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We sturen maandelijks actueel Sion Nieuws als een tussentijdse manier  

elkaar een handreiking te kunnen doen, of iets met elkaar te delen. 

 

De 7 namen van de Messias 
In de kerk van de eerste eeuwen ontstond de gewoonte op de zeven dagen voor Kerst over de 

komst van Christus te zingen aan de hand van 7 namen uit het Oude/Eerste Testament: 

Wijsheid, Heer/Meester, Wortel van Isaï, Sleutel van David, Dageraad, Koning van de volken, 

Emmanuël. De beginletters van de Latijnse namen (Sapientia, Adonai, Radix Jesse, Clavis 

David, Oriens, Rex gentum, Emmanuel) vormen in omgekeerde volgorde de woorden ‘ero 

cras’, wat betekent: Morgen zal Ik er zijn! Deze boodschap licht dus uiteindelijk stralend op 

wanneer ook over de laatste naam, Emmanuel, gezongen is. Wij kennen het lied als het lied ‘O 

kom, o kom Immanuel’. Maar wie dus de Messias zo bij al Zijn namen heeft leren kennen, kan 

de dag van Zijn geboorte vieren zoals nooit tevoren. Als we straks kerstfeest vieren, vieren we 

de geboorte van een kind dat al 7 namen meekreeg! Meest opvallend is natuurlijk dat er van de 

gezongen namen ook gewoon twee Hebreeuws zijn: Adonai en Emmanuel. Geweldig dat deze 

7 namen in de kerk niet vergeten zijn. Ook wij kunnen wel oefenen ze te onthouden. In feite 

zijn het 3x2 namen + de de 7e naam = Emmanuel.  

Wijsheid en Heer/Meester 

De naam Wijsheid komt uit het Spreukenboek, daar is de Wijsheid spelend als een kind voor 

Gods aangezicht. En zoals Adonai zich toonde als Heer/Meester in wolk- en vuurkolom, dag 

en nacht woonde bij zijn mensen, zo zal ook de Messias bij de mensen dagelijks wonen. 

Wortel van Isaï en Sleutel van David 

Isaï woonde in Bethlehem en op zekere dag kwam de profeet Samuel bij hem op bezoek om 

David te zalven voor het koningschap. Isaï was de zoon van Obed, en Obed was het kind van 

Boaz en Ruth. Over Ruth werd gezegd: moge zij zijn als Rachel en Lea die het huis van Israël 

gebouwd hebben, dus dat ook haar nakomelingen gezegend zouden zijn, te beginnen bij 

Obed, en na Obed dus Isaï, en na Isaï ook David, en zo verder…, uiteindelijk de Messias, als 

één van Isaï afkomstig, Wortel van Isaï is hij, als dé Gezegende, dé Gezalfde. Hij heeft ook 

toegang tot het paleis van David, de Messias is als één van Isaï ook de Sleutel van David. Hij 

geeft toegang tot koninklijke heerlijkheid zoals die er onverdeeld was onder koning David, 

glorie voor iedereen, voor alle stammen van Israël – ook wie geen helper had werd geholpen, 

en de arme werd bijgestaan. 

Dageraad en Koning van de volken 

Deze Messias van Israël is de blinkende Morgenster aan het firmament. Hij kondigt de nieuwe 

dag aan! Een nieuwe tijd! Hij zal niet alleen de Koning van Israël zijn maar ook van de 

volken. In het laatst van de dagen zal volgens Jesaja 2 gevraagd worden: Laat de God van 

Israël ons onderwijzen in wat goed is. Dán zullen ‘de zwaarden worden omgesmeed in 

ploegscharen’, zullen de volken niet meer weten wat oorlog is! 

Emmanuel 

Emmanuel betekent God met ons. Deze naam is de 7e naam van de Messias, zijn meest 

volledige... In deze naam komt alles samen. In deze naam klinken al zijn namen tegelijk, en 

tot één boodschap: Morgen zal Ik er zijn. Want er komt een tijd dat de nácht er niet meer zal 

zijn… Dan is het Morgen. 

Met vreugdevolle adventsgroet, ds. Leendert W. van der Sluijs 
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Kerstmarkt 

 

 

Vorige week is weer een groep enthousiaste mensen bijeen geweest om de 

Kerstmarkt 2022 in de Wilhelminakerk voor te bereiden. 

Dit jaar willen we de markt op twee dagen organiseren: 

Vrijdag 16 december van 14.00 uur tot 17.00 uur en  

zaterdag 17 december van 11.00 uur tot 15.00 uur 

 

We zijn erg blij dat de organisatie van het Restaurant in handen is van Elly Vos.  

Bij Bosshardt doet mee en de weg daarnaar toe wijst zich vanzelf.  

De Diaconie kunt u vinden met wijn en honing uit Moldavië.  

Zij bieden ook plaats aan Bijbel-In, de Evangelische boekhandel in Hilversum.  

 

Kerstspullen voor de verkoop kunnen ingeleverd worden in de Wilhelminakerk 

op maandag 12 december van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur 

tot 16.00 uur. Mocht u op die dag niet in de gelegenheid zijn naar de 

Wilhelminakerk te komen, bel dan Claudia via 06-13104973. Dan komt zij het bij 

u ophalen. Kerstkransen en deurhangers van Riet Hogenberg zijn elk jaar een 

groot succes. Heeft u nog groen met RODE bessen in uw tuin? Iemand wil dat 

graag bij u komen knippen. Er zijn nog wat mensen nodig om de kerkzaal na de 

markt weer op te ruimen. Gelukkig hebben zich al een aantal mensen opgegeven, 

maar we kunnen er nog een paar gebruiken. Geef je op bij ondergetekende.  

 

De totale netto opbrengst van de Kerstmarkt 2022 zal gaan naar het diaconale 

project: 'Warme kleding voor Moldavië'. 

Flyers voor de markt worden a.s. zondag uitgedeeld. Neem ze alsjeblieft ook 

mee voor vrienden, familie en buren. 

Komt allen! 

 

Claudia de Raadt - telefoon: 06-13104973 
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Voor actueel Sion-nieuws kijk ook op www.geloofsgemeenschapsion.nl  
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