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Schriftlezing: Jesaja 40:1-11 Kerntekst: Jesaja 40:8.  
Thema: Klaar voor God.  
Zingen: Ps. 90:1 en 3, Ps. 27:7, in memoriam: Ps. 
89:19, Ps. 102:7 en 11, Ps. 103:8,9, Ps. 90:9  
 
Hoofdpunten van de preek 
God wil dat Zijn volk klaar is voor Zijn komst (3-5).   

Gras en bloem [vers 6-7] 
Iemand moet het volk aanspreken om zich voor te 
bereiden op Gods komst. Wat valt er te zeggen als 
alles vergankelijk en ijdel is?  

Alle vlees is gras. Het beeld van kortheid en 
kwetsbaarheid van het leven. 

Het mooiste van een plant is de bloem. Er blijft niets 
over van het beste van de mens, zijn goedheid = 
loyaliteit naar God. 

Woord van God [vers 8] 
Onze eindigheid en ijdelheid worden niet ontkend, 
maar bevestigd. We worden er zelfs aan herinnerd. 
Maar, dit mag geen reden zijn om verder te zwijgen! 

Met nadruk wordt de tegenstelling aangezet: máár 
het Woord van God bestaat eeuwig. Hij reageert niet 
op, maar regeert over de omstandigheden. 

Door te spreken brengt God dingen tot stand en 
maakt Hij Zijn volk klaar voor Zijn komst. 

Klaar voor God [3-5] 
De stem mag dus niet zwijgen. Het volk in 
ballingschap moet ruim baan maken voor God. Hij 
komt naar hun/ons toe. Hoe zijn we klaar voor God?  

In de prediking van Johannes de Doper horen we 
deze woorden tot vervulling komen. Bekering tot 
God en levensheiliging zijn noodzakelijk. 

Onmogelijke opdracht – om te zwijgen. Lukas schrijft 
vers 5 anders: Alle vlees zal de ZALIGHEID van God 
zien.  

Tussen alle vlees dat zich moeten bekeren verschijnt 
Jezus, de Zaligmaker. Wie Hem ziet, gelooft en volgt 
zal klaar zijn als God komt in Zijn heerlijkheid! 

Troost van God [1,2 en 9-11] 
God heeft dus alle reden in Zichzelf om Zijn volk 
troost toe te laten roepen: recht op het hart (de wil) 
af.  

Troost is lastig: troosten en vooral je laten troosten. 
Wie zich door God laat troosten is echt getroost: niet 
met lege woorden, maar met verlossing (1, 2).  

Troost is dat God tot Zijn volk komt met genadeloon  
(vers 9-10) en als Herder de hele kudde van klein tot 
groot verzamelt met speciale aandacht voor het tere.  


