
KEEK-OP-DE-PREEK         01.12.13 
 

Op de eerste adventszondag van 2013 keken we met Jesaja vooruit naar de het vrederijk dat Jezus zal brengen aan 
dier en mens – Jesaja 11. 
We zongen uit Psalmen voor Nu 67, gezang 125, 281, Opwekking 416, 551, 553, 720  

 
Da’s een lastige vraag! Wie van ons zou willen dat Jezus zo dadelijk terug komt…?! 
Je weet wat je hebt en je weet niet wat je krijgt. 
 
Jesaja profeteert. Ik weet wél wat je krijgt. Een wolf bij een lam. Een leeuw die stro eet. Niemand doet nog kwaad. 
En daarmee is meteen gezegd wat je in je huidige leven hébt: iedereen doet kwaad, wolven verscheuren lammeren en 
leeuwen vreten antilopen. 
En daarmee stelt Jesaja óók de vraag: lijd je aan dit kwaad? Of vind je het wel best? Je weet wat je hebt… 
 
De Judeeërs in de tijd van Jesaja weten wat ze hebben (Jes.2): zilver en goud, hoe meer schatten hoe beter, stallen 
gevuld met paarden, hoe meer wagens hoe beter, trotse handelsschepen met kostbare lading – containers vol! 
Hebben alle Judeeërs het zo goed? natuurlijk niet. Waar rijke mensen zijn, zijn ook arme mensen. Als je bij de gelukkige 
helft zit, heb je niet veel behoefte aan een beter leven. 
 
Jesaja ziet dat de Heer de bijl erin zet. Alle hoge bomen gaan plat (hoofdstuk 10). Ook van het koningshuis van David 
blijft maar een stronkje over. Jesaja noemt zijn naam niet eens - hij noemt alleen Davids vader Isai en gaat daarmee 
terug tot vóór David. Er komt iets kleins uit Isai: een nieuwe 
koning. 
Dat kan toch alleen maar Jezus zijn… 
Hij zal rechtspreken, recht doen – Jesaja is vol van dat recht. 
Blijkbaar geldt in Juda: het recht van de sterkste…! 
 
Maar Ik kom eraan, zegt de Heer. 
En de grote bekken, die sla Ik persoonlijk dicht. 
En dan gaat het over de wilde dieren. Zij staan in de bijbel model 
voor de kwade machten: leeuw, slang, wolf. 
En dan zullen de sterken mogen logeren bij de zwakken. 
Kijk eens hoe tam een leeuw kan worden…!  
 

Gesprekspunten. Bekijk eerst even welk punt je sowieso wilt bespreken. Of misschien iets heel anders. 
 
1. “Maranatha, kom Heer Jezus!”  

Waarom bid je dit wel/niet? 
2. Stelling: Als je aan de rijke kant zit, denk je niet aan de arme boer die jouw koffie betaalbaar houdt en aan de 

mijnwerkende kinderen die de grondstoffen voor je mobieltje regelen. Als je niet denkt aan heroïnehoertjes 
of aan vervolgde gelovigen, zijn ze er niet. Reageer. 

3. Bij de foto: waarom raakt het verhaal van Christian de leeuw ons tot op het diepst? 
4. Moet je als christen voorop gaan in de zorg en het welzijn van dieren? (Laat het gesprek niet verzanden in 

uitspraken als: “De partij voor de Dieren gaat mij veel te ver.” Heb het vooral over je eigen houding.) 
5. Als Jesaja’s profetie door Jezus vervuld wordt, dan moeten wij er in de gemeente toch al iets van zien?  

Wat? 
6. Voor wie meer wil: 

a. Zoek eens bij Hosea naar Gods bemoeienis met de dieren. 
b. Komen dieren ook op de nieuwe aarde? Probeer je antwoord met bijbelse gegevens te onderbouwen. 
c. “Te gast zal zijn een wolf bij een schaap.” (Jes.11:6 Naardense Bijbel) Zoek nog eens door naar meer van 

dergelijke omkeringen in de bijbel. 
 


