
Liturgie dienst over Jesaja 9:5 (4) (transcript) 
-GKv Loppersum-Westeremden, 31-12-2014, Oudjaar 

Welkom en mededelingen door de ouderling 

Komen tot de Here: 
 Voorzang, Psalm 90:1,2 ‘Gij zijt geweest’ 
 Stil gebed 
 Votum/zegengroet 
 Aanbidding: 
 -Psalm 105: 5 ‘God zal zijn waarheid’ 
 -LB 397:2,4,6 ‘O God die droeg ons voorgeslacht’ 
 Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

Luisteren naar de Here: 
 Bijbellezingen, zie onder 
 Verkondiging, thema, zie onder 
 ‘Amen’-zang, LB 398:1,2,5,6,7 

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

Gaan onder de zegen van de Here: 
 Zingen LB 392:1,2 ‘Blijf mij nabij’ 
 Zegen, zingen als ‘amen’, laatste regel Psalm 89:18 

Leesgedeelten: Jesaja 9:5 en Openbaring 22 
Tekst: Jesaja 9:5 
Preekthema: ‘Namen van Jezus: Hij is onze Vredevorst!’ 
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Eind jaren ’90 was er een groep artiesten die hebben samen een lied gemaakt, misschien 
weet u dat nog, dat lied heette: ‘We are the world’.  

Ik zie wat mensen knikken. 

‘We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let’s 
start giving.’ 

Achtergrond was dat er een ernstige hongersnood was in Afrika en de gedachte van het lied 
was; Wij zijn de wereld, wij zijn degenen die een helderder dag gaan brengen voor 
degenen die in het donker leven, –Jesaja 9- wij kunnen de wereld redden als we er maar 
samen voor gaan, als wereld samen de portemonnee trekken, als wereld er samen voor 
gaan en de  armen in Afrika helpen. 

De zager Bob Dylan, - is misschien wat beter bekend, wie kent Bob Dylan? Goede zanger, is 
later christen geworden- die vertelde namelijk in een interview dat hij zich bij dit lied, bij 
de opname zich heel ongemakkelijk voelde, op Youtube kun je dit vinden. 

En toen vroeg diegene die het interview afnam van Bob Dylan, die vroeg hem;  maar 
waarom voel jij je daar zo ongemakkelijk bij? 

Nou, zei hij, deze wereld kan zichzelf niet redden en dan zijn we bij Jesaja 9 wat we 
gelezen hebben over wat er staat over de Here Jezus in Jesaja 9. 

Klopt dat, kan de wereld zichzelf niet redden, moet je zo pessimistisch zijn? 

Als wij vanavond naar Jesaja 9:5 gaan kijken, is het dan zo dat als het gaat over de Here 
Jezus als de Vredevorst, dat het betekent dat wij als mensen geen vrede kunnen vinden? 

Is het zo erg? 

Nou, als je kijkt naar Jesaja 8, dat is een hoofdstuk terug en dan staat er in vers 21; de 
mensen vervloeken God en als gevolg daarvan dat ze God vervloeken want er is 
hongersnood –daarom kwam ik op het iadee van ‘we are the world’- er zijn problemen in 
het land, in Israel, de mensen vervloeken God staat er dan aan het eind van hoofdstuk 8 
van Jesaja en als gevolg daarvan zoeken ze overal oplossingen voor hun problemen. 

Dan staat er; ze kijken om hoog, of terwijl ze zoeken hun antwoorden niet bij God maar 
bij afgoden, ze kijken naar beneden, ze staren naar de grond staat er eind Jesaja 8, of 
terwijl ze zoeken het bij mensen, bij intelligente mensen, geestenbezweerders, helden, 
sterren, ze zoeken antwoorden en vinden ze niet en dan zegt de Here in Jesaja 9; je moet 
bij Mij zijn, want een Kind is ons geboren, het licht dat opgaat, Hij is de Wonderbare 
Raadsman, Hij is de Sterke God, de Eeuwige Vader en Hij is de Vredevorst. 

Daar moet je zijn, het komt bij de Here God vandaan. 

Want wat staat er ook in Jesaja 9:1? 

Daar staat;  ze worden beschenen door een helder licht, het volk dat in duisternis 
ronddoolt wordt door een helder licht beschenen, ze zijn zelf niet het licht, maar ze 
worden beschenen. 

Dat had Bob Dylan dus goed gezien; deze wereld kan zichzelf niet redden. 
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Afgelopen tien dagen, denk ik dat het was, hebben we stil gestaan bij de Namen die de 
Here Jezus krijgt vanuit Jesaja 9, 750 jaar voor de geboorte van de Here Jezus. 

We hebben steeds gezien; de Here God geeft ons wat wij nodig hebben, misschien niet wat 
wij graag willen, maar wel wat we nodig hebben. 

En dat vanavond als wij terug gaan kijken op 2014 en dan gaan we zien het lukt de 
mensheid niet om vrede te vinden en dan gaan we ook zien wat de reden is waarom dat 
niet lukt en hoe dat komt. 

Thema: Oudjaar 2014, Jezus is onze Vredevorst! 

1. Wij zoeken oorlog met God 

2. Jezus wil vrede met ons 

1. 

Jezus is onze Vredevorst, wat betekent dat, kunnen we dat zelf niet, vrede brengen? 

De hele bijbel door staat dat wij mensen  oorlog zoeken met God. 

In Efeze 2:17 daar staat dat de Here vrede is komen verkondigen aan ons, vrede kwam Hij 
u verkondigen aan hem die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren. 

Waarom die tekst? 

Daar staat; de Here Jezus is gekomen, Kerst, wat was Zijn taak; vrede te verkondigingen 
aan zij die ver weg zijn en aan zij die dichtbij staan. 

Uit de rest van het hoofdstuk blijkt dat het om alle mensen gaat, het is niet zo dat Paulus 
hier zegt; de joden die zijn tegen de Messias, zij zijn degene die oorlog  zoeken, nee, alle 
mensen, dat maakt Efeze 2 duidelijk. 

Wat houdt dat in; vrede verkondigen, dat de Here Jezus is gekomen om vrede te 
verkondigen? 

Hij is onze Vredevorst,  zie Jesaja 9, wat houdt dat nu in dat de Here Jezus vrede is komen 
verkondigen? 

Dat zegt ons, dat wij mensen, dat de hele mensheid, oorlog zoekt met de Here, met God 
Zelf. 

In ons hart willen we niet vanuit onszelf, als de Heilige Geest ons niet bijstuurt, als de 
Heilige Geest ons niet bij de Vader brengt, bij de Wonderbare Raadsman, bij die Machtige 
God, uit onszelf gaan wij God niet gehoorzamen, gaan we Hem niet zoeken, zoeken we 
oorlog. 

Genesis 3, afgelopen weken regelmatig aangehaald, we proberen de Here van ons af te 
houden, we verbergen ons voor de Here net zoals Adam en Eva. 

In Romeinen 5:10 daar staat dat wij vijandig staan tegenover de Here, vijandig, vrede. 

Wij zoeken oorlog met God, pas dat toe op jezelf, we dagen de Here God uit. 
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Adam en Eva die leefden in het paradijs en ze hadden vrede met God, alles was oké, geen 
problemen, het was echt goed. 

De band tussen de Here en de mensen- Adam en Eva was- goed, was gelukkig, was prima, 
geen angst, geen ellende, kortom; vrede! 

Maar vanaf het moment dat Adam en Eva, dat wij zijn gaan luisteren naar de duivel, zijn 
wij in die macht gekomen, die duistere macht van de Satan en vanaf toen kreeg die macht 
invloed en grip op ons leven, zegt de bijbel. 

En wat was het gevolg; onvrede, ontevredenheid, conflicten, boosheid, leugen, 
wraaknemen. 

We hebben de tekst gezien in Efeze 2:17 en in Romeinen 5:10 en in Romeinen 7, daar 
staat; we worden als mensen heen en weer geworpen, aan de ene kant  is er die ene 
kracht die ons voortdurend onder druk zet; geloof niet in de Here, gehoorzaam Hem niet, 
oorlog voeren tegenover God –Romeinen 5:10- vijanden tegenover God en aan de andere 
kant zegt Romeinen 7, is er een andere kracht werkzaam en dat is de Heilige Geest die ons 
bij die Wonderbare Raadsman, Sterke God, die Eeuwige Vader en Vredevorst brengt, 
Romeinen 7:22 en 23. 

Dus de bijbel zegt; aan de ene kant is er die ene kracht in je leven die oorlog voert tegen 
de Here en dat wil zeggen, als je er beeld bij wilt hebben, Hem ongehoorzaam zijn en 
soms er ook nog trots op zijn ook; ‘zie mij!’ 

Een statement maken tegenover de Here, op mensen neerkijken, een ander negeren of 
haten, dat is die ene kant, de andere kant is de kracht van het evangelie, dat is de Here 
Jezus, de Vredevorst, Hij zoekt vrede met ons. 

De Here Jezus wil vrede met ons sluiten, Efeze 2:17, Hij kwam vrede verkondigen. 

Wat zijn de gevolgen dat we oorlog zoeken met de Here? 

Dat de mensen onrustig zijn. 

De mens heeft zijn God verloren in het paradijs, verbonden aan de Here ontbrak het de 
mens aan niets.  

Adam en Eva, ze waren tevreden, ze hadden vrede met wat ze hadden gekregen, mensen 
waren op hun plek en volkomen blij. 

Buiten de band met de Here, buiten het paradijs; onrust, ontevreden, rusteloos op zoek en 
dat zie je in de wereld om je heen; denk aan wat we in het afgelopen jaar allemaal gezien 
hebben, in het journaal hebben voorbij zien komen. 

Waarom is er zoveel oorlog in de wereld, Isis, waarom strijdt die? 

Die hebben doelen en die willen die doelen koste wat het kost bereiken, ze zijn het niet 
eens met wat ze hebben en ze willen wat anders bereiken en daarvoor strijden ze, als het 
moet zelfs ten koste van hun eigen leven. 

Ze voeren oorlog staat er, oorlog en vrede staat er tegenover, heel kort want het gaat 
dieper; als de bijbel het heeft over vrede en zo meteen zeg ik er iets meer over, als  de 
bijbel het heeft over vrede; wij merken in ons eigen lichaam ook al dat we niet meer in 

Gerwin Pruijssen Pagina   Preek + liturgie Jesaja 9:5 (4)4



vrede met God leven, ziekte, mensen sterven, iemand die je lief was die moet je missen, 
die heb je begraven. 

Dingen gaan zo compleet anders dan gedacht; relaties gaan stuk, familiebanden die 
breken, de natuur, het milieu gaat kapot. 

Conclusie;  aan alles merken we, deze wereld heeft geen vrede meer en dat komt allemaal 
omdat we niet meer verbonden zijn aan God. 

2. 

Tweede punt; Jezus wil vrede met ons. 

In Jesaja 9:5 krijgt de Here Jezus de laatste naam; Hij is onze Vredevorst. 

Wat betekent dat voor ons, wat betekent dat voor jou op deze avond als we 2014 
afsluiten? 

Vredevorst, de Machthebber die de vrede gaat brengen, Openbaring 4 vindt ik altijd zo 
prachtig; Hij zit op de hemeltroon, vanuit de hemel gaat Hij vrede brengen en die vrede 
die begint in ons hart en leven en dat gaan we in het tweede punt heel kort zien. 

Bij vrede denken wij vaak aan dit: er is geen oorlog, toch, dat is onze definitie van vrede, 
er is geen oorlog, er zijn geen wapens nodig. 

De bijbel laat ons zien, ik zei er net al iets over, de bijbel laat ons zien het woord; vrede, 
shalom of zoals de moslims zeggen; salam, dat gaat veel dieper. 

Vrede in de bijbel is dat je als mens als geheel, dat je geest, in je lichaam, je ziel, dat de 
hele schepping goed is, dat is vrede in de bijbel, dat je gelukkig bent. 

Psalm 1, hoe begint Psalm 1; welzalig, daar gaat het om, je bent een gelukkig mens. 

Iets meer invullen; geen ziekte meer, daarom hebben we Openbaring 22 ook gelezen, dat is 
ons voorland, mensen zijn altijd gezond, er is geen armoede meer, mensen zijn altijd 
tevreden. 

Wanneer stond het in de krant; de rijken zijn in 2014 weer rijker geworden, verbaast ons 
niets natuurlijk en hoeft je ook niet te verbazen want zo werkt dat. 

In de vrede, zegt de bijbel, zit het goed bij de mensen, in de bijbelse vrede, geen 
vervreemding tussen mensen, niet met de nek worden aangekeken, maar er is liefde, er is 
blijdschap met elkaar; ik ben blij je te zien, dat is wat de bijbel zegt vrede, shalom. 

Mensen zijn helemaal op hun plek, niet meer onrustig, helemaal gezond, alles is goed, in 
de meest goede zin van het woord. 

En als Efeze 2:17 zegt dat de Here Jezus vrede is komen brengen, dan is dat de invulling 
van Paulus van wat staat in Jesaja 9:5; de Here Jezus is onze Vredevorst, Hij kondigt ons 
vrede aan. 

En hoe, hoe komt die vrede er, hoe komt die vrede, dat is zo fundamenteel. 

De Here God pakt het probleem bij de wortel aan, waar ligt de wortel van het probleem? 
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De worstel van het probleem ligt in ons hart, ons hart is het probleem, dat hebben we 
gezien vanavond. 

Wij denken vaak dat het probleem ligt aan onze omstandigheden; waarom heb ik geen 
vrede, waarom voel ik me hier niet thuis, waarom ben ik niet op mijn plek, waarom ben ik 
niet gelukkig, het ligt aan mijn omstandigheden. 

Het is niet zo. 

In de mate dat de Here Jezus je vrede is en dat is keihard werken in ons keven tot aan je 
dood toe is dat een gevecht, maar de bijbel zegt; in de mate dat de Here Jezus je vrede 
is, is het vrede in je leven. 

Het probleem is, waar zoeken wij onze vrede in? 

Vinden we vrede in wat de Here Jezus ons geeft, dat is die basale vrede. 

Hoe geeft de Here Jezus vrede; in Efeze 2:13 staat: die vrede is er door het bloed van 
Christus en dan zijn we bij de kern, de Here Jezus moest met Kerst niet alleen geboren 
worden als baby, Hij moest geslacht worden aan het kruis, voor ons. 

Het bloed van de Here Jezus moest vloeien, voor u, voor jou, voor mij, dat is het 
evangelie. 

Hij moest weg zodat wij binnen konden, de Here Jezus uit het Vaderhuis aan het kruis, Hij 
zegt; Mijn God waarom hebt U Mij verlaten, wij konden binnenkomen, staat het Vaderhuis 
voor ons open, omdat er vrede is gemaakt door Zijn bloed. 

Jezus stierf onder de straf die wij verdiend hadden, daar was bloed voor nodig. 

Mag ik dat met vrede met één ding misschien nog duidelijker maken; wat is er nodig om 
vrede te krijgen, het bloed van de Here Jezus. 

Er staat niet het onderwijs of de leer van de Here jezus komt vrede brengen. 

Wij verwachten in onze samenleving heel veel, als het gaat over vrede, van diplomatie, 
bilateraal overleg op allerlei niveaus tussen staten. 

Je kunt heel veel bereiken door overleg, met mediation, en dat is ook zo, dat is geweldig 
en daar doe ik niets aan af, maar er staat niet jezus’ leer brengt ons vrede, er staat niet 
Jezus’ wijsheid brengt ons vrede, nee zijn bloed brengt vrede, dat moest vloeien, wilde er 
vrede komen. 

Zijn onderwijs onthoudt ons niet om ongehoorzaam te blijven, want met Zijn onderwijs 
dan zeggen we; er moest bloed vloeien, Hij moest sterven om vrede te brengen, wij 
hadden de doodstraf verdiend om onze ongehoorzaamheid, om onze oorlogszucht 
tegenover de Here. 

2014 sluiten we af vanavond. 

Jezus is onze Vredevorst, de grootste bron van onze onvrede ligt bij onszelf, dat hebben 
we gezien; dat is ons hart, dat wil zeggen;  het probleem is niet de ander die we de schuld 
kunnen geven, zolang we dat geloven vinden we geen vrede bij de Here Jezus, het 
probleem ligt bij mijzelf, ligt in ons eigen hart en alleen de Heilige Geest kan iets met ons 
hart doen, dat kunnen wijzelf niet. 
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Vrede kunnen we zelf niet, dat kan alleen God ons brengen, door de Heilige Geest, die kan 
ons hart genezen. 

De bijbel zegt hier; de Here Jezus is jullie Vredevorst. 

Allemaal voelen we ontevredenheid, boosheid, wrok misschien, hoe sluit u 2014 af, hoe 
sluit jij 2014 af, denk daar eens over na; hoe sluit je 2014 af? 2014 sluit niet af alleen af 
met vrede in je hart als je een goed boekjaar hebt, als je er warmpjes bijzit, een dieper 
probleem moest opgelost worden en dat heeft de Here Jezus gedaan. 

Hoe sluit jij 2014 af, heb je deze vrede van de Here Jezus in je hart en leven dat het 
misschien niet alleen goed is in je leven en in je omstandigheden, want mijn 
omstandigheden kunnen moeilijk zijn, mijn problemen kunnen groot zijn, maar als ik vrede 
vind met mijn Heiland, dan heb ik vrede in mijn hart en leven en dan heb ik vrede met 
mijn omstandigheden die moeilijk zijn. 

Hoe was 2014 voor je, was het een moeilijk jaar? 

Besef wat Jezus’ plaatsvervanging betekent; in Hem  -staat er- hebben we vrede, niet 
krijgen we straks vrede in de hemel, in Hem hebben we al vrede. 

In Hem hebben we al vrede omdat in Hem de Vader ons volmaakt liefheeft, sta in die 
vrede, zeg dat tegen jezelf. 

Sta in die vrede, de Here Jezus is onze vrede, laat Hij je vrede zijn, ga staan in de kracht 
van het evangelie en weet dat je vrede hebt met God en die vrede, hebben we gezien, 
gaat verder dan dat je omstandigheden goed zijn. 

Waar heb je moeite mee gehad in 2014, waar zit de pijn nog van 2014, waar heb je 
verdriet over? 

Zou de Here Jezus voor straks 2015, zou de Here Jezus niet met je meegaan, zou die niet 
je Wonderbare Raadsman zijn die antwoorden geeft op de vragen waar je nu zo ontzettend 
mee rondloopt, zou Hij niet je Machtige Rots zijn sterker dan jezelf, de Eeuwige Vader bij 
wie je thuis bent? 

Dat is Hij, zo gaat Hij met je mee 2015 in, dus dan kan 2014 moeilijk zijn geweest, maar 
die Sterke God, die Eeuwige Vader, die Vredevorst, die gaat mee, die Raadsman. 

Vecht met de Here God, als je het moeilijk hebt, vecht met Hem net zolang totdat je 
weet; Hij is mijn vrede en dan kunnen mijn omstandigheden slecht zijn, maar Hij is mijn 
vrede, vecht daarvoor. 

Sommigen van u die gaan dat gevecht niet aan, die gaan dat uit de weg uit angst dat er 
nog meer problemen, nog meer verdriet komt, want als ik mijn verdriet loslaat en voor 
mijn Heiland neerleg, wat komt er dan?, bang voor meer verdriet. 

Laat dat los, je Heiland kan er meer mee, de Heilige Geest kan er meer mee dan jij er zelf 
mee kunt. 

Vecht met de Here, dan zal Hij je vrede geven, laat het los, dan zal Hij je vrede geven, 
niet als je het zelf wilt uitvechten. 

We gaan samen bidden
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