Here Jezus in Bethlehem.   

In de bijbel zie je altijd twee dingen. 

Ten eerste; dat verteld wordt wat er gebeurd is.  

Je zag het hier ook staan, misschien viel het u ook op. 

De herders kregen te horen dit en dat zult u vinden, u zult een kind vinden in doeken 

gewikkeld. Hebben ze het gezien en gaan ze naar huis en dan staat er; ze loofden en 

prezen God omdat het gebeurd was zoals het gezegd was. 

In de bijbel zie je altijd twee dingen. 

Wat is er gebeurd, de feiten. Lucas heeft navraag gedaan. 

Je vindt dat in Lucas 1 vers 1-4. 

Lucas heeft navraag gedaan want hij was er zelf niet bij. 

Hij heeft mensen gesproken, hoe was dat toen die dag? 

Hij heeft een betrouwbaar ooggetuigenverslag, journalistiek, opgeschreven. 

Dat is de ene kant, de Here vindt dat belangrijk. 

De Here vindt het belangrijk dat wij ons geloof kunnen bouwen op feiten, niet op 

sprookjes, want van kerst wordt natuurlijk een prachtig verhaal gemaakt.  

Nee, het is geschiedenis, het is gebeurd.  

Twee, je ziet in de bijbel altijd dat in de beschrijving waarvan we gezien hebben dat het 

betrouwbare journalistiek is van Lucas, dat in de beschrijving ook altijd zit wat de 

betekenis is. Wat betekent het dat Jezus is geboren, wie is Jezus?   

Wat heeft het ons te zeggen dat hij is geboren, wat zegt het van God en wat zegt het van 

jou dat hij is geboren?  

Die twee dingen krijg je altijd vanuit de bijbel mee.  

De feiten en de betekenis.  

Die twee dingen horen bij elkaar.  

Kerst mag niet onzinnig, stom, met je hoofd in het zand gezwijmel zijn over het lieve 

kerstkind in de kribbe.   

Over het lieve baby’tje Jezus dat voor de mensheid geboren is. 

Waarbij dus  dan niet stilgestaan wordt bij wat de betekenis is, want de betekenis is – 

natuurlijk kerst is mooi maar er zijn ook mensen die kerstvieren in gebieden waar het  

gewoon niet mooi is.  

Er zijn ook mensen die kerst vieren en op de vlucht zijn.  
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Wij hebben het goed. Wij komen straks thuis en de thermostaat kan omhoog, er staat een 

kalkoen op tafel, de kerstboom brandt, de lampjes.  

Wij hebben het goed, maar er zijn ook mensen die zitten en die hebben het niet fijn en als 

die dit lezen; er is een mens ons geboren, een Zoon ons gegeven en ze beseffen de 

betekenis dat God naast hen is komen te staan, dan wordt het compleet anders.  

Dan wordt kerst zo anders.  

Jesaja die zegt dat Jezus de naam krijgt; Machtige God. 

Afgelopen zondag hebben we stilgestaan bij die eerste titel, die eerste naam; wonderbare 

Raadsman. Je hebt in je leven een raadsman nodig.  

Iedereen. Je hebt in je leven iemand nodig, iemand die je troost en die je bemoedigt. De 

Here Jezus is de grote pastor.  

Wij mogen pastor voor elkaar zijn, maar de Here Jezus is de grote pastor.  

En vandaag zien we in Jesaja 9 de naam Machtig God.  

Wat is de boodschap hiervan. Je hebt in je leven een machtige God nodig.  

De eerste vraag; hoe gebruikt Hij zijn macht en de tweede vraag; hoe wordt Hij jouw 

machtige God. Eerst over de vertaling.  

Die tweede naam die de Here Jezus 750 jaar voor zijn geboorte meekreeg, is hier, zoals je 

ziet staan in Jesaja 9: 6: Goddelijke Held.  

Ik denk dat ik goede redenen heb om het te vertalen met Machtige God. 

Als je zou bladeren naar Jesaja  10:21 dan zie je daar staan: Sterke God.  

En die woorden Sterke God, die woorden in het Hebreeuws , diezelfde woorden uit Jesaja 

10:21 staan in Jesaja 9:6.  

Dus Machtig God of Sterke God. Zo kort over de vertaling.  

Als wij vandaag nadenken over  macht en over invloed, als wij mensen uit de 21ste eeuw 

nadenken  in onze samenleving daarover, dan hebben wij direct ons wantrouwen, onze 

vragen, als dat woord macht genoemd wordt.  

En terecht hebben wij dan direct onze weerstand, onze allergie. 

Daar kunnen we niet omheen en dat gaan we ook niet doen.  

Want hoe komt dat? Je ziet in Jesaja 9 dat diezelfde allergie er was, dat dezelfde angst er 

was.  

Wij mensen zijn bang voor mensen die zich machtig noemen, die zich machtig opstellen en 

die hun macht zo gebruiken om sterk te zijn om mensen te onderdrukken, die over je heen 

lopen, die over je heen walsen.   

Vers 3 daar zie je het staan, Jesaja 9:3; het juk dat op hen drukte, de stok op hun 

schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 
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Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aankleeft, ze worden 

verbrand een prooi van het vuur.  

Wij zien in onze samenleving en in de wereld om ons heen heel veel machtsmisbruik.  

Een goed voorbeeld voor ons allemaal en in die zin ook een vrij eenvoudig voorbeeld is 

natuurlijk de Islamitische Staat.  

Daar zie je hoe religieus fanatisme de macht grijpt.   

En dood en verderf zaait. Mensen bang maakt. 

Hoeveel mensen zijn er niet op de vlucht geslagen?  

Het tweede en het laatste voorbeeld, daarin zie je ook dat macht wordt misbruikt, waar 

wij bang voor zijn.  

Wat namelijk tot nadeel is van anderen.  

Bij voorbeeld bankiers. Hoe die over de rug van anderen heen hun macht en invloed zo 

gebruiken, dat ze hun eigen zakken vullen. 

Voorbeelden van machtsmisbruik en als hier dan staat Machtige God, hoe is de Here dan?  

Hoe gebruikt God zijn macht? 

In het eerste voorbeeld hoe mensen hun macht misbruiken zie je dat het erom  gaat om je 

macht vast te houden, om daar misbruik van te maken. Om mensen te onderdrukken.  

Om mensen dom te houden. Om er zelf beter van te worden ten koste van anderen. 

Hoe werkt dat bij de Here, als hier staat Machtige of Sterke God. 

Het antwoord staat in vers 6.  

Groot is zijn heerschappij en aan de vrede zal geen eind komen.   

Dan gaat het over vrede, maar dat is nog niet alles.  

Je kunt vrede hebben maar nog steeds  mensen onder schot houden.  

Maar we zien hier in vers 6, dat deze vrede, vaststaat en die is gebaseerd op recht en 

gerechtigheid. Dat wil zeggen; alle mensen komen tot hun recht. 

Alle mensen voelen zich thuis.  

Alle mensen zijn blij en gelukkig, hebben een basale vrede in hun hart en leven.  

Ze weten dat waar ze zijn dat ze mogen zijn.  

Ze kunnen met een gerust hart gaan slapen. Dat is dit.  

Dat is dat vrederijk van de Here Jezus. Daar is geen angst. Daar zijn mensen op hun plek. 

Dat is gerechtigheid. Dat is dat recht.  

Dus de vrede die deze Machtige God brengt, dat is waar wij nu al in mogen leven en wat 

straks komt. Dat is waar mensen tot hun recht komen. 

Het vrederijk waar wij ten diepste allemaal naar verlangen.  

Dat is het antwoord op de vraag; hoe gebruikt deze God zijn macht, hoe gebruikt Jezus 

zijn macht?  

Want het gaat hier over Jezus. 
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Jezus is de machtige God en als je Jezus ziet optreden, als je de evangeliën leest, als je 

ziet hoe Hij met mensen omgaat, dan herken je dit.  

Zondag hadden we het voorbeeld van het gesprek met de Samaritaanse vrouw. 

Hoe laat de Here Jezus haar voelen dat zij tot haar recht mag komen.  

Door liefdevol de waarheid tegen haar te spreken, en ze is zo blij.  

En daaraan zie je het, ze is zo blij, ook al is de waarheid pijnlijk voor haar.  

Zo gebruikt de Here Jezus zijn macht, ook in uw en in jouw leven.  

Om  mensen dus te redden. Om mensen te geven dat ze hoop krijgen.  

En dan staat hier, dan zegt kerst om mensen te redden. 

De goedheid en mensenliefde  van God zijn openbaar geworden om mensen te redden, 

maar waarvan? 

En als je dat ziet in Genesis 3, dan zie je dat het goed is dat God als een machtige God 

komt.  

Waarvan moeten wij worden gered? Moeten wij worden gered? 

In Genesis zie je aan het begin dat Adam en Eva beperkingen krijgen opgelegd; je mag niet 

eten van die en die boom.  

De duivel die verleidt Adam en Eva om zich God te gaan voelen. Geen beperkingen. 

Als God te zijn.  

De verleiding was om de macht van God over te nemen.  

Het gaat hierover macht. En dat is iets wat wij als mensen voortdurend zoeken, de beste 

zijn, de sterkste zijn.  

Het laatste woord hebben, niet toegeven, op anderen neerkijken. 

En iemand zei in een uitleg hierover; wij accepteren als mensen gewoon niet dat we eindig 

zijn, dat we niet alle wijsheid hebben.  

Dat we eens sterven, dat we afhankelijk zijn en dat we niet almachtig zijn.  

Wij proberen onszelf er voortdurend van te overtuigen dat we de macht hebben over ons 

leven, dat we de regie hebben over ons leven.  

Dat we ons leven prima kunnen managen.  

Maar wat zegt kerst? Kerst zegt; je hebt een God nodig die machtig is, almachtig is. En 

Jesaja 9 zegt het hier, je hebt een machtige God nodig; de Here Jezus.  

En wat doet die machtige God? We hebben gezien hoe die met zijn macht omgaat, we 

hebben gezien waarom we dat nodig hebben.  

Wij zijn mensen die macht willen hebben en wat krijgen we?  

We krijgen een machtige God die zwak wordt.  

Die zwak wordt. Om de zonden te breken.  

Om ons de ogen te openen voor hoe wij in elkaar zitten.  

Niet door zondaren te straffen, niet door hel en verdoemenis. 

Niet met  hel en verdoemenis op ons af te komen, maar met een Zoon .  
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Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. Zo staat de Here voor ons.  

Met een baby.  

Zo lokt de Here God mensen die denken de macht te moeten hebben, de beste te willen 

zijn.  

Zo lokt de Here God ons en zo laat de Here Jezus zich aan het kruis straffen door mensen 

die Hem veroordelen voor godslastering.   

Ze veroordelen Hem.  

Maar daarvoor is Jezus gekomen.  

De Here Jezus heeft gezegd; ik laat alle macht los, maar op die manier ben Ik almachtig.  

Ik geef jullie een liefde die overwinnen zal, die sterker is dan haat.  

Die sterker is dan alle machtshebbers die denken dat ze sterk moeten zijn.  

Wij hebben dus een God, u hebt een God die doet wat wij niet kunnen; de macht loslaten.  

Filippenzen 2:4-10 de Here Jezus heeft de glorie van de Vader die Hij had losgelaten en is 

een baby geworden.  

Zo klein is Hij geworden voor jou en dat had je nodig. 

Zo is de Here Jezus een God geworden die u wilt dienen en daar mag je gebruik van 

maken. Waarmee wilt u gediend worden?  

Wat vraag je aan God, wat heb je nodig?  

Waar zit je over na te denken? 

Daarmee wil Hij je dienen.  

Die machtige God die heb je. 

Laat dit je tot de erkenning brengen dat je een machtige God nodig bent.  

2. 

En dan het tweede; hoe wordt Hij jouw machtige God?  

Het antwoord op die vraag is door persoonlijk te erkennen dat je die machtige God nodig 

hebt.  

Dat is het punt waarmee we afsluiten. 

Een paar dingen ter toepassing, zodat je het heel praktisch kunt meenemen naar huis.  

Soms lijkt dat helemaal niet zo moeilijk; erkennen dat je een machtige God nodig hebt.  

Sta eens stil bij deze vraag, op dit moment. Hoe was jouw jaar 2014?  

Wat voor een jaar hebt u, heb jij, achter de rug?  

Hoe was je jaar?  

Heb je misschien een jaar achter de rug waarvan je zegt; het was onwijs moeilijk?  

Misschien had je een jaar waaraan je terugdenkt aan dat je ziek was, in het ziekenhuis lag 

of het was een jaar waaraan je terug denkt dat je iemand waarvan je zoveel hield moest 

begraven. 
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Je stond aan een graf, of je hebt 2014 achter de rug en het was een heel moeilijk jaar 

omdat je heel veel verdriet hebt gehad om dingen waaraan je terug hebt gedacht.  

En als je dan hier ziet staan, in Jesaja 9; je hebt een machtige God, dan mag je weten dat 

die machtige God je bij jezelf heeft bewaard.  

Hij heeft je bij Hem gehouden, bij Hemzelf gehouden.  

Hij heeft je geloofsvertrouwen gegeven, dat je door al dat verdriet heen bij Hem zou 

blijven. Anders gezegd; dat heb je aan Hem te danken.  

Soms lijkt het zo als we het moeilijk hebben, ah dan heb ik de Here God nodig. Maar wie 

geeft je dat besef? 

In de mate dat wij erkennen dat wij zwak zijn, wordt God sterker en machtiger.  

In de mate dat wij beseffen; ik heb Hem zo ontzettend nodig, gaan wij Hem meer 

vastgrijpen. 

Denk nooit; ik weet wel, ik heb op Hem vertrouwd.  

Nee besef, die machtige God heeft mij door het verdriet heen het geloofsvertrouwen 

gegeven om vast te houden aan Hem.  

Je hebt het aan Hem te danken.  

Je hebt het aan Hem te danken dat je aan Hem verbonden bent geweest.  

Dat is ook het jaarthema. Dat heb je aan je machtige God te danken.  

Tweede; misschien loopt je leven op rolletjes.  

Er zijn velen van ons waarbij het leven goed gaat en dat je denkt; ik heb Hem helemaal 

niet nodig. 

 Alles gaat goed, jawel, ik heb wel een paar dingen waar ik me druk over maak, ik maak 

me zorgen om mijn kinderen.  

Mijn kinderen, maar ik loop bij die en die therapeut of in het ziekenhuis en het komt wel 

goed.  

Als hier staat je hebt een machtige God.  

Laatst zei een van de catechisanten; wat hebben we niet aan God te danken en ik dacht, 

jij hebt het begrepen. Want dat is het, dat is het. 

Als hier staat; wij hebben een machtige God en alles loopt op rolletjes, dan hebben we 

alles wat we gekregen hebben aan Hem te danken. 

Iedere dag eten, iedere maand je hypotheek betalen, een dak boven je hoofd. Dat Is kerst 

ook.  

Je hebt heel je leven aan Hem te danken. Gaat het je goed? Besef dat het van God komt! 

Want dan wordt kerst zo ontzettend mooi.  

Dan wordt kerst een feest waarbij je beseft; ik heb alles aan Hem te danken. 

Derde toepassing.  
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De eerste toepassing was, ik heb een rotjaar achter de rug, ik heb een zwaar jaar achter 

de rug. Tweede toepassing was, misschien had ik Hem wel nodig.  

Derde toepassing is; ik heb Hem niet nodig, dat je zegt ik voel me sterk, ik kan het leven 

aan.  

Ik ben jong, waarom zou ik nou een sterke en machtige God nodig hebben?  

Ik kan dat zelf wel, je hebt vrienden, het is gaaf.  

Op school gaat het super. Ik heb geen machtige God nodig.  

Je kunt maar zo het idee krijgen; Hij kan wel machtig God heten maar dat deel van Hem 

heb ik niet nodig.  

Soms heb ik Hem voor andere dingen nodig, maar voor dit, nee.  

Het is niet zo he?  

Juist  als je denkt, ik heb niets nodig want  ik kan het zelf, juist dan heb je een machtige 

God nodig. Waarom? Dan heb je een machtig God nodig die je de ogen opent, dat je denkt 

het zelf te kunnen. Maar de Here Jezus zegt, als ik het goed heb in Johannes 15, zonder 

Mij kun je niets doen.  

Zonder Mij kun je niets doen.  

En dan worden die woorden machtig God zo anders.  

Dan krijgen die een andere klank. Zegt niet; ik kan alles.  

Denk niet; ik kan alles, ik heb geen God nodig. 

 Juist dan, juist dan heb je God nodig die je de ogen opent, want ten diepste is het 

hoogmoed, ten diepste is het trots om te denken; ik red mijzelf wel. Zonder God gelukkig 

zijn bestaat niet.  

Je hebt het aan Hem te danken en dan ben je het verplicht Hem de eer te geven, voor wat 

je allemaal van Hem hebt gekregen.  

Jesaja 9 zegt; Jezus krijgt hier de naam met kerst: Machtige God. Kerst is als Jezus je 

komt opzoeken en de vraag is laat jij je vinden?  

Durf je in het licht van kerst te komen staan en te zeggen; Jezus ik heb alles aan U te 

danken.  

Heel mijn leven , ik ben gered!  

U hebt mij de ogen geopend voor dat U mijn Heiland bent.  

Was het nodig? Ja.  

Genesis 3 zegt; wij zijn mensen die schuw zijn voor God.  

Wij lopen bij Hem vandaan en God zegt daar laat Ik het niet bij.  

Vanochtend lazen we uit de kinderbijbel over de zondeval en dan staat er aan het eind van 

de zondeval dat de Here God tegen Eva fluistert; zo zal het niet altijd blijven.   

Dat is toch super?  

Zo zal het niet altijd blijven!  

Weggejaagd uit de tuin, nee, thuis, dat is de wens van de Here.  
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Het gezin compleet, iedereen weer samen.  

Daarvoor is de Here Jezus geboren, als een baby.  

Om ons leven over te doen, naast ons te komen staan en tegen je te zeggen; die machtige 

God heb je zo ontzettend hard nodig.  

Machtig in Zijn liefde, machtig in Zijn vergeving, machtig in Zijn trouw, machtig in Zijn 

goedheid.  

Is Hij uw, is Hij vandaag met kerst, jouw machtige God?  

Zie dat je Hem nodig hebt.  

Bid Hem dat Hij groter en sterker mag worden.  

Bid Hem dat je het niet eng vindt om tegen jezelf te zeggen; ik ben zwak maar ik heb een 

sterke Heiland. 

We gaan bidden 
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