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77e jaargang  nr. 12,  december 2017 
 

TER OVERDENKING....___________door P.A. Slagter____________ 

 

God met ons 
     “…u zult Hem de naam Jezus geven…” 

 
Over het donkere land straalde een licht, zoals Jesaja profeteerde. Het licht van de 

Zoon van God. Het is opvallend dat de herders de eersten zijn die horen dat de 

Messias geboren is:  ‘...ik verkondig u grote blijdschap: voor u is heden in de stad 

van David de Zaligmaker geboren. Hij is Christus, de Heere’ (Luk. 2:10-11). 

 

Waarom de herders? Omdat hier de 

komst van de ware Herder van Israël 

wordt aangekondigd! De Herder, die 

Zijn leven zou inzetten voor Zijn 

schapen. De Herder, die ‘de Zijnen’ 

zou verlossen. Het is de HEERE 

Zelf die hier onder Zijn volk komt 

wonen: God met ons - Immanuël. En 

juist om dát te benadrukken werd 

Zijn naam: Jezus! In Mattheüs 1 

wordt de reden gegeven waarom Hij 

de naam Jezus moest ontvangen: "gij 

zult Hem de naam Jezus geven, 

WANT Hij zal Zijn volk zalig 

maken van hun zonden" (vs. 21). 

De naam Jezus betekent: de HEERE 

(JaHWeH) is heil / redding. 

 

Als Jesaja een tijdgenoot van Jozef 

en Maria geweest zou zijn, zou hij 

vast en zeker hebben uitgeroepen: 

'Jezus is Immanuël - de HEERE God 

is met ons om ons te redden'.  

Jesaja zou echter, net als in zijn 

dagen, een eenling geweest zijn. 

Slechts weinigen hebben Hem 

(h)erkend. De meerderheid van het 

volk was ziende blind en horende 

doof. Alleen de gelovigen onder hen 

konden getuigen: "...en wij hebben 

Zijn heerlijkheid gezien, een 

heerlijkheid als van de Eniggeborene 

van de Vader..." (Joh. 1:14). 

 

Zaligheid 
Tijdens Zijn eerste komst werd de 

Messias verworpen en voor velen 

was Hij een struikelblok. Ook 

daarvan sprak de Messiaanse 

profetie in Jesaja 7 tot 9. 

In Jesaja 53:3 lezen we: "Hij was 

veracht en wij hebben Hem niet 

geacht." 

Later horen wij Simeon hetzelfde 

zeggen als hij het Kind in zijn armen 

houdt: "...mijn ogen hebben Uw 

zaligheid gezien, die U bereid hebt 

voor de ogen van alle volken... Zie, 

dit Kind is bestemd tot val en 

opstanding van velen in Israël en tot 

een teken, dat tegengesproken zal 

worden..." (Luk. 2:29-35). 
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Eeuwenlang is er twijfel geweest aan 

de Persoon van Christus. Ook tijdens 

Zijn komst in vernedering, om te 

lijden, is Hij een teken geweest en 

heeft Hij tekenen verricht. Tekenen 

van een heerlijke toekomst als "...elk 

oog Hem zal zien, ook zij die Hem 

doorstoken hebben..." ( Openb.1:7). 

Pas in de toekomst, als Hij Zich 

openbaart, zal de identiteit van Zijn 

Persoon boven alle twijfel verheven 

zijn! Dan zal Israël weten, dat Hij de 

Redder is: God met ons! 

 

Vandaag, in een -vooral geestelijk 

gezien- donkere wereld, mogen wij 

het licht van de Messias verspreiden. 

Zijn Woord is licht! Door dat Woord 

zien wij Hem Die het Licht der 

wereld is. En er is onder de hemel 

geen andere Naam gegeven om zalig 

te worden. Daarom danken wij God 

voor de komst van Zijn Zoon en 

gaan rustig door, totdat Hij komt en 

we weten: God is met ons! 

 

Mede namens de broederraad 

wens ik u fijne feestdagen en een 

goede jaarwisseling! 
 

 

 


