Tiener

D e B ijbel erbij

En men noemt Zijn naam…
 Jesaja 8:23-9:6

Jij hebt een voornaam en een achternaam. Je weet vast wel dat veel namen een betekenis heb
ben. In de Bijbel blijkt dit heel duidelijk. Van mannen als Samuël, Mozes, Jakob en Ezau staat bij
de vermelding van hun geboorte ook de betekenis genoemd. Klopt deze betekenis altijd met
hoe hun leven was? Nee, zeker niet altijd.
Van één Persoon kunnen we dat wel zeggen. De namen waarmee Jezus Christus genoemd
wordt in de Bijbel laten allemaal zien wie Hij is. We denken over enkele van Zijn namen na.
• Corné Legemaat

Jesaja profeteerde in een erg donkere tijd in Israël.

Sterke God

Wonderlijk is het dat Jesaja de boodschap van het licht

Dit kind droeg de naam: Sterke God… David en Goliath,

mocht brengen. Hij mocht profeteren over een Kind, een

wie was de sterkste? Als het op kracht aankwam was dat

Zoon, Die licht zou brengen in een wereld vol duisternis

Goliath, als het op geloof aankwam David. Dat wordt

van zonde en onderdrukking. Daarin zal God ingrijpen,

duidelijk in hoe de geschiedenis afloopt. De Goddelijke

met kracht, net als in de tijd dat God uit Egypte verloste

kracht zegevierde hier. Jezus bezit ook Goddelijke kracht.

en in de tijd dat Gideon de Midianieten versloeg. Het

Hij ís God. Daarom is Zijn naam Sterke God. Hij heeft

wonder is dat God die zal doen door een geboren Kind en

overwonnen.

een gegeven Zoon!

Waar zie je heel duidelijk dat Christus goddelijke kracht
heeft?

Wonderlijk

• Op welke manier oefent Christus nu Zijn macht uit?

Dit kind droeg de naam: Wonderlijk... De Heere Jezus

• Waarom heb jij een Sterke God nodig?

kwam door een wonder naar de aarde. Hij is degene die
wonderen verricht.

Vader der eeuwigheid

• Waar denk jij aan bij deze naam? Maak dit vanuit het

Dit kind droeg de naam: Vader der eeuwigheid… In Psalm

Evangelie zo concreet mogelijk.
• Wat is de diepste betekenis van de wonderen die
Jezus deed.
• Wat betekent het voor jou dat Jezus de naam
Wonderlijk draagt?

90, het gebed van Mozes, staat: Eer de bergen geboren
waren, (…) ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.
Wat geloofde Mozes? Dat de Vader, Zoon en Heilige
Geest de aarde gemaakt hebben. En dat ze eeuwig zijn.
Geloof jij het ook?
In Jesaja 9 wordt de Zóón de Váder der eeuwigheid

Raad

genoemd. Kun jij uitleggen hoe dit kan? Betrek bij je

Dit kind droeg de naam: Raad… Het kan zijn dat je proble-

antwoord de Geloofsbelijdenis van Athanasius (achter in

men ervaart. Wat doe je? Wie stelt je gerust? Wie of wat

je Bijbel)

wijst jou de weg? Er zijn veel raadgevers om je heen. De
meeste mensen vragen een andere persoon, een vriend of

Vredevorst

familielid om raad bij problemen. Uiteindelijk is er maar

Dit kind droeg de naam: Vredevorst… In deze Bijbelstudie

één Raadgever. Dat zal elk kind van de Heere je kunnen

hebben we het al eerder over strijd gehad. De strijd tussen

vertellen. Vertrouw niet op eigen kunnen, vraag God om

het vrouwenzaad en het slangenzaad (Gen. 3:15) is altijd

raad.

bezig. Jezus is een Vredevorst. Hij overwint de duisternis

• Noem een duidelijk voorbeeld van een geschiedenis

en is de Brenger van het licht.

waarin de Heere Jezus raad geeft.
• Lees Openbaring 3:18. Welke raad krijgt de gemeente van Laodicea hier?
• Heb jij Jezus als Raadgever nodig?
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• Wat wordt met het vrouwenzaad bedoeld? En met
het slangenzaad?
• Op welke manier overwint Jezus de duisternis?
• Wat is jouw strijd als je kijkt naar ‘duisternis en licht’?

