Schriftlezing: Jes. 65:17-25, Openb. 21:1-8
Tekst: Jes. 11:6-9 Thema: Stil maar, wacht maar: Hij
maakt alles nieuw. Zingen: Ps. 24;1,2 en 4, Ps.
130:3, Ps. 72:1,2 en 6, Ps. 85:3 en 4, Lofz. Sim. 1

2 Kinderen
In het vrederijk van de Messias is een belangrijke rol
weggelegd voor kinderen. Zij laten ons zien hoe het
er daar aan toe gaat.

Hoofdpunten van de preek
Jesaja profeteert over een rijk van vrede, dat
aanbreekt als Christus heeft overwonnen.

Een kleine jongen zal de verzamelde kudde drijven.
De kleine jongen vertelt hoe de kudde, het volk van
God, geleid wordt: zachtmoedigheid en zonder
dwang.

1 Dieren
De wereld in dit visioen is zó anders dan de onze.
De wereld waarin de sterke de zwakke bedreigt is
verre van paradijselijk. In welke wereld geloven we?

De met gifslangen spelende peuter en kleuter laten
de onschuld en onbevangenheid van het vrederijk
zien. Daar is de slang geen gevaar meer…

Jesaja zegt: het zal voorbij zijn met alle vijandschap,
zodra het rijk van de Messias zijn definitieve vorm
bereikt. De dieren laten verschillende dingen zien.

3 God en mensen
Op Gods heilige berg wordt geen kwaad gedaan.
Wat een verschil met nu/ hier, waar we opgeroepen
worden om goed te doen en het kwaad te laten.

De schepping wordt verlost. Onderlinge
verhoudingen worden hersteld. Het volk van God zal
voortaan in vrede leven.
Zonde is de wortel van al dit kwaad. Asaf noemt zich
een groot beest bij God. De Heere vergelijkt Zijn
optreden zelfs met een felle leeuw (Hos. 13:7).
De Messias brengt verzoening en vrede. Bij de
Banier (11:10-12) is deze te ontvangen.
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Op Gods heilige berg begint de vrede. Dáár wordt
het vrede brengende Kind de tempel in gebracht.
Dáár is het altaar waar Hij zich offert.
Christus is onze vrede. Zijn werk omvat meer dan
alleen Zijn verzoenend lijden. Door Hem leren wij de
Vader kennen, d.w.z. in relatie met Hem te leven.
Heel de aarde zal zelfs vol zijn van de kennis van de
Heere. Geen plekje zal openblijven. Zo heeft God
dat bedoelt. Het wordt weer zoals het was.

