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Vragen: Vragen: Vragen: Vragen:     
    

1. Op een dag zag Jesaja God. Waarom schrok Jesaja  toen zo?, waarom was hij 
zo bang? 
__________________________________________________________________  

 
2. Wie was toen de koning van Israël? 

__________________________________________________________________________ 
 
3. Uit welke psalm zingen we tussen punt 1 en punt 2 van de preek? 

__________________________________________________________________________ 
 
4. Wat deed een van de serafs met een kooltje van het altaar? 

__________________________________________________________________________ 
5. Waarom was het een kooltje van het altaar? 

__________________________________________________________________________ 
6. Moeten wij nog steeds offers brengen om vergeving te krijgen? 

__________________________________________________________________________ 
7. Waarom niet? 

__________________________________________________________________________ 
8. God stuurde Jesaja als profeet naar het volk Israël. Wat moest Jesaja zeggen 

tegen het goddeloze volk? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

9. Luisterde het volk naar Jesaja? Hebben de mensen zich bekeerd? 
__________________________________________________________________________ 

10. Wat gebeurde er toen als straf? 
__________________________________________________________________________ 

11. Is echt het hele volk vernietigd of liet God toch nog een heel klein beetje over?  
__________________________________________________________________________
Waarom? 
__________________________________________________________________________ 

12. Waarom mogen wij weer Gods kind zijn? 
__________________________________________________________________________ 

 
 
Tot de volgende keer in de kerk! 
 
 
 
 
 
 

Een hele fijne zondag hoor!!Een hele fijne zondag hoor!!Een hele fijne zondag hoor!!Een hele fijne zondag hoor!!    
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Hallo kinderen, Hallo kinderen, Hallo kinderen, Hallo kinderen,     
    
Vanmorgen krijgen jullie alweer een werkblad! 
 
Het gaat vandaag over Jesaja.  
Jesaja was een man in het Oude Testament  die door God geroepen werd om profeetprofeetprofeetprofeet 
te worden.  We hebben in de bijbel (in Jesaja 6) gelezen hoe God hem riep. 
 
Een profeet was iemand die de woorden van God doorgaf aan het volk. 

 
 
THEMA:  De HERE roept Jesaja tot profeet, om de boodschap van ZijnDe HERE roept Jesaja tot profeet, om de boodschap van ZijnDe HERE roept Jesaja tot profeet, om de boodschap van ZijnDe HERE roept Jesaja tot profeet, om de boodschap van Zijn     heiligheid te  heiligheid te  heiligheid te  heiligheid te 

brengen aan een volk dat God de rug toekeert.brengen aan een volk dat God de rug toekeert.brengen aan een volk dat God de rug toekeert.brengen aan een volk dat God de rug toekeert.    
    

1. Jesaja buigt zelf onvoorwaardelijk voor Gods heiligheid.1. Jesaja buigt zelf onvoorwaardelijk voor Gods heiligheid.1. Jesaja buigt zelf onvoorwaardelijk voor Gods heiligheid.1. Jesaja buigt zelf onvoorwaardelijk voor Gods heiligheid.    
2. Jesaja wordt gereinigd en gezonden als verkondiger van Gods heiligheid.2. Jesaja wordt gereinigd en gezonden als verkondiger van Gods heiligheid.2. Jesaja wordt gereinigd en gezonden als verkondiger van Gods heiligheid.2. Jesaja wordt gereinigd en gezonden als verkondiger van Gods heiligheid.    

3. Jesaja moet de heiligheid van God verkondigen tot een oordeel voor een onheilig 3. Jesaja moet de heiligheid van God verkondigen tot een oordeel voor een onheilig 3. Jesaja moet de heiligheid van God verkondigen tot een oordeel voor een onheilig 3. Jesaja moet de heiligheid van God verkondigen tot een oordeel voor een onheilig 
volk.volk.volk.volk. 

 
1.1.1.1.    Jesaja buigt zelf onvoorwaardelijk voor Gods heiligheid.Jesaja buigt zelf onvoorwaardelijk voor Gods heiligheid.Jesaja buigt zelf onvoorwaardelijk voor Gods heiligheid.Jesaja buigt zelf onvoorwaardelijk voor Gods heiligheid.    
    
De Here Jezus was in de tijd van Jesaja nog niet naar de aarde gekomen en het ging 
niet goed met het volk. Er was wel veel welvaart, maar de mensen luisterden niet naar 
Hem en ze deden heel veel slechte dingen.  
Uzzia was toen koning.  
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Jesaja zag op een dag God op zijn troon zitten en hij schrikt!! Hij roept:  
    

WeeWeeWeeWee mij, want ik ben een zondig mens!!  mij, want ik ben een zondig mens!!  mij, want ik ben een zondig mens!!  mij, want ik ben een zondig mens!!     
En nu heb ik de GEn nu heb ik de GEn nu heb ik de GEn nu heb ik de Gooood d d d van de hemelse machten gezien!!! van de hemelse machten gezien!!! van de hemelse machten gezien!!! van de hemelse machten gezien!!!     

Ik denk dat ik dan wel moet sterven!!!!Ik denk dat ik dan wel moet sterven!!!!Ik denk dat ik dan wel moet sterven!!!!Ik denk dat ik dan wel moet sterven!!!!…………........        
 

God is heiligGod is heiligGod is heiligGod is heilig, en wij zondig…. Niemand kan voor Gods 

aangezicht blijven bestaan! 
 
    
2.2.2.2.    Jesaja wordt gereinigd en gezonden als verkondiger van Gods heiligheid.Jesaja wordt gereinigd en gezonden als verkondiger van Gods heiligheid.Jesaja wordt gereinigd en gezonden als verkondiger van Gods heiligheid.Jesaja wordt gereinigd en gezonden als verkondiger van Gods heiligheid.    
 
Een van de serafs (een engel) , die bij de Here waren, pakte toen een heel hete kool 
van het altaar en raakte daarmee de lippen van Jesaja aan.  En hij zei: “Nu zijn je 
lippen schoon en je zonden vergeven”. 
Dus Jesaja ging niet dood omdat hij God had gezien!, maar God vergaf al zijn 
zonden! 

Jesaja’s zonden werden vergeven met een kooltje van het altaaraltaaraltaaraltaar    . Op een 
altaar kan je offers brengen.  
 

Het altaar is heel belangrijk bij het vergeven van zonden:Het altaar is heel belangrijk bij het vergeven van zonden:Het altaar is heel belangrijk bij het vergeven van zonden:Het altaar is heel belangrijk bij het vergeven van zonden:    
 
Vroeger, toen de Here Jezus nog niet gestorven en opgestaan was, moesten de 
mensen iedere keer weer dieren op het altaar in de tempel offeren om vergeving 
te krijgen.  
 
Wij hoeven dat nu niet meer omdat de Here Jezus voor ons het 
Lam op het altaar is geweest. Daardoor is er voor alle zonden 
betaald en mogen we zomaar kind van God worden!!!  
 

God stuurGod stuurGod stuurGod stuurdededede Jesaja als zijn profeet naar het volk.  Jesaja als zijn profeet naar het volk.  Jesaja als zijn profeet naar het volk.  Jesaja als zijn profeet naar het volk.     
 

Hij moet Gods woorden doorgeven: 
 

Wees heilig want Wees heilig want Wees heilig want Wees heilig want IIIIk ben heilig. k ben heilig. k ben heilig. k ben heilig.     
JJJJe e e e mag mijn kind zijn als je klein wordt voor God. mag mijn kind zijn als je klein wordt voor God. mag mijn kind zijn als je klein wordt voor God. mag mijn kind zijn als je klein wordt voor God.     

Maar als je niet naar God wilt luisteren dan zal je gMaar als je niet naar God wilt luisteren dan zal je gMaar als je niet naar God wilt luisteren dan zal je gMaar als je niet naar God wilt luisteren dan zal je géééééééén vrede n vrede n vrede n vrede 
kennenkennenkennenkennen maar sterven maar sterven maar sterven maar sterven…………........    

    
Dat is wel heftig om te horen, hè?! Als er tegen de goddeloze mensen gezegd wordt 
dat ze vernietigd zullen worden e.d…. 
Ik denk dat de mensen het niet leuk vonden om dit te horen! 
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3.3.3.3.    Jesaja moet de heiligheid van God verkondigen tot een oordeel voor een onheilig Jesaja moet de heiligheid van God verkondigen tot een oordeel voor een onheilig Jesaja moet de heiligheid van God verkondigen tot een oordeel voor een onheilig Jesaja moet de heiligheid van God verkondigen tot een oordeel voor een onheilig 
volk.volk.volk.volk.    

    
Het goddeloze volk kreeg hier van God een láátste waarschuwing. Ze kregen nog één 
kans om zich te bekeren. 
 
God noemde ze even niet ‘Mijn volk’ maar ‘dit volk’. God was echt heel boos op ze. En 
als ze niet zouden gaan luisteren dan was er echt geen nieuwe kans meer. Dan 
zouden ze totaal verwoest worden. En het gebeurde ook: het volk ging later in 
ballingschapballingschapballingschapballingschap. Je hebt vast wel eens over die tijd uit de bijbel gelezen. 
 
Bijna heel het volk is toen vernietigd. Gelukkig liet God 
een restje van het volk over.  Een stronk, staat in Jes.6:15.  
Zoals van een omgehakte boom.  
 
En uit die stronk is toch weer Gods volk gegroeid. Zo kon 
de Here Jezus geboren worden. Dat had God beloofd!!  
De Here Jezus zou komen om voor onze zonden aan het kruis te hangen.  
 

EEEEn nu mogen wij weer Gods kind zijn!!!!n nu mogen wij weer Gods kind zijn!!!!n nu mogen wij weer Gods kind zijn!!!!n nu mogen wij weer Gods kind zijn!!!!    
 
Dan moeten we natuurlijk wel luisteren naar Gods stem. Ons bekeren. 
We moeten niet doen zoals het volk in de tijd van Jesaja, dat niet naar God wilde 
luisteren. Dan loopt het slecht met ons af.  Dat hebben we gelezen in de bijbel. Dan is 
er geen plaats voor ons in Gods huis. Maar wel als we in God geloven en als zijn kind 

willen leven. SSSSuuuuuperfijnuuuuuperfijnuuuuuperfijnuuuuuperfijn         zeg!     DDDDank u wel God, voor uw genade!!ank u wel God, voor uw genade!!ank u wel God, voor uw genade!!ank u wel God, voor uw genade!!    
    

 
  


