
Jij en God – bijbellezen en bidden 1 (bij les 9.5) 

 
Info: Bij de lessen van het gebed vind je telkens voor een dag een bijbelgedeelte en gebedshulp. Je kunt het goed aan het 
einde van de dag doen, voor je gaat slapen. Vraag de Heilige Geest of Hij je helpt. 
 

Lees Jesaja 9: 1 – 7 
 

91Het volk dat nu in het donker leeft, 
zal een stralend licht zien. 
Een helder licht zal schijnen 
in het land waar het nu nog donker is. 
2Heer, door u is het volk weer groot. 
U geeft de mensen weer vreugde. 
Zo blij zijn de mensen ook 
als ze de oogst van het land hebben gehaald. 
Zo blij zijn de mensen ook 
als ze het bezit van de vijand hebben verdeeld. 
3Uw volk werd onderdrukt. 
De mensen werden met de zweep geslagen, 
de stok kwam op hun schouders neer. 
Maar u hebt de zweep en de stok gebroken, 
u hebt uw volk opnieuw bevrijd. 
4De laarzen van de soldaten 
en hun jassen vol met bloed, 
die worden in het vuur gegooid, 
ja, alles wordt verbrand. 

5Er is een kind geboren, 
we hebben weer een koning. 
Hij zal over ons regeren. 
En zo zullen de mensen hem noemen: 
Wijze Bestuurder, 
Sterke God, 
Vader voor Altijd, 
Koning van de Vrede. 
6Zijn macht zal steeds groter worden, 
en er zal altijd vrede zijn. 
Hij zal op de troon van David zitten 
en hij zal koning zijn. 
Een koning zoals David was, 
rechtvaardig en eerlijk. 
Zo’n koning zal hij zijn, 
voor altijd en eeuwig. 
De machtige Heer zal daarvoor zorgen, het zal 
zeker gebeuren. 

 

 
Probeer je voor te stellen wat Jesaja zegt: een volk in donkere en ellendige omstandigheden ziet licht stralen in de verte. 
Alsof je aan het eind van een tunnel licht ziet, de warmte van de zon al voelt….. Schrijf het antwoord achter de vragen: 

- Waar wordt blijdschap van het volk mee vergeleken? 
- Wat lees je over hun ellendige omstandigheden en wat is hun grootste ellende? 
- Wie is de bevrijder?  
- Wat zijn zijn namen?  
- Wat wordt er gezegd over zijn regering? 
 
Het antwoord op de vorige vragen haal je uit het bijbeldeel zelf. Je kunt nu ook deze 
vraag beantwoorden: 
- Wat leer je over God, hoe laat Hij zich hier kennen? 
 
Hieronder staat een gebed dat je kunt bidden. Het sluit aan bij de eerste bede en bij dit 
bijbelgedeelte. Op de stippeltjes kun je zelf dingen toevoegen. 

 
Here God in de hemel, almachtige en enige God, 
Ik woonde zelf in een land van diepe duisternis, want ik doe zonde. 
Maar nu mag ik Uw licht en liefde zien.  
Dankuwel dat Jezus gekomen is, Hij is mijn redder! 
Dankuwel dat ik uw macht en liefde mag kennen. 
Geef dat ik U steeds beter leer kennen, zoals U bent. 
Leer mij U de eer te geven die bij U past.  
Geef dat ook andere mensen uw naam heiligen.  
…………. 
Dit bid ik om Jezus' wil. Amen. 


