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Preeksamenvatting 04 november 2012 ds. K. FolkersmaPreeksamenvatting 04 november 2012 ds. K. FolkersmaPreeksamenvatting 04 november 2012 ds. K. FolkersmaPreeksamenvatting 04 november 2012 ds. K. Folkersma    
    
Het gaat vandaag weer over Jesaja. Weet je nog van het vorige werkblad? Toen ging 
het ook over Jesaja, dat Hij door de Here geroepen werd tot profeet.   
 
Jesaja is een profeet van God en moet de woorden van God doorgeven. Aan de 
mensen in het 2-stammenrijk. 
Hij moet tegen het volk zeggen dat ze niet bang moeten zijn als ze bedreigd worden 
door andere volken. Ze moeten hun hulp niet zoeken bij andere volken, maar ze . Ze moeten hun hulp niet zoeken bij andere volken, maar ze . Ze moeten hun hulp niet zoeken bij andere volken, maar ze . Ze moeten hun hulp niet zoeken bij andere volken, maar ze 
moeten vertrouwen op de HEREmoeten vertrouwen op de HEREmoeten vertrouwen op de HEREmoeten vertrouwen op de HERE. 
 
Maar heel veel mensen uit het volk willen niet naar Jesaja luisteren…. 
 

    
THEMATHEMATHEMATHEMA:  Jesaja aanvaardt het isolement waarin de HERE hem brengt. 

  1. De noodzaak van dit isolement 
  2. De opdracht van dit isolement 
3, De kracht van dit isolement 

 

 
 

1.1.1.1.    De noodzaak van dit iDe noodzaak van dit iDe noodzaak van dit iDe noodzaak van dit isolementsolementsolementsolement    
 
Het is verdrietig dat het volk niet naar Jesaja wil luisteren. Dat dat zou gebeuren 
had de Here al gezegd toen Hij Jesaja tot profeet riep.  
 

Maar Jesaja moet toch de boodschap van God blijven doorgeven.   
Alleen aan de mensen die wél willen luisteren (God noemt ze ‘zijn leerlingen’): 
 

God zegt tegen hem in hoofdstuk 8: 16:God zegt tegen hem in hoofdstuk 8: 16:God zegt tegen hem in hoofdstuk 8: 16:God zegt tegen hem in hoofdstuk 8: 16:    
    

´Bewaar mijn getuigenis zorgvuldig, verzegel dit ´Bewaar mijn getuigenis zorgvuldig, verzegel dit ´Bewaar mijn getuigenis zorgvuldig, verzegel dit ´Bewaar mijn getuigenis zorgvuldig, verzegel dit 
onderricht in mijn leerlingen.´onderricht in mijn leerlingen.´onderricht in mijn leerlingen.´onderricht in mijn leerlingen.´    

 
God keert zich zo af van het grootste 
deel van het volk dat niet wil luisteren. 
Dat deel van het volk zal later door 
andere volken worden vernietigd. 
 
Het is dus wel heel belangrijk om naar 
de Here God te (blijven) luisteren!!  
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2.2.2.2.    De opdracht van dit isolementDe opdracht van dit isolementDe opdracht van dit isolementDe opdracht van dit isolement    
 
Jesaja doet zijn best om de boodschap van God er bij de nog wel gelovige mensen in 
te prenten.  
 

Het is belangrijk dat Gods Woord toch Het is belangrijk dat Gods Woord toch Het is belangrijk dat Gods Woord toch Het is belangrijk dat Gods Woord toch 
bewaard blijft temidden van het afvallige volk bewaard blijft temidden van het afvallige volk bewaard blijft temidden van het afvallige volk bewaard blijft temidden van het afvallige volk 

van God!van God!van God!van God!    

 
De Here Jezus deed dat ook: hij richtte zich ook tot de mensen die wel willen 
luisteren. Als de mensen niet echt naar Hem wilden luisteren ging Hij naar anderen 
toe. Hij sprak ook vaak in gelijkenissen. De mensen die niet echt naar Hem wilden 
luisteren maar alleen voor zijn wonderen kwamen begrepen niets van wat Hij zei. 
 
Ook nu is het zo: Heel veel mensen in Nederland willen niks meer over God horen. Het 
is heel belangrijk dat we in de kerk en op school veel horen over de Here Jezus! Dat 
het Woord van God toch bewaard blijft! 
 
 

3.3.3.3.    De kracht van dit isolementDe kracht van dit isolementDe kracht van dit isolementDe kracht van dit isolement    
 
JesajaJesajaJesajaJesaja´s naam betekent: De HERE is redding, 
heil. 
 
Hij moet zijn kinderen ook bijzondere namen 
geven:  
 
De ene zoon heet SearSearSearSear----JasubJasubJasubJasub, dat betekent: 
een rest van het volk bekeert zich. 
 
En zijn andere zoon MaherMaherMaherMaher----Schalal ChazSchalal ChazSchalal ChazSchalal Chaz----BazBazBazBaz: 
haastige roof, spoedige buit.  
De vijanden van het  2-stammenrijk zijn Aram 
en het 10-stammenrijk (Damascus en Samaria 
zijn daarvan de hoofdsteden). Die zullen 
spoedig door de Assyriërs leeggeplunderd 
worden.  
Het volk moet niet op Assyrië vertrouwen, 
want binnenkort is dat geen vriend meer maar een grote vijand van het 
2stammenrijk! Ze moeten gewoon op de HERE vertrouwen! 
 
We moeten ons niet aanpassen aan de wereld, maar trouw blijven aan God. Dankzij 
de Here Jezus Christus mogen we dan tot Gods kinderen horen! 
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Vragen:Vragen:Vragen:Vragen:    
1. Jesaja was een profeet. Wat moest hij doen? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2. In de tijd van Jesaja wilden de meeste mensen niet naar hem luisteren. Moest 
Jesaja toen stoppen met het doorgeven van de Woorden van God? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3. Aan wie moest hij toen Gods boodschap doorgeven? 
__________________________________________________________________________ 

4. Nederland lijkt wel een beetje op het volk van God in de tijd van Jesaja. Leg dat 
eens uit: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

5. Wat betekent de naam Jesaja? 
__________________________________________________________________________ 

6. En hoe noemde Jesaja zijn zonen en wat betekent dat? 
1.________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

7. Aan wie moeten wij trouw blijven? 
__________________________________________________________________________ 

 
  
Zie je die grote letters op dit plaatje? Daar staat 
BIBLE, dat is engels en het betekent bijbel.  Je wist 
dat vast al wel. 
 
Het is het belangrijkste boek voor vandaag: we lezen 
en horen over God en dat we zijn kind mogen zijn, 
 
en als we straks sterven (´leaving earth´) mogen we 
bij God wonen! 
 
 
 
 
 
 

 
 
Een fijne dag!  
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Preeksamenvatting vooPreeksamenvatting vooPreeksamenvatting vooPreeksamenvatting voor de volwassenenr de volwassenenr de volwassenenr de volwassenen     Ds. Folkersma, 4-11-12 
Lezen: Jes.8:1-15,  Joh.6-60-71, Hebr.2:10-13;  Tekst: Jes.8:16-18 
 
De kerk is echt kerk als zij het Woord bewaart, ook al kom je daarmee in het isolement. Zo 
Jesaja, zo ook Christus, slot Joh. 6. Hij was volmaakt in Zijn prediking.Toch… Het is ons 
niet beloofd dat het Evangelie altijd bij velen gehoor vindt.. Omzeil niet de radicale keus 
waar Christus ons voor plaatst, Joh.. 6:67. 
 
Jesaja aanvaardt het isolement waarin de HERE hem brengt. Jesaja aanvaardt het isolement waarin de HERE hem brengt. Jesaja aanvaardt het isolement waarin de HERE hem brengt. Jesaja aanvaardt het isolement waarin de HERE hem brengt.     
1.De noodzaak van dit i1.De noodzaak van dit i1.De noodzaak van dit i1.De noodzaak van dit isolement.solement.solement.solement.    
Het gaat zoals bij Jesaja’s roeping is gezegd: verharding in ongehoorzaamheid leidt ertoe 
dat de HERE  een struikelblok, een valstrik wordt. Wat een ellende!Zie het slot van Jes. 8.  
Jesaja mag zich niet bij het volk aanpassen. Hij moet het isolement aanvaarden en zich 
concentreren op de directe kring van zijn leerlingen, de trouwe rest. Als men niet echt naar 
de HERE wil luisteren, verbergt Hij Zich. Wie de waarheid niet liefheeft komt in de greep 
van dwaling, verblinding, leugen, 2 Tess.2. Het Woord brengt scheiding. Dat was ook zo in 
de grote Reformatie. Dat is vandaag nog zo. Laten we niet verliezen wat de HERE aan 
zegen op trouw aan Zijn Woord heeft gegeven 
 
2. De opdracht in dit isolement. 2. De opdracht in dit isolement. 2. De opdracht in dit isolement. 2. De opdracht in dit isolement.     
Jesaja spoort zichzelf aan: om het getuigenis ( zijn prediking) te verpakken,  het onderwijs  
over het verbond van de HERE te verzegelen in Zijn leerlingen. Dat is: veilig opbergen als in 
een safe. Hij moet het Woord er bij hen inprenten, opdat het bewaard blijft temidden van 
het afvallige verbondsvolk. Zo deed de  Here Jezus dat ook. Hij concentreerde Zich in Zijn 
onderwijs op Zijn leerlingen ( mat 13 naar Jes. 6). Alleen aan wie het Woord aanneemt, 
wordt al meer gegeven.    
Zo moeten ook wij het zoeken niet in aanpassing maar in verdieping en intensivering van 
het onderwijs in het Woord. In kerk, school en zeker het gezin.  
Zo wil Jesaja wachten op de HERE, uitzien naar wat Hij doet. Het is de eer van de HERE 
Zijn  beloften op Zijn tijd te vervullen. Hij maakt Zijn werk af in Christus. 
 
3.De kracht van dit 3.De kracht van dit 3.De kracht van dit 3.De kracht van dit isolement.isolement.isolement.isolement.  
Zo is Jesaja met Zijn gezin een teken onder Israël. In hun namen doet de prediking een 
appèl  op het volk. Jesaja= DE HERE is redding,heil. Sear-Jasub (Jes. 7:3, een rest die keert 
terug, bekeert zich) en Haastige roof, Spoedige buit.(8:3). Damascus en Samaria worden 
spoedig leeggeplunderd door de Assyriërs.. Dus zoek geen hulp bij Assyrië maar vertrouw 
op de HERE, Jes. 7:9. 
Hebr 2: 10-13, haalt dit aan, na Ps 8 en Ps 22. Christus staat aan de kant van Zijn 
broeders en zusters, die door Zijn Woord in het isolement gebracht zijn en met Hem het 
van God verwachten. Zo stelt Hij Zich met Zijn gemeente aan Zijn Vader voor. Bij Hem 
horen is alles. Zo is de kerk,ook in de marge, missionair door haar trouw aan Christus, zout 
van de aarde, licht in de wereld,Mat 5 : 13-16. 
Laat de uitkomst over aan de HERE van de hemelse machten. Hij is almachtig. Zo woont 
Hij in Zijn kerk in Christus, Immanuël, door de Geest. Zo leren we met Ps 8 te zingen, dat 
Hij  al met de stemmen van  kinderen de vijand te sterk is. 


