Schriftlezing: Jesaja 11, Tekst: Jesaja 9:6
Thema: Eindeloze groei.
Zingen: Ps. 72:1 en 4, Ps. 81:10 en 11, Ps. 111:4
en 5, Ps. 146:5 en 8, Ps. 52:7
Hoofdpunten van de preek
De heerschappij rust op het Kind. Wat komt daarvan
terecht? Jesaja profeteert over de ontwikkeling van
Zijn koninkrijk.
Groei in omvang
De heerschappij van de Zoon wordt gekenmerkt
door eindeloze groei.
Opzienbarend! Vandaag en toen. Davids koninkrijk
viel uiteen. Men probeerden te redden wat er te
redden valt. Strategische verdragen. Slim handelen.
Ook vandaag kunnen we in die valkuil terechtkomen
en onze concentratie op het Kind verliezen door ons
te laten beheersen door de waan van de dag.
Waar de Zoon op Davids troon (#trouw van God!) de
dienst uitmaakt belooft Hij eindeloze groei. Door de
wereld gaat een woord! Zondaren erkennen
Immanuel als Koning en ontvang Zijn vrede.
Groei in diepgang
Jesaja spreekt ook over andere groei: diepgang.
Kwaliteit. Recht en gerechtigheid vormen de stevige
basis en het sterke geraamte van dit Koninkrijk.
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Waar de Zoon heerschappij voert fundeert en
ondersteunt Hij op recht en gerechtigheid.
Onrecht is verwoestend voor een samenleving. Het
ondermijnt alle vertrouwen binnen een gemeente.
Volgen we de Zoon, dan zien wij hoe Hij recht doet.
Juist bij de mensen die niemand hebben die het voor
hun opneemt, de zwakken.
Gods goede geboden legt Hij uit tot op het hart,
#niet zeggen, maar doen. We zien Zijn liefde voor
recht tot in Zijn dood.
Groeikracht
Te mooi om waar te kunnen zijn, eindeloze groei?
Jesaja wijst op de groeikracht, #Gods na-ijver.
Gods na-ijver is het heilige vuur van Zijn liefde. Hij
wil en zal de wereld voor Zich hebben. Daarom heeft
Hij haar gemaakt. Daarom brengt Hij haar weer
onder Zijn heerschappij.
Achter de gave van de Zoon en de geboorte van het
Kind brandt het vuur van Gods na-ijver.
Met vuur moet je niet spelen, #brandgevaar. Kust de
Zoon, opdat Hij niet toorne.
Dit vuur is niet te stuiten. De na-ijver van de HEERE
van de legermachten zal dit doen. Gegarandeerd.
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