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Een volk zonder hoop (Psalm 137:1-3)

1371Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij,

ook weenden wij als wij aan Sion dachten.

2Wij hadden onze harpen gehangen

aan de wilgen die daarbinnen zijn.

3Toen zij die ons gevangenhielden,

daar woorden van een lied van ons verlangden,

en wie ons omvergeworpen hadden, blijdschap:

Zing voor ons een van de liederen van Sion!
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Een volk los van God (Jesaja 1:2-3)

2 Luister, hemel, neem ter ore, aarde!

Want de HEERE spreekt:

Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien,

maar zíj zijn tegen Mij in opstand gekomen.

3Een rund kent zijn bezitter

en een ezel de kribbe van zijn eigenaar,

maar Israël heeft geen kennis,

Mijn volk heeft geen inzicht.
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God roept zijn volk terug (Jesaja 1:18)

Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren,

zegt de HEERE.

Al waren uw zonden als scharlaken,

ze zullen wit worden als sneeuw;

al waren ze rood als karmozijn,

ze zullen worden als witte wol.
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God geeft zijn volk nieuwe hoop
(Jesaja 9:1-4)

Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een 
groot licht; over hen die wonen in een land 
van diepe duisternis, straalt een licht.

Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn 
vreugde groot gemaakt; het verheugt zich 
voor uw aangezicht als met de vreugde bij de 
oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de 
buit.

Want het juk dat het drukte, en de stang op 
zijn schouder, de roede van zijn drijver, hebt 
Gij verbroken als op Midjansdag. Want elke 
schoen die dreunend stampt, en elke mantel, 
in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een 
prooi van het vuur. 
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God geeft zijn volk een koning
(Jesaja 9:5-6)

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons 
gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder 
en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke 
God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de 
vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, 
doordat hij het sticht en grondvest met recht en 
gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De 
ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen.
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Het eerste kerstfeest
(Lukas 1:30-33)

En de engel zei tegen haar: 
Wees niet bevreesd, Maria, want 
u hebt genade gevonden bij God. 
En zie, u zult zwanger worden 
en een Zoon baren en u zult 
Hem de Naam Jezus geven.

Hij zal groot zijn en de Zoon van 
de Allerhoogste genoemd 
worden, en God, de Heere, zal 
Hem de troon van Zijn vader 
David geven, en Hij zal over het 
huis van Jakob Koning zijn tot in 
eeuwigheid en aan Zijn 
Koninkrijk zal geen einde komen.

8



En jij?

• Ben jij zonder hoop?

• Ben jij van God los?

• Wil jij terug naar God?

• God biedt je vergeving aan

• God biedt je nieuwe hoop aan

• God biedt je een nieuwe toekomst aan

• God biedt je een nieuwe koning aan
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