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                              Want een Kind is ons geboren 

 
                                             Door: Mike Schroeder 

 
Als deze woorden: “want een kind is ons geboren” u bekend voor komen dan is dat vanwege 

de routinematige herhaling in de gebruikelijke tijd van het jaar. Sommigen van de meer 

scherpzinnegen onder u, die de Bijbel bestuderen, herkennen deze woorden als de eerste lijn 

van de profetie van Jesaja, hoofdstuk negen vers 5. Het volledige vers luidt: 

 

“Jes.9:5: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op 

Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der 

eeuwigheid, Vredevorst; 

 

Natuurlijk geloven zij, die van het Christelijke geloof zijn, dat deze profetische bewering is 

vervuld op 25 december met de geboorte van Christus, zoals geboekstaafd in het evangelie 

van Mattheüs en Lukas. Anderen, bijvoorbeeld Joden en Moslims, terwijl ze misschien wel 

geloven dat Jezus een werkelijk historisch figuur was en misschien zelfs een profeet of een 

groot spiritueel leider, geloven zeker niet de dingen, die in deze profetische bewering worden 

verkondigd, op hun van toepassing is. 

 

Sommige Christenen, als ze het eerste gedeelte herhaald horen worden, speciaal wanneer het 

wordt gezongen met de majestueuze muziek van Handel zijn “Messias”, krijgen een warm en 

heilig gevoel, en dat is alles wat ze er van willen krijgen. God wil echter dat u er meer aan 

zult hebben dan dat, zoals dat staat in de eerste brief van Paulus  aan Timotheüs: 

 

“1Tim.2:3-4: 3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; 4 Welke wil, 

dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen. 

 

Voor hen die er naar verlangen om tot kennis der waarheid te komen van iets dat zeer 

belangrijk is en hier verborgen is in Jesaja 9:6, is iets waarvan God wil dat u het weet, lees 

verder. 

 

Het eerste gedeelte van Jesaja 9:5, “Want een Kind is ons geboren” daarvan geloof ik, zoals 

de meeste Christenen dat doen, dat het is vervuld in de kroniek van de geboorte van Jezus 

Christus, naar het evangelie van Mattheüs: 

 

“Matth.1:18-23: De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, Zijn moeder, 

met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den 

Heiligen Geest. 19 Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde 

openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. 20 En alzo hij deze 

dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: 

Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in 

haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest; 21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn 

naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. 22 En dit alles is 

geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, 

zeggende: 23 Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam 

heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. 

 

Let ten eerste op de laatste woorden van vers 23, God met ons. Dit is duidelijk een 

bekendmaking en bevestiging van de godheid van Christus, dat harmonieert met de 
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verwijzing naar de “Zoon”, van Jes.9:5, als de sterke God. Maar let ook op het woord “ons” in 

beide passages, in Mattheüs 1:23 en Jesaja 9:5. Waar verwijst dat “ons” naar? De Christelijke 

Gemeente? 

 

Volgens de traditie is het antwoord op deze laatste vraag altijd geweest: Ja, natuurlijk verwijst 

het naar de Christelijke Gemeente. Toch ondersteunt de context, in beide passages, dat op  

geen enkele wijze.  Zie naar de volgende verzen in Jesaja 9:  

 

“Jes.9:6-7: 6 Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den 

troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en 

met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen 

zal zulks doen. 7 De Heere heeft een woord gezonden in Jakob, en het is gevallen in Israel. 

 

Het is duidelijk dat “de Zoon” aan Israël is gegeven en dat Hij zal zitten op de troon van 

David – die (David) altijd wordt beschouwd als de ware koning van Israël – in zijn koninkrijk. 

In de profetie van Jesaja wordt zesennegentig keer verwezen naar “Israël”, ik kan niet één 

verwijzing vinden naar het Christendom of de Christelijke Gemeente. 

 

“Ja, maar de evangelieën bevestigen duidelijk dat dat het is waarnaar Jesaja verwijst”, Dit 

wordt routinematig beweerd door de traditionele leer van de Gemeente. Maar is dat waar? 

 

Laten we eens kijken. 

 

Let op dat in de bovengenoemde passage in Mattheüs de verwijzing staat dat Jozef een 

afstammeling is van David. Bekijk vers 1 van Matth.1: Het boek des geslachts van JEZUS 

CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham. Terwijl dit niet een exacte 

verwijzing is naar Israël als zijn volk, het vijftiende hoofdstuk doet dat wel: 

 

“Matth.15:22-24: En ziet, een Kananese vrouw, uit die landpalen komende, riep tot Hem, 

zeggende: Heere! Gij Zone Davids, ontferm U mijner! mijn dochter is deerlijk van den duivel 

bezeten. 23 Doch Hij antwoordde haar niet een woord. En Zijn discipelen, tot Hem komende, 

baden Hem, zeggende: Laat haar van U; want zij roept ons na. 24 Maar Hij, antwoordende, 

zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels. 

 

Mattheüs verwijst 58 keer naar het “koninkrijk” van Jes.9:5. Dat koninkrijk behoort aan Israël 

en de heerschappij daarvan rust op de schouders van “de Zoon”, Jezus Christus.  In het laatste 

gedeelte van de profetie van Jesaja worden de condities van dat koninkrijk beschreven: 

 

“Jes.60:1-5: 1 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des 

HEEREN gaat over u op. 2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de 

volken; doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 3 

En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is opgegaan. 4 Hef 

uw ogen rondom op, en zie, die allen zijn vergaderd, zij komen tot u; uw zonen zullen van 

verre komen, en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden. 5 Dan zult gij het zien 

en samenvloeien, en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden; want de menigte de zee zal 

tot u gekeerd worden, het heir der heidenen zal tot u komen. 

 

“Jes.60:9-12: 9 Want de eilanden zullen Mij verwachten, en de schepen van Tarsis vooreerst, 

om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, tot den Naam des 

HEEREN uws Gods, en tot den Heilige Israels, dewijl Hij u heerlijk gemaakt heeft. 10 En de 
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vreemden zullen uw muren bouwen, en hun koningen zullen u dienen; want in Mijn 

verbolgenheid heb Ik u geslagen, maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd. 11 En 

uw poorten zullen steeds openstaan, zij zullen des daags of des nachts niet toegesloten 

worden; opdat men tot u inbrenge het heir der heidenen, en hun koningen tot u geleid worden. 

12 Want het volk en het koninkrijk, welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan; en die 

volken zullen gans verwoest worden. 

 

Mensen, dit heeft niets te maken met een Gemeente waar Heidenen samenkomen. Dit gaat 

over Israël in het geprofeteerde koninkrijk wanneer ze zullen heersen in de wereld onder het 

koningschap van de ware koning, Jezus Christus. In feite wordt gezegd dat Israël (mijn volk) 

boven de volken gesteld zal worden en de volken die Israël niet willen dienen zullen verwoest 

worden.  

 

De vraag die gesteld moet worden is de volgende: heerst deze situatie momenteel in de 

wereld? Zijn er volken, omdat ze Israël niet gediend hebben, verwoest? Het antwoord is een 

uitdrukkelijk nee! Het gaat hier om een toekomstig koninkrijk onder een “Nieuwe Verbond” 

(1) met Israël, niet met de Christelijke Gemeente. Niet alleen bestaan deze condities niet in 

het huidige Israël, maar ze hebben daar de afgelopen 2000 jaar niet bestaan. 

 

Het standaard antwoord hier op, door de traditionalisten, is doorgaans dat wij in het Nieuwe 

Verbond zijn en dat de Gemeente “geestelijk” Israël is. Ik heb nimmer in de Schrift een 

verwijzing gezien naar een geestelijk Israël. Weet u hoe dat komt? Het bestaat niet! Dit is een 

toepassing die door de eeuwen heen verzonnen is (Hetzelfde als de viering van “Kerstfeest”, 

de geboorte van Christus op 25 december) (2) door theologen teneinde aanspraak te maken op  

Israëls Nieuw Testamentische beloften voor de Gemeente. Deze blunder is het resultaat van 

een fiasco (of een weigering) om de boodschap van de apostel Paulus te volgen in zijn tweede 

brief aan Timotheüs, om het woord der waarheid recht te snijden. 

 

“2Tim.2:15: Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet 

beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.  

 

                                      ==================== 

 

Opmerking van de vertaler: De King James Bible (1611) is duidelijker: 

 “2Tim.2:15: Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be 

ashamed, rightly dividing the word of truth. 

“Study” (studeren), er is een groot verschil tussen het lezen van de Bijbel en het bestuderen 

van de Bijbel. 

 

                                     ===================== 

 

Wat bedoelt Paulus daar mee en hoe weten we dat we het Woord der waarheid recht snijden? 

Het antwoord staat in vers 7: 

 

“2Tim.2:7: Merk, hetgeen ik zeg; doch de Heere geve u verstand in alle dingen. 

 

Als we willen begrijpen waar de wereld momenteel staat, en waar wij staan als Christenen, en 

wat God wil dat we doen (of niet doen), dan moeten we de geschriften van de apostel Paulus 

raadplegen die samengevat zijn in zijn dertien brieven, Romeinen tot en met Filemon. Aan het 

einde van zijn brief aan de Romeinen zegt Paulus: 
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“Rom.16:25-27: 25 Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de 

prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der 

eeuwen verzwegen is geweest; 26 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, 

naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen 

bekend is gemaakt; 27 Den zelven alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in 

der eeuwigheid. Amen. 

 

Ik geloof dat dit één van de meest belangrijke verklaringen is in de gehele Schrift. Ten eerste 

zegt het dat niemand, buiten het evangelie van Paulus, bevestigd zal worden in de waarheid 

van de Schrift. (3). Daarom wordt er geëist dat dit evangelie (“mijn evangelie”): “de prediking 

van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid” door een ieder, en overal, moet 

worden gehoorzaamd. 

 

De “verborgenheid” waar in deze passage naar wordt verwezen wordt door Paulus 

geïdentificeerd in de brief aan de Efeziërs, als “de bedeling der genade Gods”, (4) waarvan hij 

zegt dat was verborgen in God (5) en “die van alle eeuwen verborgen is geweest in God”. 

Waar is dat verborgen in God? Het is in Jesaja 9:5, in de lege ruimte tussen de zinnen: “Want 

een Kind is ons geboren” en “de heerschappij is op Zijn schouder”. 

 

Het kind werd geboren en werd de man Jezus Christus, leefde 33 jaar op aarde, werd 

gekruisigd, begraven en opgewekt uit de doden. Na 40 dagen met discipelen, volgend op zijn 

opstanding, te zijn geweest verliet hij de aarde steeg op naar de hemel om te gaan zitten aan 

de rechterhand van God, (6) alwaar Hij nog steeds is. De rest van de profetie van Jesaja9:5-7 

is nog nimmer vervuld. Gedurende de 33 jaar op aarde heeft de Heer nimmer een regering 

gevestigd die kon rusten op zijn schouder, en er is nadien van alles op aarde gebeurd maar 

vrede is er nimmer geweest. 

 

Conclusie 

 

De Gemeente, het Lichaam van Christus (7) is de geestelijke entiteit waarin “allen die 

geloven” worden geplaatst. Deze Gemeente is een integraal onderdeel van de bedeling der 

genade Gods, welke ligt in de lege ruimte tussen de eerste twee gedeeltes van Jes.9:5. Het 

kan, zoals de meesten geloven, onmogelijk het Nieuw Testamentische Israël zijn, want over 

Israël wordt, onder het Nieuwe Verbond, veelvuldig geprofeteerd in de Oud Testamentische 

Schriften van de profeten. ((9) De “gemeente” waar naar wordt verwezen in Matth.16:18 is 

inderdaad de profetische Nieuw Testamentische gemeente en is dus niet hetzelfde als de 

Gemeente, het Lichaam van Christus. Daarom moeten de geboden, voor die beiden, “recht 

gesneden” worden.  

 

Het laatste deel van Jesaja 9:5 en geheel vers 6 zijn profetieën die nog vervuld moeten worden 

in een koninkrijk op aarde waarin de Heere Jezus Christus zal heersen en er “vrede op aarde, 

in de mensen een welbehagen” zal zijn. (10)  Wij, als leden van de Gemeente, welke zijn 

Lichaam is, worden, in de tussentijd, niet geroepen om eens per jaar de geboorte van een kind 

te vieren of te verheerlijken, (11) maar veeleer, op iedere dag van het jaar, “te roemen in 

het kruis van onzen Heere Jezus Christus….de Mens Christus Jezus; Die 

Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te 

zijner tijd”.(12). 
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Naschrift 

 

Niemand van ons weet wanneer deze wereld, waarin wij ons nu bevinden, tot haar einde zal 

komen. Evenmin weten we wanneer de Heer terug zal komen om zijn Gemeente uit deze 

wereld tot zich te nemen. Wat we wel weten is dat ons individueel leven op enige dag tot een 

einde zal komen en dat we geen garantie hebben om nog één hartslag, laat staan nog een dag, 

week of een jaar hier te zijn. Wat we wel kunnen weten is dat we, als het einde van dit leven 

vandaag voor ons komt, we naar onze Heer in de hemel zullen gaan. Mag ik, in verband hier 

mee, u vragen: bent u daar persoonlijk van verzekerd? Heeft u alreeds vertrouwd op Jezus 

Christus en hetgeen hij voor u heeft gedaan op Golgotha om uw redding zeker te stellen? (12) 

Weet u, zonder te twijfelen, dat u bent gered, verzegeld en gereed voor de hemel? Als u daar 

niet zeker van bent maak dan deze dag de dag van uw redding door toe in te stemmen met uw 

verloren toestand, (14) en vraag de Heer om u te redden. 

 

 

 

Verwijzingen: 

 

(1)-Nieuwe Testament. 

 

(2)-Het chronologisch verslag van de geboorte van Christus, vastgelegd in het evangelie van 

Lukas, zal plaats hebben gevonden eind september of begin oktober, zeer zeker niet in 

december. Het is onmogelijk om de exacte datum, uit het evangelie Lukas of andere plaatsen 

in de Schrift, van zijn geboorte vast te stellen. 

 

(3)-Romeinen tot en met Filemon. 

 

(4)-Efeziërs 3:2. 

 

(5)-Efeziërs 3:9. 

 

(6)-Markus 16:19; Kol.3:1; Hebr.10:12; 1Petrus 3:22. 

 

(7)-1Korinthiërs 12:27. 

 

(8)-Romeinen 3:22; 1Korinthiërs 15:1-4. 

 

(9)-Zie Jeremia 31:31. 

 

(10)-Lukas 2:14. 

 

(11)-Als ik zeg dat we de geboorte van de baby Jezus niet hoeven te vieren op 25 december 

dan bedoel ik daar mee dat we die dag niet hoeven te houden omdat de Schrift de geboortedag 

van de Heer niet ondersteund, en al was het ook zijn ware geboortedag, dan nog wordt ons 

door de apostel Paulus duidelijk gezegd in de brief aan de Galaten (Gal.4:10-11) dat wij geen 

speciale dagen hebben, bijvoorbeeld zoiets als een “heilige” dag. Door dit te zeggen vel ik 

geen oordeel over gelovigen die geschenken uitwisselen, elkaar Kerstfeest kaarten sturen en 

versieringen ophangen om aan te geven wat ze doen. “Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten 

volle verzekerd” (Rom.14:5). 
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(12)-Gal.6:14; 1Tim.2:6. 

 

(13)-1Kor.15:3-4: 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen 

heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, 

en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften”. 

 

(14)-Rom.3:23: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods”. 

Rom.5:12: Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de 

zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd 

hebben. 

 

 

 

 

 


