Schriftlezing: Psalm 72, Tekst: Jesaja 9:5b
Thema: Wie er de dienst uitmaakt.
Zingen: Ps. 145:2,3 en 5, Ps. 132:12, Ps. 72:8 en 9,
Ps. 72:10 en 11, Ps. 89:8
Hoofdpunten van de preek
Wie maakt er in deze wereld nu de dienst uit?
De heerschappij van de Koning
Jesaja spreekt duidelijke taal: de heerschappij rust
op Zijn schouder. Immanuel is Heer en Meester.
Alleen door het geloof zien we hoe waar dit is.
Machten en machthebbers lijken de grote wereld en
ons kleine leven te regeren.
Dit geloof wordt beproefd. Na Jesaja duurde het nog
7 eeuwen… Hij blijkt ook zó anders te zijn. Voor
Hem geen aardse glorie en macht, maar een kruis.
Tot op heden! Nu zien wij het nog niet (Hebr. 2:8b).
De Koning heeft lang geduld met de opstandige
wereld. Hij beweegt ons om koning – af te worden.
Een hele bevrijding en een geweldige zekerheid;
rust mijn ziel uw God is koning.
De Naam van de Koning
Het koningskind ontvangt Zijn Naam.
Jesaja spreekt over één Naam, maar noemt er
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daarna vier. Ze horen allemaal bij elkaar en laten
zien waar de Koning en Zijn heerschappij voor staat.
Wonderbare raadsman
Zijn wijsheid. Mensenheil is ijdelheid. Hij zoekt niet
naar politieke, militaire of andere oplossingen. Hij is
het in eigen persoon: bij Hem is raad, Hij is een God
van wonderen. Zou voor Hem iets onmogelijk zijn?
Sterke God
Zijn macht. In een wereld vol geweld zingen we
‘machtig God, sterke Rots…’ Het Koningskind laat
ons zien wat ware kracht is: het kruis. Als we zwak
zijn, staan we sterk!
Eeuwige Vader
Zijn regeringsperiode. De Zoon is ook Vader. Een
titel waarmee een koning werd aangesproken, #
kinderlijk vertrouwen en ontzag. Jezus is eeuwig
koning. Hij is met de Zijnen alle dagen…
Vredevorst
Zijn vrede. Immanuel is de vrede in eigen persoon.
Met Zijn geboorte roepen engelen de vrede uit.
Waar? Om te beginnen in de mensen van het
welbehagen. Vrede is ook een (weerbarstige)
opdracht. Zalig de vredestichters.
Wie maakt bij u de dienst uit?

