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Rond de Kerstdagen hangt er een speciale sfeer in de
lucht, anders dan anders. En dat komt niet alleen door de
kerstmuziek in de winkelcentra. Ik herinner me uit mijn
kindertijd dat het Kerstfeest altijd op een bepaalde manier
mijn hart raakte. Ik geloofde niet in God, maar toch deed
Kerst iets met me. Op de één of andere manier voelde ik dat
er een dimensie ontbrak in mijn leven, iets wat me compleet
zou maken. Die gevoelens bleven nooit lang; als het nieuwe
jaar begon, waren ze snel weer weg. Toch vergat ik ze nooit
helemaal. Ze waren er altijd, ergens op de achtergrond.
Nog steeds ervaar ik Kerst als een bijzondere tijd. Maar nu weet
ik waar het met Kerst echt om gaat. Ik heb ontdekt wat Kerst
zo speciaal maakt: de geboorte van Jezus Christus, de Zoon
van God. Zonder Hem verliest Kerst iedere echte betekenis.
Daarom wil ik je graag iets meer over Hem vertellen.
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Ik ken jou als lezer niet persoonlijk en weet ook je naam niet.
Je vrienden en familie kennen je natuurlijk wel bij je naam, en
hebben misschien zelfs koosnamen of bijnamen voor je. Een
naam zegt iets over iemand. Het zegt wie hij is, en soms ook
hoe iemand is.
Ook in de bijbel zijn namen en titels belangrijk. Iedere bijbelse
naam heeft een specifieke betekenis en zegt iets over iemands
karakter of zijn bestemming.
Dit geldt ook voor de vele namen van Jezus. In het bijbelboek
Jesaja, hoofdstuk 9, wordt – ruim 700 jaar voordat Hij
geboren werd! – de geboorte van Jezus voorspeld. En daarin
krijgt Jezus een aantal bijzondere namen. Luister maar:
Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en
de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn
koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God,
Vader der eeuwen, Vorst van de vrede (Jesaja 9, vers 5).
Deze bijbeltekst wordt in de Kersttijd in heel veel kerken
voorgelezen. Misschien ga jij deze Kerst ook naar de kerk, of
misschien niet, maar ik wil graag de betekenis van deze titels
aan jou uitleggen.
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Iemand zei eens over Jezus: ,,Hij is de man met het plan.”
Jezus is de grote raadgever, degene die het antwoord heeft. Hij
is degene die je kan laten zien wat je moet doen als niemand
anders dat kan. Als je het in je leven soms echt niet meer weet
en raad nodig hebt, onthoud dan dat Jezus jouw topadviseur
en wonderbare raadgever wil zijn!
Het woord ‘wonderbaar’ veronderstelt iets bijzonders, iets
bovennatuurlijks of geweldigs. Dat Jezus de wonderbare
raadgever is, zegt dus iets over Hem:
1. Zijn advies heeft een bovennatuurlijk niveau. Het is
veel meer dan alleen maar wat psychologie of goede
menselijke raad.
2. Zijn raad komt vanuit zuivere onderscheiding. Hij is de
Zoon van God, en Hij overziet de tijd en de eeuwigheid.
Hij kent jouw hele leven en doorgrondt alle dingen en
ieder hart!
3. Zijn raad geeft sturing en richting. Jezus ziet niet alleen
het probleem, maar Hij biedt ook de oplossing. Hij geeft
bovennatuurlijke raad, richting en advies!
We zien dagelijks om ons heen hoe belangrijk een goede,
betrouwbare adviseur is. We kunnen ons laten adviseren
op allerlei gebieden: studiekeus, financiën, partnerkeus,
hypotheken, loopbaanplanning, noem maar op. Al dit soort

keuzes hebben grote invloed op ons leven. Dan is het geweldig
om te kunnen terugvallen op een echt zuivere topadviseur,
waarvan je honderd procent zeker weet dat Hij jouw belang
zoekt. Zo’n raadgever is Jezus!
In de bijbel lezen we veel voorbeelden van Jezus als onderbare
raadgever. Bijvoorbeeld in het Evangelie van Matteüs,
hoofdstuk 4, vers 18 tot 20. Daar staat:
Op een dag liep Hij langs het meer van Galilea en zag twee
vissers hun net in het water gooien. Het waren twee broers:
Simon (ook wel Petrus genoemd) en zijn broer Andreas. Jezus
zei tegen hen: "Ga met mij mee. Dan zal ik een ander soort
vissers van jullie maken. Vissers die mensen voor Mij vangen."
Zij lieten meteen hun netten liggen en gingen met Hem mee.
Dit gebeurde aan het begin van Jezus’ werk op aarde. Hier
riep Hij zijn eerste leerlingen op om Hem te volgen. Van
alle mogelijke leerlingen die Hij kon kiezen, koos Jezus
deze twee eenvoudige vissers uit. Zij hadden geen goede
opleiding, geen speciale contacten met de priesters of
bijbelgeleerden uit die tijd. Het waren gewone vissers,
mannen van de praktijk en van het gewone leven. Maar
Jezus, de raadgever, zag iets in deze mannen. Hij wist wat
Hij van hen kon maken. Dus zei Hij: „Als je voor Mij kiest
en Mij volgt, dan maak ik iets bijzonders van je. Dan blijf je
geen gewone visser, maar maak Ik je een visser van mensen”.
Hij zou ze laten rondreizen om in zijn naam duizenden
mensen te genezen en gelukkig te maken door te vertellen
over zijn boodschap van redding.

Aan het einde van zijn werk werd Jezus gearresteerd door
jaloerse godsdienstleiders. Door een Romeinse gouverneur
werd Hij gekruisigd en begraven. Drie dagen later stond Hij
echter op uit de dood als bewijs dat Hij Gods Zoon was. Jezus
leeft nog steeds en wil ook vandaag een bijzondere relatie met
mensen aangaan. Ook met jou. Het is niet belangrijk hoe je
leven er nu uitziet. Het gaat erom wat Hij van jou wil maken.
Zijn wonderbare raad ziet in jou iets unieks. Als je besluit
Hem te volgen, zal Hij iets unieks van je maken.
De twee vissers legden hun netten neer en volgden Jezus.
Maar tweeduizend jaar later zijn hun namen over de hele
wereld bekend. Deze mannen veranderden de wereld. Zo
groot is de macht van Jezus, de wonderbare Raadgever!
Jezus kijkt door de buitenkant van mensen heen. Hij kijkt in
ons hart en kan ons bovennatuurlijke raad geven. Dat zien we
ook in de ontmoeting die Jezus had met een rijke jongeman:
Toen Hij weer verder ging, kwam er een man aanrennen. Hij
viel voor Jezus op de knieën en zei: "Goede Meester, wat moet
ik doen om het eeuwige leven te krijgen?" "Waarom noemt u Mij
goed?" vroeg Jezus. "Alleen God is toch goed? U weet wat u te doen
staat: U mag niet doden, geen overspel plegen en niet stelen; u
mag niet liegen, niemand bedriegen en moet respect hebben voor
uw vader en moeder." "Daar heb ik mij altijd aan gehouden", zei
de man. Het was duidelijk zichtbaar dat Jezus genegenheid had
voor deze man. Hij keek hem aan en zei: "Er is één ding dat u niet
hebt gedaan. Ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het
geld aan de armen. Kom dan terug en volg Mij. Dan zult u rijk

zijn in de hemel." Het gezicht van de man betrok. Verdrietig ging
hij weg, want hij was erg rijk (Markus 10, vers 17-22).
Jezus keek recht in het hart van deze jonge man. Hij hield
van hem. Hij wilde het beste voor hem. Maar Hij moest hem
de waarheid vertellen. De jongeman zei: „Ik heb me aan alle
geboden gehouden. Ik ben een goed mens. Toch voel ik dat er
iets niet goed zit. Wat moet ik doen om zekerheid te hebben,
om het eeuwige leven te krijgen?” Jezus zag welke barrière
er was in het hart van deze jongeman. Hij zat vast aan zijn
rijkdom, aan het materiële. Jezus keek recht in zijn hart en
zei: „Er is maar één ding wat je moet doen. Verkoop alles wat
je hebt en volg Mij.”
Dat zegt Jezus niet tegen iedereen, want iedereen is anders. Hij
weet welke dingen jou bij God vandaan houden. Misschien
zijn geld en bezittingen jouw barrière, maar het kan ook
bijvoorbeeld de angst zijn wat mensen van je zullen denken,
of het idee dat je God niet nodig hebt, omdat je het zelf wel
kunt, of teleurstelling in mensen, of vele andere redenen. Maar
bedenk dat Jezus de wonderbare raadgever is. Welke blokkade
er ook is, welk probleem of
welke nood je ook hebt, Hij
kent je hart, maar Hij heeft
ook de oplossing. Zijn raad
geeft sturing en richting! Zijn
kantoor is 24 uur per dag
open. Wees niet bang om naar
Hem toe te gaan!
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ruimte waarin alles tot zijn recht komt. Echte vrede is een
orde en compleetheid die de ruimte schept waarin jij en alle
mensen tot hun recht komen en kunnen opbloeien. Die vrede
kan er alleen komen als er rechtvaardig geregeeerd wordt.

Iedere titel vertelt iets speciaals en belangrijks over Jezus. In
de bijbeltekst Jesaja 9, vers 5 staat nog zo’n bijzondere: Dit
zullen zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever…
vorst van de vrede. Jezus wordt hier ‘koning van de vrede’
genoemd. Wie dit hele bijbelvers leest, ziet dat er ook staat dat
‘de heerschappij op zijn schouders rust’.
Het woord ‘vorst’ is een ouderwets woord voor koning
of heerser. Maar het is geen titel die je door je geboorte
krijgt maar waar niet de werkelijke regeringsmacht bij
hoort, zoals in de meeste moderne koninkrijken. Nee, in
de bijbel is een vorst iemand die actief regeert, iemand die
de verantwoording draagt en de macht heeft om te regeren.
Jezus is de vredevorst. Waar Hij heerst, is vrede. In onze
samenleving hebben we een zeer beperkt en incompleet
beeld van wat vrede is. We denken meestal dat er vrede is
zolang er geen openlijke oorlog is. Maar eigenlijk is dat een
belachelijk idee. Wanneer er boosheid is tussen mensen,
haat, roddel, verwijten, beschuldigingen en bedrog, dan is
er net zo min vrede, ook al is er misschien geen openlijke
oorlog. Wanneer landen systematisch proberen om andere
volken te ondermijnen of te overtreffen, dan is er geen vrede.
Het woord dat de bijbel gebruikt voor vrede is ‘sjaloom’ en
dat betekent veel meer dan alleen de afwezigheid van oorlog.
Gods vrede, zijn ‘sjaloom’, betekent compleetheid en orde;
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De profeet Jesaja kreeg van God een boodschap voor mensen
van overal ter wereld. Het staat in het bijbelboek Jesaja: Vrede,
vrede voor hen, dichtbij en veraf, want Ik zal hen allemaal
genezen (Jesaja 57, vers 19).
Dat is Gods aanbod van vrede. God biedt alle mensen vrede
aan, en daar hoort ook gezondheid bij. Maar Jesaja geeft direct
ook een waarschuwing aan mensen die God niet aanvaarden.
We kunnen geen vrede hebben zonder de vredevorst. Jesaja
zegt: Maar zij die Mij blijven afwijzen, zijn als de rusteloze zee
die nooit stil ligt, maar altijd modder en vuil opwoelt. Voor hen,
zegt mijn God, is er geen vrede! (Jesaja 57, vers 20,21)
Mensen die Gods regering afwijzen, zijn als de
zee die geen rust kan vinden. De zee is altijd
in beweging, nooit volkomen
kalm of rustig. Mensen die de
vredevorst Jezus afwijzen, zullen
altijd diep van binnen onrustig
blijven. Ze kunnen nog zo op zoek
zijn naar rust en ontspanning door

middel van meditatie, drank, drugs of andere tijdelijke
‘rustgevers’, maar zonder Jezus zullen ze nooit echte vrede
kennen. Jezus is de vredevorst, de enige heerser wiens
regering vrede kan brengen aan ieder mens en aan de hele
mensheid.
Wat betekent dat voor jou en mij vandaag? Eén van de meest
opvallende kenmerken van de wereldsituatie vandaag is het
gebrek aan ware leiders, in de politiek, maar ook op andere
gebieden. Mensen zijn bang voor onderdrukking, maar
zijn moe van de verwarring die voortkomt uit ineffectief
leiderschap. We merken in ons eigen leven dat we een goede
regering nodig hebben om vrede te kunnen ervaren. Onze
regering doet haar best, maar is tegelijkertijd meestal niet
in staat de problemen in ons land en ons persoonlijke leven
efficient en blijvend op te lossen.
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Tijdens de Kerstdagen wordt in kerken altijd het ‘kerstevangelie’ voorgelezen - het verhaal over de wonderlijke
gebeurtenis van Jezus’ geboorte, de Zoon van God. Het
woord ‘evangelie’ betekent ‘goed nieuws’.
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Dit is het goede nieuws: God gaat zijn rechtvaardige regering
vestigen door Jezus. God maakt niet alleen een einde aan alle
oorlogen, maar ook aan alle onrecht in deze wereld. Het is
bijna onvoorstelbaar, maar het is echt zo. En dat doet Hij door
Jezus! Hij werd geboren als een klein en kwetsbaar kind.
In zijn leven op aarde liet Hij zien wie God is en hoe Gods
koninkrijk eruit ziet. Hij genas zieken en maakte gebroken
harten weer heel. Hij haalde mensen uit hun eenzaamheid
en isolement. Hij riep hen op te breken met hun zonden,
door niet langer zélf de baas te willen zijn in hun leven, maar
God die plaats te geven. Jezus was geliefd, maar Hij schopte
veel heilige huisjes omver. De godsdienstige leiders van die
tijd lieten hem kruisigen en dachten zo van Hem af te zijn.
Ze wisten niet dat God al ver vóórdat Hij de aarde en hemel
schiep het plan had zijn zoon Jezus te sturen als redder van de
wereld. Het probleem van de wereld, van ons als mensen, is
namelijk dat we allemaal schuldig zijn aan verkeerde dingen:
leugens, hebzucht, egoïsme, diefstal, jaloezie... noem maar op.

En het lukt niemand om daar helemaal, tot in het kleinste
detail, vrij van te blijven. Dus zijn we allemaal schuldig naar
God toe. Maar Jezus stierf in jouw en mijn plaats aan het
kruis, om zo onze schuld tegenover God te betalen. Daarom
hoeven wij niet langer in die zonde en opstandigheid tegen
God te blijven ronddobberen, maar kunnen verzoend
worden met God en mogen Hem kennen als Vader. Zo sloot
de Vredevorst dus vrede tussen jou en God door te sterven
aan het kruis. Nadat Hij die verschrikkelijke prijs voor jou
betaald had, wekte God Hem op uit de dood. En er komt een
dag dat Jezus weer terugkomt naar onze aarde! Dan komt Hij
niet als een klein kind, maar als een glorieuze koning! Dan
zal Hij de wereld regeren, en voor altijd zijn vrede brengen.
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God zij dank hoef je niet te wachten op dat moment in de
toekomst, om de vrede van Jezus te ervaren. Jezus de Geweldige
Raadgever en Vredevorst wil nu al zijn regering vestigen in
jouw leven. Als je jezelf aan zijn regering toevertrouwt, dan
kun je die vrede nu al ervaren.

Je kunt dus kind van God worden door geestelijk opnieuw
geboren te worden in Hem... Wat ga jij doen met Jezus? Zeg
je: Nee, dank U? Of neem je Hem aan als jouw wonderbare
raadgever en de koning die jou van binnen vrede brengt?
De zendeling Paulus zei: Want als u zegt dat Jezus Christus
uw Heer is en als u met uw hele hart gelooft dat God Hem
uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden (brief aan de
Romeinen hoofdstuk 10, vers 9).

Eén van Jezus’ eerste volgelingen was Johannes. Hij schreef
over de komst van Jezus:
Hij kwam in zijn eigen land, maar zijn eigen volk heeft Hem
niet aanvaard. Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft
Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Door geloof
in zijn naam worden zij opnieuw geboren, natuurlijk niet als
mens, maar geestelijk uit God. (Johannes 1, vers 11-13)

God heeft een plan met je leven. Hij biedt je redding,
innerlijke vrijheid, genezing en vrede aan. Er zijn maar twee
voorwaarden. Om te beginnen moet je in je hart geloven dat

God Jezus uit de dood heeft opgewekt. En vervolgens vraagt
het evangelie een daad van geloof; daarom moet je ook met je
mond belijden dat Jezus Heer is.
Wil jij Jezus leren kennen, zijn wonderbare raad horen en zijn
Goddelijke vrede voelen? Bid dan dit gebed hardop:
Here Jezus, ik aanvaard dat U de enige Koning bent.
Ik ben niet in staat om zelf mijn leven zo te leiden
dat ik die vrede ervaar. U houdt van mij en ik besluit
om U te vertrouwen en te leven zoals U wilt. Wilt U
in mijn leven komen en over mij regeren, zodat uw
vrede in mij komt? Amen.
Ik wens je de vrede van Kerst toe!
Derek Prince
P.S. Wil je meer weten over Jezus en wat Hij voor jou deed?
Vraag gratis het boekje 'De omwisseling aan het kruis' aan van
dezelfde schrijver, via info@nl.derekprince.com.
Ook kun je – net als tienduizenden Nederlanders – naar een
alphacursus gaan bij jou in de buurt (www.alphacursus.nl),
of kijk op www.waaromjezus.nl
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Gezelligheid, warmte, familie, sfeerlichtjes, lekker eten…
allemaal trefwoorden die we herkennen bij het feest van
de donkere dagen. Maar wat maakt Kerst nou eigenlijk
ècht speciaal?
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