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Kerstboodschap 7 januari 2015  

van Zijne Eminentie bisschop Arseny  

bisschop van het bisdom Nederland 

Kerkleden, geliefde priesters, diakens en gelovigen van 

het Koptisch Orthodoxe Bisdom van Nederland. 

Mijn felicitaties aan u op het glorieuze feest van de 

Geboorte. Moge de Heer het een feest van zegen, 

opbouw, leven en verlossing maken. Moge God deze 

feestelijkheid wederkeren en we allemaal in rust en vrede zijn. 

Vandaag, geliefden, is de herdenking van de vleeswording van de Zoon, het 

Woord en de afdaling van God naar onze wereld. 

In het verleden wilde God de wereld op verschillende manieren voorbereiden 

op het ontvangen van de geboorte van Jezus Christus. Een van deze middelen 

waren de profetieën die het verstand van de mensheid moesten voorbereiden 

op de geboorte van Jezus Christus. Ook gebruikte God personen die de komst 

van de Heer Jezus symboliseerden, zoals Joseph de Rechtvaardige.  Hij 

gebruikte ook gebeurtenissen zoals, in de tijd van Mozes, de brandende 

braamstruik die symbool was voor de gebeurtenissen rondom de Geboorte en 

ook symbool stond voor ons moeder de Maagd.   

God heeft ook de volkeren van de wereld, en vooral het Joodse volk, 

voorbereid op de komst van Christus.  

Als voorbeeld lezen wij in het boek Jesaja, "Daarom zal de Heer zelf u een 

teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en Hem 

Emmanuël noemen" (Jesaja 7:14). Deze profetie kwam 7 eeuwen voor Christus. 

Er zijn nog meer profetieën in de Bijbel over de geboorte van Jezus Christus.  

Eén van deze profetieën is in het boek van Jesaja.  

" Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op 

zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke 

held, Eeuwige vader, Vredevorst.." (Jesaja 9: 5). 

“Een kind is ons geboren”:  Geboren uit de Maagd, geboren in een kribbe. 

In het Hebreeuws: geboren onder ons en voor ons. En dit betekent dat de Zoon 

mens zal worden. 

“Een zoon is ons gegeven:” want hij is de zoon van David, zoals we lezen in Zijn 

genealogie. Ook lezen wij in Joh 1:14 "het Woord is vlees geworden."  
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“De heerschappij rust op zijn schouders”: Christus, met het kruis dat Hij op zijn 

schouders heeft gedragen, heeft geregeerd over de harten van allen die in Hem 

geloven. 

“Zijn naam zal zijn: Wonderbare raadsman”: de enige naam waarmee de 

redding van de mens zal gebeuren. “Door niemand anders kunnen wij worden 

gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.” 

(Handelingen 4:12). 

Zoals wij zeggen in de mis "Uw heilige naam, die we zeggen zodat onze zielen 

zullen leven met uw Heilige Geest." 

 

Wonderbaar: het is waarlijk een wonderbare naam, de naam van Jezus 

Christus. Die naam is in de traditie van de kerk gegeven aan een gebed dat 

heet: “het gebed van Jezus” of  “het schietgebed”. Dit gebed heeft grote macht 

en werkt heel snel. 

Vijf titels voor de naam van Christus. De joden hielden van het getal vijf want  

het is een symbool van macht, zoals een vuist. 

 

1. Wonderbaar: verrichter van wonderen, wonderlijk in het berouw van vele 

zielen, wonderlijk in het geven van vreugde aan iedere ziel.  

David de profeet zei: "HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de 

aarde." (Psalm 8:2) 

• Wonderbaar omdat het de Goddelijkheid met de mensheid verenigd heeft. 

God heeft niet van ver tot ons gesproken, ons niet van verre verlost, maar Hij is 

tot ons gekomen. Dit is het summum van de bijzonderheid van het 

christendom. Het bracht de mensheid  heel dicht bij God zodat Gods liefde voor 

ons niet van veraf was, maar van dichtbij. Het was de liefde van de vereniging. 

• De persoon van Christus is wonderlijk in Zijn afdaling uit de hemel, in Zijn 

nederigheid en Zijn liefde voor de mens.  In Zijn maagdelijke geboorte, Zijn 

wonderen, Zijn opstanding en Zijn hemelvaart.  

Ook door Zijn woorden, Zijn leer en Zijn wonderbare naam hebben de 

discipelen wonderen verricht. 

2. Raadsman: "de wijsheid Gods" ( 1 Kor 1:24), “in wie alle schatten van 

wijsheid en kennis verborgen liggen.” (Kol. 2: 3). 

• Jezus kwam om de liefde van God aan de mens te verkondigen, en om ons 
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kennis te laten maken met de Vader, die alleen aan de Zoon bekend is en aan 

wie de Zoon hem wilde openbaren.  “wie de Vader is weet alleen de Zoon en 

iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.” (Mat 11:27),(Luc. 10:22). 

• Jezus kwam om de dingen van de Vader aan de mens te leren:, " Ik heb aan 

de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt." 

(Joh 17: 6)  Jezus deed dat met Zijn woorden en Zijn daden. 

• De Zoon is de ware leraar. Om de Vader te leren kennen, moeten wij in de 

Zoon geloven, geloven dat Hij de Zoon van de Vader is. 

• De Vader stuurde Zijn Zoon als balsem voor de zondaars en als leraar van de 

Goddelijke geheimen voor degenen die rein en zonder zonde zijn. 

• De kerk leert ons de Bijbel voortdurend te lezen om daarvan raad te nemen.  

De raad van het Evangelie is de belangrijkste dagelijkse raad. Dus, geliefde, 

maak uw Bijbel uw raadgever zodat u een leesbaar Evangelie voor alle mensen 

wordt. 

3. Goddelijke held: Een speciale titel voor God alleen. Goddelijke held, 

verrichter van wonderen en leraar van de mensheid. 

 4. Eeuwige Vader:  In waarheid is God onze Vader voor altijd. 

Met alle betekenissen van vaderschap van zorg, aandacht en bescherming. 

Daarom probeert Satan de mens te overtuigen dat God de mens verliet en hem 

niet meer verzorgt en beschermt.  

God haat de zonde, maar houdt van de mens. 

5. Vredevorst: Vorst betekent koning en koning is de bron. 

God is de Koning van vrede en dus de bron van vrede. Wij krijgen vrede alleen 

van Jezus zelf,  zoals hij ons vertelde: "Mijn vrede laat Ik u. Mijn vrede geef Ik 

u. Niet zoals de wereld die u geeft " 

Alleen uw zonden staan tussen u en deze vrede. 

Ik feliciteer u allen met dit feest, ik feliciteer de priesters en alle gelovigen, 

vooral feliciteer ik de jongeren en kinderen. Ik feliciteer elke kerk, 

diakenenraad, dienaren van de zondagschool en diakenen. Ik bid dat God u 

genade mag schenken en uw leven met de vreugde van het feest van de 

Geboorte elke dag vult en dat u voor de verheerlijking van Zijn Heilige Naam 

moge leven. 

Aan onze God alle eer en lofprijzing, nu en voor altijd. Amen. 


