Schriftlezing: Jesaja 10:33-11:16, Tekst: Jes. 11:1-5
Thema: Stronk of Twijgje?
Zingen: Ps. 132:5, 11 en 12 Ps. 2:6, Ps. 80:9,10 en
11, Ps. 72: 1 en 7, Ps. 111:5 en 6
Hoofdpunten van de preek
Jesaja leert ons om te verwachten. Let je op hoge
bomen (10:33,34) of zie je het Twijgje groeien?
1 Stronk en twijg
Je kan focussen op de grote boom die er niet meer
is: de vergane glorie van Davids koninkrijk en al het
andere dat weg is, is een onvruchtbare houding;

Alles wat Hij zegt en doet heeft daarom groeikracht
en draagt vrucht. Die vrucht mogen we plukken. Bij
Christus is raad, verstand…
3 Goede geur
De Geest rust op het Twijgje. Om Christus hangt de
geur van de vreze des HEEREN. Alles wat Hij zegt
en doet heeft daarmee te maken.
Om de koningen van Davids stam hing min of meer
een bedenkelijke geur, die later alleen maar
doordringender werd: zelfverrijking, eigenbelang.

Andere bomen lijken dan alleen maar groter te
worden… De bijl gaat erin (10:33,34).

De Messias wordt geregeerd door zelfopoffering en
het belang van anderen die zichzelf niet kunnen
redden. Bij Hem is geen aanneming des persoons.

Jesaja richt ons op het Twijgje. Dat zál groeien. De
Loot zál uitspruiten uit de stronk Isaï. God begint
opnieuw!

4 Stevige band
De Messias doet de armen recht. Kwetsbaren en
hulpbehoevenden zijn bij Hem veilig.

Als een twijgje: klein en kwetsbaar is de Messias en
is de kring om Hem. Gering en zonder invloed… de
gestalte van het kruis, totdat Zijn rijk volmaakt is.

‘Arm zijn’ betekent méér: je hebt iets nodig; Vrucht
van de Geest is zachtmoedigheid. Christus doet hun
recht ten goede;

2 Geest-rijk
Hoe klein en kwetsbaar het Twijgje – Christus – ook
is…op Hem rust de Geest van de HEERE. Rusten is
blijven: niet vluchtig, maar permanent.

De Messias-rechter slaat met Zijn staf de aarde die
van God-los/ loos is. Leeg en los van God door de
zonde. Hun wacht uiteindelijk het oordeel.

De Messias wordt geleid door een volheid aan
Geest: in zevenvoud…
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Christus doet recht. Hij struikelt niet over onrecht of
leugen. Gerechtigheid en waarheid/ trouw zijn de
riem die Zijn rechtsgewaad bij elkaar houden.

