
 

Preekvoorligting Sondag 19 Augustus 2018 

Skriflesing: Jesaja 11: 1-10       Teksvers: Jesaja 11: 1 

Tema: Die droë stomp in die grond gaan nie tot niet nie! 

 

“Daar sal ‘n takkie uitspruit uit die stomp van Isai, en ŉ loot uit die wortels sal vrug dra” (Jes 11:1) 

– die woorde van die profeet Jesaja aan ŉ verslae vol, ŉ volk wat reeds vir etlike hoofstukke van 

hierdie boek die oordeel van God moes aanhoor. ŉ Volk wat deur God aangekla word dat hulle 

die Here verlaat het, die Heilige van Israel verag het (Jes 1:4). 

 

Hieruit duidelik, van die eertydse roemryke Dawidshuis het niks oorgebly nie. Dawid was ŉ man 

na God se hart, in sy koningskap het die Here ŉ behae gehad. Soos ŉ groot en hoë boom het dit 

spreekwoordelik in die destydse wêreld verrys. Maar helaas, hierdie Godvererende  boom het nie 

bly staan nie. Die volk en sy leiers het God vergeet met die gevolg die boom is spreekwoordelik 

afgekap. Die boom, God se volk, staan nie meer met sy kroon in die blou lug nie, maar is afgekap 

en is net ŉ stomp in die grond. 

 

Om die punte by mekaar te bring: Israel of dan Juda was geen boom meer nie, maar ŉ droë stomp 

in die grond. Maar dit was nie net vir Israel of dan Juda so nie – dit is eintlik die verhaal van God 

se ganse skepping. Van God se pragtige boom, die mensdom, het daar eintlik ook niks anders agv 

die sondeval oorgebly as ŉ afgekapte boomstomp nie. 

 

Maar dit is nie maar alleen die toestand vir die mensdom dat die “prag boom” nie meer sigbaar is 

nie, maar ook vir mense soos ons. Vanweë die sonde is ons ook niks anders as ŉ afgekapte stomp, 

ŉ dooie stuk hout nie. Ons is ook tot die dood toe skuldig voor die Here – net soos Juda jare gelede. 

 

Maar dan God se woorde aan hierdie afgekapte boom, hierdie stomp wat uit die grond steek: “Daar 

sal ‘n takkie uitspruit uit die stomp van Isai, en ŉ loot uit die wortels sal vrug dra”. Hierdie droë 

stuk hout in die grond, in hierdie geval die volk van God, sal nie tot niet gaan nie. Uit hierdie boom 

wat net bokant die grond afgekap is, sal weer iets van kom wat dui op lewe. ŉ “Takkie” gaan uit 

hierdie dooie stomp te voorskyn kom, ŉ takkie wat vrugte sal dra soos voor die boom afgekap is. 

Hierdie takkie, hierdie loot is niemand anders as die Messias, die Verlosser, die Saligmaker nie – 

die Een wat sou kom tot redding van baie. 

 

Hier openbaar die Here duidelik dat dit nog nie verby is met Sy volk nie – daar is redding, daar is 

lewe, nie meer in die oorspronklike boom nie, nie in die stomp wat in die grond staan nie, maar 

wel in die takkie wat uit die stomp groei. Die wonderlike is hierdie takkie, hierdie loot uit die dooie 

stomp, soos in Jes 11:1 beskryf, is ook vir ons vandag tot redding. Dit is wat ons vanoggend weer 

hier gedenk – die redding wat daar is in Christus Jesus die Here, ŉ werklikheid in ons harte gewerk 

deur die HG en versterk deur die gebruik van die nagmaal.  

 

Een ding is seker – die droë stomp in die grond gaan nie tot niet nie! 

 


