
Troost, troost 
Mijn volk

De Verlosser komt

Jesaja 40: 1-11







De situatie
Jes. 1: 2,3
Ik heb kinderen grootgebracht en doen 
opgroeien, maar zíj zijn tegen Mij in opstand 
gekomen. Een rund kent zijn bezitter en een 
ezel de kribbe van zijn eigenaar, maar Israël 
heeft geen kennis, Mijn volk heeft geen inzicht. 
16,17
Was u, reinig u! Doe uw slechte daden van 
voor Mijn ogen weg! Houd op met kwaad doen, 
leer goed te doen, zoek het recht! Help de 
verdrukte, doe de wees recht, bepleit de 
rechtszaak van de weduwe!



De beloften
Jes. 7: zie de maagd zal zwanger worden, zij 
zal een Zoon baren en Hem de naam 
Immanuel geven..

Jes. 9 .. Want een Kind is ons geboren..

Jes. 11: Er zal een twijgje voortkomen uit de 
afgehouwen stronk van Isaï…



Gods oordeel over de volken 
en over zijn volkJes. 39:6

Zie, er komen dagen dat alles wat er in 
uw huis is en wat uw vaderen tot op 
deze dag hebben opgeslagen, naar 
Babel zal worden weggevoerd. Er zal 
niets overblijven, zegt de HEERE.

(ruim 100 jaar later!)
1-Petrus 4:17
17 Want nu is het de tijd dat het oordeel 
begint bij het huis van God; en als het 
eerst bij ons begint, wat zal het einde 
zijn van hen die het Evangelie van God 
ongehoorzaam zijn?



Troost, troost mijn volk

Jesaja 40

De 
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vertrouwen
(6-8)

Geef het 
door (9-11)



Troost, troost mijn volk (vs. 1-2)

 Troost, troost MIJN volk, zal UW  God 
zeggen

 Er is vergeving en verlossing
 Er komt een einde aan(Jer.29: 10)
 Ook voor ons: 
2 Korintiërs 1:4 Die ons troost in al onze 
verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten 
die in allerlei verdrukking zijn, met de 
vertroosting waarmee wij zelf door God 
getroost worden.  



Bereid je voor (vs. 3-5)

 De eerste roep in de woestijn: 
 Bereid de weg
 Maak recht een weg voor onze God
 Ook wij: 2 Petr. 3: 13

Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn 
belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe 
aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, 
geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, 
beijver u om onbevlekt en smetteloos door 
Hem bevonden te worden in vrede

Micha 6: 8 Hij heeft u, mens, 
bekendgemaakt wat goed is 
en wat de HEERE van u 
vraagt: niets anders dan recht 
te doen, goedertierenheid lief 
te hebben en ootmoedig te 
wandelen met uw God.



Vertrouw op Gods woord(vs. 6-8)

 De tweede roep: 
 Alles is vergankelijk
 Maar het woord van onze God is voor 

eeuwig
 Ook wij:1 Petr. 1:22-24

…heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart, u, die opnieuw geboren bent, niet uit 
vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende 
Woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als 
een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het 
Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u 
verkondigd is.



Geef het door! (vs. 9-11)

 Verhef je stem met kracht: 
 De Heer zal komen met kracht!
 Zijn loon is bij Hem
 Hij is Koning en Herder (kudde, 

lammetjes, schoot)
 Ook wij: 1 Thes. 4:16
De Heer zal komen…. de doden zullen 
opstaan en wij zullen hen volgen en Hem 
ontmoeten.. Troost elkaar met deze 
woorden!

…En zie, Ik kom spoedig 
en Mijn loon is bij Mij om 
aan ieder te vergelden 
zoals zijn werk zal zijn.

Op. 22:12



Troost, troost Mijn volk

 Zit je in strijd en moeite: weest 
getroost, de Verlossing komt
 Hij zond de Trooster!

 Vertrouw op zijn Woord
 Hij komt als Koning en Herder
 Doe recht en vertel het door
 Wees elkaar tot troost



Jahweh .. geeft de vermoeide kracht en Hij 
vermeerdert de sterkte van wie geen 
krachten heeft. 
Jongeren zullen moe en afgemat worden 
jonge mannen zullen zeker struikelen; 
maar wie de HEERE verwachten, zullen 
hun kracht vernieuwen, zij zullen hun 
vleugels uitslaan als arenden, zij zullen 
snel lopen en niet afgemat worden, zij 
zullen lopen en niet moe worden.
Jesaja 40: 29 - 31
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