
Liturgie ochtenddienst over Jesaja 9:5 (1) (transcript) 
-GKv Loppersum-Westeremden, 21-12-2014 

Welkom en mededelingen door ouderling 

Komen tot de Here 
 Voorzang, ZG 105:1,4 ‘ O volk, verdwaald, verloren’ (melodie LB 127) 
 Stil gebed 
 Votum/zegengroet 
 Aanbidding 
 -GK 160 ‘Groot is uw trouw’ 
 -Psalm 32:1,2 ‘ Welzalig hij wiens zonde’ 
 Schuldbelijdenis en genadeverkondiging 
 Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

Luisteren naar de Here 
 Zingen psalm 119:4,5 ‘Waarmee bewaart de jeugd haar bloem’ 
 Bijbellezingen, zie onder 
 Verkondiging, thema, zie onder 
 ‘Amen’-zang, GK 27,1-3 ‘De mensen die gaan in het duister’ 

Geven aan de Here 
 Dank en voorbedegebed 
 Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte 
 Inzameling gaven 

Gaan onder de zegen van de Here 
 Zingen GK 71 ‘De lof en de heerlijkheid’ (canon) 
 Zegen 

Leesgedeelten: Jesaja 9:1-7 en 1 Kor 1:18-25 
Tekst: Jesaja 9:5 
Preekthema: ‘Jezus is onze Wonderbaarlijke Raadsman!’ 
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We hebben net Jesaja 9 gelezen en Jesaja 9:5 is de tekst voor ons vanmorgen en we gaan 

vanochtend zien wat die naam betekent die Here Jezus krijgt; Wonderbare Raadsman, vers 5. 

De Here Jezus krijgt hier in Jesaja, door de Heilige Geest, 4 namen mee; Wonderbaarlijke 

Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst.  

We gaan vanochtend de betekenis zien van de eerste naam, met kerst gaan we er bij stilstaan en 

met oudjaar, we volgen gewoon de namen in de komende week. 

De eerste naam die de Here Jezus krijgt is voor vanmorgen; Wonderbare Raadsman. 

Vanmorgen gaan we zien dat dit de boodschap is van die naam, dat het allemaal zit in die twee 

woorden die we meekrijgen, de hele bijbel, het evangelie klinkt in de achtergrond van die twee 

namen, van deze twee woorden; dat wij allemaal iemand nodig hebben in ons leven die ons raad 

geeft. 

Wij hebben in ons leven, allemaal, wie je ook bent, jong of oud, iemand nodig die je raad geeft, 

een zielzorger en we zullen zien dat dit heel breed is. 

Iemand die ons advies geeft, iemand die naar ons luistert, iemand die met ons mee oploopt, die 

ons helpt om dingen te zien, die ons troost, die ons bemoedigt, die ons helpt om de weg te 

vinden als we dit bijvoorbeeld zelf niet kunnen vinden, die ons helpt beslissingen te nemen, die 

ons helpt een drempel over te gaan, die ons inzicht geeft in wat er diep in ons hart omgaat wat 

wij zelf misschien niet weten en Jesaja zegt hier vanmorgen; wil je de beste, dan moet je bij 

Jezus zijn. 

Wil je de beste raadgever, de beste pastor, de beste zielzorger, dan moet je bij Jezus zijn. 

Hij is de Wonderbare Raadsman en vooral dat woord wonderbaar, dat gaan we zometeen zien, 

daar zit em de clou in. 

Heb jij ook wel eens een moment gehad dat je meer dan anders iemand nodig had, omdat je 

niet zo goed in je vel zat, die met je mee op moest lopen, waarbij je het prettig vond dat hij 

naar je luisterde, heb jij dat wel eens gehad? 

Je voelde je down, je voelde je depressief, je had een vriend nodig, een vriendin nodig, je had 

iemand nodig die met je mee opliep, iemand die bij je zat en naar je luisterde, of een 

psycholoog of een psychiater, een dominee of een ouderling of een diaken. 

Iemand die dus naar je luistert en die je kon helpen, heb je dat wel eens gehad, een bepaald 

moment in je leven dat je dat nodig had. 

Toen ik nog niet zolang Theologie studeerde in Kampen, toen heb ik een tijdje een 

maatschappelijk werker gehad. 

Ik voelde me down, ik voelde me depressief en dat heeft me voor die periode dat dat duurde, 

heeft me dat geholpen om dingen duidelijk te krijgen bij mezelf en wat frappant was; ik 

schaamde me ervoor dat ik zo’n iemand nodig had en die persoon zei tegen mij; waarom zal jij 

je daarvoor schamen, we hebben allemaal wel dingen in ons leven die we niet zo goed kunnen 

zien, waar we niet bij kunnen, waar we niet de vinger op kunnen leggen, blinde vlekken die een 

ander kan helpen om het wel te zien. 

Daar gaat het vanmorgen over; Jezus is de beste Raadsman, de beste pastor, de beste zielzorger. 

Heb je Hem in je leven, mag Hij je raad geven, daar gaat het vanmorgen over. 
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Het thema is; ‘Namen van Jezus, Wonderbare Raadsman!’ 

1. Wie is Hij? - Wonderbaar. 

2. Wat doet Hij? -Raadsman. 

3. Hoe wordt Hij je Wonderbare Raadsman? 

1. 

750 jaar voor de geboorte van de Here Jezus is dit geschreven en de achtergrond van deze 

profetie, want het is een profetie, is dat Jesaja zegt tegen zijn volk; jullie zullen weggevoerd 

worden in ballingschap en daarom staat er in vers 1; het volk dat in duisternis ronddoolt, want 

dat gaat er gebeuren Israel. 

Het wordt tegen Israel geprofeteerd; jullie zullen weggevoerd worden in ballingschap en dan 

direct erachter aan in vers 1 is er een belofte; jullie zullen een schitterend licht zien. 

Jesaja die geeft na die donkere voorspelling, -jullie zullen weggevoerd worden, keihard, 

duidelijk, zegt Jesaja, het volk wilde er niet aan, maar het ging gebeuren, ze wilden het niet 

geloven, maar het ging gebeuren, jullie zullen weggevoerd worden in ballingschap-,direct 

daarna geeft de Here een belofte; jullie zullen een groot licht zien, het zal gebeuren. 

En dan zie je in vers 2 het effect: U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf U het, 

blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 

Weggevoerd in ballingschap, zien van een groot licht en wat is dat effect van dat grote licht; 

blijdschap. 

Ze zullen blij zijn, diepe vreugde, ze zullen jubelen, ze kunnen hun blijdschap niet op en als je 

dan verder leest dan wordt Jesaja concreet, dan vertelt hij wat het licht is, dan vertelt hij wie 

het is vers 5; een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn 

schouders en deze namen zal hij dragen. 

Dan zie je in vers 5, dan zie je hier 4 namen die de Here Jezus krijgt en de profetie door de 

Heilige Geest krijgt de Here Jezus 4 namen mee en we lezen ze hier en vandaag staan we stil bij 

die eerste. 

Het is net alsof God de Vader de Here Jezus voorstelt, aanbeveelt aan de wereld. 

Wonderbare Raadsman is Hij voor je en dat eerste woord daar gaan we bij stilstaan, dat had ik 

gezegd, Wie is Hij; Wonderbaar. 

Om dit te kunnen plaatsen, Wonderbare Raadsman, moet je een beeld hebben wat dat eerste 

woord betekent, als je dat eerste woord niet pakt, opletten dus, dan snap je de rest van de 

namen niet. 

Dat woord ‘wonderbaar’ wordt 80 keer gebruikt in het oude testament en dit woord wonderbaar 

wordt altijd gebruikt in verband met JAHWEH, met God zelf en dan begint het misschien al wat 

duidelijker te worden wat dit betekent. 

Als dit woord gebruikt wordt, wonderbaar, dan zullen de mensen opgekeken hebben, dan zullen 

ze hebben gezegd; dit gaat over God, dit gaat over iets wat God doet. 
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Wij zouden vandaag zeggen bij dit woord wonderbaar, in onze tijd, bovennatuurlijk. 

Dat woord wonderbaar is, daar zit alles in van wat voorbij is aan wat mensen kunnen, Hij is dus 

een Raadsman voorbij aan wat mensen kunnen, wonderlijk zou je kunnen zeggen of iets wat de 

Here God alleen kan doen. 

Dat zit allemaal in dat woord wonderbaar, dus dat is wat je van dat woord moet weten, dus dat 

eerste woord, wat ook echt vooraf gaat aan die vier titels, die vier namen die Here geeft, is wat 

de Heilige Geest zegt;  Hij is God zelf. 

Wat er volgt, dat kunnen mensen niet, dat kan alleen God jou geven. 

Hij is een Goddelijke Raadsman, iemand met de wijsheid die veel groter is dan andere mensen 

jou kunnen geven en misschien ook willen geven, met een geduld om te luisteren die veel groter 

is dan mensen kunnen geven. 

In Jesaja 28:29, daar wordt dit woord ook direct in verband gebracht met God, daar staat Zijn 

raad, Gods raad is wonderlijk en dat is het antwoord op de vraag, die eerste vraag die we aan 

Jesaja stelde; Wie is Hij, die Wonderbare Raadsman: een Goddelijke Raadsman. 

Wat doet de Here hier, Hij stelt aan ons Zijn Zoon voor; hier is Hij en Hij zegt van Zijn Zoon: Hij 

is je God, Hij is God zelf,Hij kan je raad, wijsheid, troost, bemoediging en advies geven, meer 

dan mensen. 

Zijn wijsheid, Zijn troost, daar kun je meer mee dan dat van mensen. 

Begrijp me niet verkeerd, ik zeg vanmorgen niet; ga niet naar een psycholoog, ga niet naar een 

psychiater, dat zeg ik absoluut niet. 

De Here God heeft ons de Here Jezus gegeven en mensen gegeven om ons te bemoedigen, om 

ons te kunnen helpen, absoluut, zeker weten! 

Maar hier staat de Here heeft ons ook elkaar gegeven om elkaar te bemoedigen en te troosten, 

maar hier staat; dat krijgen de mensen van de Here Jezus, dat krijgen die mensen van God zelf, 

die de Grote Raadsman is. 

Mag ik nog een ding bij de toepassing geven; als hier staat wonderbare als we hebben gezien dat 

dit betekent dat dit van Godi s, weet u wat dit betekent; dit betekent dat Hij je volkomen kent. 

Deze Wonderbare Raadsman is God en dat betekent; Hij kent je door en door, ken jij jezelf door 

en door, wat denk je? 

Hij weet hoe je in elkaar zit, Hij weet wat je drijft en wat drijft je? 

God weet, Jezus weet waar je pijn zit, som heb je dat zelf niet eens door. 

Hij weet niet alleen wat er nu gebeurt, Hij weet ook wat er vroeger is gebeurd in je leven en Hij 

weet wat er gaat gebeuren in je leven. 

Jezus weet wat je kunt, maar Jezus weet ook wat je nog allemaal gaat kunnen in je leven, hoe 

je gaat groeien. 

Hij kent je dus volkomen, Hij kent je beter dan jij jezelf kent, want wij kennen onszelf niet, ik 

ken mijzelf niet volkomen, u wel? 

En terwijl Hij alles weet, staat hier, ook al ziet Hij dat er dingen zijn in ons leven die ons drijven 

die niet goed zijn, dat we dingen zeggen die niet goed zijn, dat er dingen in ons hart omgaan die 

niet goed zijn, toch wil Hij onze Wonderbare Raadsman zijn. Dat is het eerste. 
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2. 

Het tweede, dat sluit direct aan, het tweede is het antwoord op de vraag; wat doet Hij? 

En het staat in de tekst; Hij is de Wonderbare Raadsman, de Goddelijke Raadsman, Hij geeft 

raad. 

Wat we net gezien hebben is dat de Here Jezus is God zelf en dat betekende zijn kennis over jou 

is perfect, maar een vraag die daar bijhoort is deze; wat doet Hij met die kennis?  

Mensen kunnen van alles over je weten, maar als ze je niet kennen dan hoef je daar niet blij 

mee te zijn. 

Hier staat van de Here Jezus, Gods Zoon geboren, Hij kent je volkomen, Hij geeft raad, Hij geeft 

troost, bemoediging en staat hier, dat geneest. 

Het is geen informatie die Hij je geeft, die je intellectueel kunt opslaan, trucs die je kunt leren 

om je gedachten te sturen en te managen, wat Hij geeft is troost, wat Hij geeft is bemoediging, 

wat Hij geeft dat geeft genezing, er komt altijd genezing als de Here Jezus tot je leven, tot je 

hart mag spreken, dat staat hier. 

Dat betekent, Hij weet dus niet alleen altijd wat er mis is, waar je pijn ligt, ook al weet je dat 

zelf niet helemaal, maar als de Here Jezus gaat spreken in je leven, het effect is dat er dan 

genezing komt, Johannes 8:12. 

Johannes 8:12, daar staat; Ik ben het licht van de wereld -advent- , wie Mij volgt loopt nooit 

meer in het duister, maar in het licht dat leven geeft, dat is genezing, hoop,toekomst. 

Dat gebeurt er als de Here Jezus gaat spreken, als Zijn raad in je leven komt, dan brengt je dat 

dus in het licht, Kolossenzen 2; Hij heeft ons van de duisternis overgezet in het licht van Zijn 

Zoon en dat licht is niet alleen dat wij in het licht zitten, dat licht is dat het duister opklaart. 

Wat betekent dat, denkt u? 

Nou, dan gaat je leven open en wat betekent dat? 

Dan mag pijn in je leven en we hebben allemaal onze pijnpunten in ons leven, dan mag pijn ook 

echt pijn zijn en dan hoeft er niet meer gezegd te worden; ach, vergeten. 

Dan wordt er niet meer gezegd en nu over tot de orde van de dag, nee, dan wordt het benoemd, 

dan wordt het gezegd, dan mag het uitgesproken worden, dan mag het gezegd en dan komt er 

genezing en dan kan een wond of meerdere wonden worden genezen. 

in Kolossenzen 2:13 staat; in de Here Jezus is verborgen alle schatten van wijsheid, dus als je bij 

de Here Jezus komt met een vraag, met een probleem, met een pijnpunt, met een geschiedenis, 

met je leven, dan kan de Here Jezus er wat over zeggen, 

Er is niemand die te lastig is voor Hem, er is niemand die te ingewikkeld is voor Hem, soms weet 

ik niet wat ik moet zeggen op bepaalde dingen, dan vraag ik mij af; moet ik een antwoord 

geven, moet ik niets zeggen, moet ik wachten, dan weet ik het gewoon niet. 

Maar voor de Grote Pastor, de Here Jezus, is geen vraag te moeilijk, voor de Grote Pastor, de 

Here Jezus is geen verhaal te pijnlijk, er is niets wat Hem in verwarring brengt, er is geen 

verhaal te, Zijn inzicht en begrip is oneindig. 

Gerwin Pruijssen Pagina �5 Preek + liturgie Jesaja 9,6 (1)



Dat is het antwoord op de vraag; wat doet Hij, Hij geeft altijd raad, Hij heeft altijd zo’n advies 

dat genezing geeft in plaats van dat je zegt; hier kan ik niets mee. 

En zo is de Here Jezus; Trooster en Bemoedigen van zijn gemeente, van u, van u samen, maar 

ook van u persoonlijk en daarom staat er in 1 Petrus 5:7 werp al je bekommernis op Hem, want 

Hij zorgt voor je en daar nee een stukje toepassing aan het einde van dit tweede punt. 

Als je daar over nadenkt, dan is dit zo geweldig wat Hij daar doet, wat de Here Jezus doet, het 

zit in dit woord; Wonderbare Raadsman, wat Hij doet. 

Je hebt de raad, de troost, de bemoediging van de Almachtige tot je beschikking staan, dat is 

tot je beschikking, je hoeft er maar om te vragen, je hoeft er maar de bijbel erbij te pakken 

want daar lees je het, dat vindt je niet in de lucht, maar dat vindt je hier en het staat tot je 

beschikking. 

Johannes 14:13 staat; als Hij komt zal Hij jullie de weg wijzen naar de volle waarheid, dat is 

Pinksteren, de Heilige Geest zal je dat geven. 

Dus dat geeft de Here Jezus; raad, bemoediging, wat wilt u van de Here Jezus, wat wilt u dat 

Hij geeft, wilt u dit, Hij geeft je raad, Hij bemoedigt je en, hebben we gezien, het is altijd waar 

wat Hij zegt, hij draait er niet om heen en dat gaan we straks aan het eind ook zen, omdat Hij 

genezing en vrede wilt brengen in je leven, dat staat in Jesaja 9. 

Hij zal jullie de weg wijzen naar de volle waarheid, de Here Jezus heeft een passie voor de 

waarheid, waarom? 

Omdat hij genezing en vrede wil brengen en dat kan alleen als de waarheid boven tafel mag 

komen. 

Alle dingen die gezegd moeten worden, mogen dan gezegd worden en Hij kan er wat mee, dus 

dat betekent als je Hem vertelt wat er is en doe dat! 

Ook al kun je niet eens precies onder woorden brengen wat je te zeggen hebt, zeg het, zeg dat. 

Er staat in Romeinen 8 dat de Heilige Geest aanvult, de woorden die jijzelf voor de Vader 

neerlegt, Hij spreekt woorden die jij niet bedacht had, die jij niet uit kon spreken nog, 

Misschien heb je in leven al alles gedaan om bij de pijn weg te blijven, is niet erg, Hij luistert, 

de wijsheid van deze Pastor zal genezing brengen. 

De vraag is wel; durf je de pijn voor Hem neer te leggen, durf je de vragen voor Hem neer te 

leggen, waar zou je het anders zoeken, wie kan je zo’n troost geven als Hij kan geven, mensen 

vallen tegen, de Here Jezus niet. 

3, 

Het laatste; hoe krijg je de Wonderbare Raadsman in je leven? 

We hebben gezien dat de Here Jezus de Goddelijke Bemoediger is, Hij kent je volkomen, als Hij 

je troost, bemoedigt dan legt Hij de waarheid in je leven en dat is altijd genezend en ik dacht 

bij dit punt; hoe zouden we dit concreet kunnen maken voor onszelf, met een voorbeeld. 

Met een voorbeeld om te laten zien dat het werkte toen de Here Jezus op aarde was, dat het 

werkte. 
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In Johannes 4, daar staat dat de Here Jezus een gesprek had op straat met een Samaritaanse 

vrouw en is dat gesprek staat wat we gezien hebben, het is een voorbeeld om het te checken. 

Als je dat gesprek in Johannes 4 leest, met de Samaritaanse vrouw, dan blijkt er een aantal 

dingen; de Here Jezus wist precies wie ze was, de Here Jezus kende haar geschiedenis, de here 

Jezus wist dat ze verschillende mannen had gehad, dat ze geisoleerd leefde, misschien wel uit 

schaamte, Hij wist het. 

In het gesprek blijkt dat de Here Jezus daar Goddelijk mee omgaat, wonderbaar, dat hebben we 

gezien. 

Hoezo; Hij stapt liefdevol op haar af, Hij mijdt haar niet langer zoals andere mensen deden, Hij 

stapt op haar af en dan gaat de Here Jezus in gesprek met haar en dan zegt Hij de waarheid, Hij 

draait er niet omheen, Hij zegt gewoon hoe het is en dat is helend voor haar. 

En waarom is dat helend?, dat kun je zien in dat gesprek; ze blijft, wat niet wil zeggen dat als je 

de waarheid zegt dat mensen altijd blijven, nee, mensen kunnen er ook voor wegvluchten, maar 

ze blijft en ze zegt aan  

het eind; Ik heb nou iemand ontmoet die mij kent en -wat is de clou- die mij liefheeft.  

de vrouw voelt zich niet afgewezen, maar zij voelt zich zo aanvaard, ook al staken de woorden 

in haar ziel, waren ze zo pijnlijk voor haar, ze besefte, ook al waren de woorden vlijmscherp als 

het mes van een chirurg, dit is genezend. 

Het genas haar, de genezing kon in haar leven beginnen, ze bleef niet langer weglopen voor de 

waarheid, Jezus zei tegen haar; je hebt Mij nodig, je hebt het altijd gezocht bij mannen, maar 

wat jij zoekt kun  je niet vinden bij mannen, je kunt het alleen vinden , niet bij een mens, maar 

bij God, bij Hem kun je dat vinden, bij de God die je schiep. 

Een paar vragen om mee af te sluiten; in Spreuken 3:5 en 6 daar staat; vertrouw op de Heer met 

heel je hart, steun niet op eigen inzicht. 

Ziet u de link, Wonderbare Raadsman, steun niet op eigen inzicht. 

De vraag voor u vanmorgen en voor jou is deze; waar zoekt u de antwoorden, waar zoek jij je 

wijsheid, loop je misschien voorbij aan de Grote Vraagbaak Jezus, waar zoek jij je antwoorden? 

Of anders gezegd; denk je misschien je eigen leven te kunnen managen, denk jij dat jij je eigen 

leven overziet en dat je Jezus niet nodig hebt, houd je Hem buiten, mooie dingen, moeilijke 

dingen, houd je Hem daar buiten? Waarom? 

Waarom houdt je Hem daarbuiten?, als de Here God hier zegt dat wij blind zijn voor wat wij 

nodig hebben, dat een Kind ons gegeven moest worden,in Openbaring 3:18 staat dat de Here 

Jezus zalf over onze ogen wil strijken om onze blindheid op te lossen, te kunnen genezen. 

Waarom zou je niet de raad die je nodig hebt, de antwoorden op je vragen, waarom zal je die 

niet zoeken bij de Here Jezus? 

Zoek dus deze dagen voor kerst je raad bij de Here Jezus, luister naar Hem, zoek Hem, het zijn 

rustige dagen. 

Tweede, voor de jongeren vanmorgen, mag ik je eens vragen; waar luister je naar wie je bent, 

waar luister je naar wat belangrijk voor je is,wat je nodig hebt? 
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Luister je naar wat de mensen om je heen zeggen; doe gek, je bent jong, je kunt alles maken, 

neem je dat aan voor waar, pik je dat op alsof dat waar is, heb je in die zin goede vrienden om 

je heen. 

Wees kritisch op wat anderen zeggen als hier staat dat Jezus je Wonderbare Raadsman is en dat 

is niet alleen, zoals ik laatst ook zei, alleen voor volwassenen, dat is voor jong en oud. 

Wees kritisch op wat anderen zeggen, in Efeze 2:2 staat dat de God van deze wereld je de weg 

wil wijzen, maar die weg leidt nergens naar toe, luister hoe oud of hoe jong je ook bent, naar je 

God en niet naar wat anderen mensen je zeggen. 

Kies voor Hem, wees niet eigenwijs (Spreuken 3:5,6), geef je leven aan Hem, kies voor Hem 

zodat Hij je leven troost kan geven. 

Derde punt voor de toepassing; als staat in de bijbel dat de duivel rondgaat als een briesende 

leeuw, of terwijl dat we Satan niet moeten onderschatten, weet u wat dat betekent?, dat je niet 

bang moet zijn voor de  

duivel, want de Here Jezus heeft overwonnen, absoluut en in die overwinning mag je staan. 

Maar als er staat in de bijbel dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw, dan betekent het 

dat de Here God daar tegenover zet Zijn Zoon, Zijn Raadsman en tegen de duivel kun jezelf niet 

op. 

Die is te sterk, die zal je verslinden en hij zoekt een prooi en hoe je hem kunt ontkomen is door 

te vluchten naar je Heiland, te vluchten bij je Heiland. 

Daarom Wonderbare Raadsman, bij Hem alleen kun je aanwijzingen, advies, bemoediging, troost 

vinden, Hij is de Grote Pastor, dat kun je vinden zodat je bij Satan wegblijft. 

In deze stille dagen voor kerst, lees uit de bijbel want dan hoor je de woorden van je 

Wonderbare Raadsman. 

Leg voor Hem in stilte open wat in je hart misschien nog bedekt ligt, wat je lastig vindt om te 

zeggen, leg het open voor Hem neer. 

Bid om geloof, zodat je gelooft wat hier staat; Hij is mijn Wonderbare Raadsman, dat is Hij voor 

mij. 

De Here Jezus heeft het in Zijn leven volmaakt gedaan en dat heeft Hij voor ons gedaan, wij 

vergeten vaak raad te vragen en de Here Jezus heeft dat voor ons gedaan en in Hem kunnen we 

dit dus vragen aan Hem. 

We gaan bidden. 

 

Gerwin Pruijssen Pagina �8 Preek + liturgie Jesaja 9,6 (1)


