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Wij lezen Jesaja 9:1-6 

1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een 

schitterend licht. Zij die in het donker wonen  

worden door een helder licht beschenen. 2 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. 3 Het juk dat op hen drukte, de 

stok op hun schouder, de staf van de 

drijver, U hebt ze verbrijzeld, zoals 

Midjan destijds. 



4 Iedere laars die dreunend stampte en elke 

mantel die doordrenkt is van bloed, ze 

worden verbrand, ze vallen ten prooi aan 

het vuur. 5 Een kind is ons geboren, een 

zoon is ons gegeven; de heerschappij rust 

op zijn schouders. Deze namen zal hij 

dragen: Wonderbare raadsman, Sterke 

God, Eeuwige vader,    

Vredevorst



6 Groot is de heerschappij en zonder einde 

de vrede voor de troon van David en voor 

zijn koninkrijk; ze zijn gegrondvest op recht 

en gerechtigheid en staan vast voor altijd en 

eeuwig. De HEER van de hemelse machten 

brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.



Herders zagen midden in de nacht 
een groot licht… 

g

Lukas vertelt ons: 

Opeens stond er een engel van de Heer bij hen 

en werden ze omgeven door de stralende 

luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 

De engel zei tegen hen: ‘Wees 

niet bang, want ik kom jullie goed 

nieuws brengen dat grote vreugde 

betekent voor heel het volk:



vandaag is in de stad van David jullie redder 

geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal 

voor jullie het teken zijn: jullie zullen een 

pasgeboren kind vinden dat in doeken 

gewikkeld in een voederbak ligt.’                             

En plotseling voegde zich bij de engel een 

groot hemels leger dat God prees met de 

woorden: ‘Eer aan God in de 

hoogste hemel en vrede op 

aarde voor de mensen die Hij 

liefheeft.’         Lukas 2:9-14



Wat voor vrede brengt de 
Vredevorst? 

• Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik 
jullie, zoals de wereld die niet geven kan. 
Maak je niet ongerust en verlies de moed 
niet. Johannes 14:27 

• God heeft aan de Israëlieten bekend-
gemaakt dat Hij door Jezus Christus het 

goede nieuws van de vrede is 
komen brengen. Deze Jezus is de 

Heer van alle mensen. Hand. 10:36



Jezus de Vredevorst is onze vrede !

• Want Hij is onze vrede: Hij heeft met zijn 
dood Joden en niet-Joden verenigd, de 
muur van vijandschap, die hen scheidde, 
afgebroken.    Efeziërs 2:14 

• Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden 
bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren 

krijgen in de wereld, maar houd 
moed: Ik heb de wereld 

overwonnen.’  
Johannes 16:33 



De prijs voor onze vrede was groot

…in Hem heeft heel de 
volheid willen wonen en 

door Hem en voor Hem 
alles met zich willen 

verzoenen, alles                    
op aarde en alles in de                     

hemel, door vrede te 
brengen met                        

zijn bloed aan het kruis.

Kolossenzen 1:20 



Vrede

= de 

aanwezigheid 

van God 

in je leven


