
Zondag 25 april Een koning die vrede brengt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Een koning die vrede brengt  

Moeten jullie horen, jongens en meisjes. Jullie 

weten al dat ik Jesaja ben. Ik ben profeet en ik geef 

de woorden van God door aan de mensen. De 

vorige keer heb ik jullie verteld over de zwaarden 

en speren die in het vuur werden gesmolten om er 

gereedschap van te maken, zodat er nooit meer 

oorlog zou zijn. Maar wat God me nu toch heeft 

verteld… Dit is net zo mooi, ik kan bijna niet 

wachten tot het zover is!  

God vertelde me dat er een dag komt dat er echte 

vrede zal zijn. Eigenlijk net als wat ik jullie de vorige 

keer vertelde, over dat er gereedschap gemaakt zal 

worden van zwaarden en speren. En… er zal niet 

alleen vrede zijn voor de mensen, maar ook voor de 

dieren!  

Gisteren maakte ik nog iets heel anders mee. De 

schapen van mijn buurman hebben lammetjes 

gekregen. Maar ’s nachts hoorde mijn buurman in 

de stal een hoop lawaai. Hij hoorde de lammetjes 

mekkeren en de schapen blaten. Hij ging er dus snel 

op af en zag dat er een wolf was. Hij wilde de wolf 

wegjagen, maar hij was te laat. Hij zag de wolf nog 

net wegrennen met een lammetje in zijn bek.  

Zo gaat het vaak: dieren eten elkaar op. Maar als 

God vrede gaat brengen wordt het heel anders. Dan 

kan een lammetje gewoon spelen met een wolf. Nu 

zijn lammetjes bang voor wolven, omdat wolven 

lammetjes soms opeten. Maar dan niet meer, dan 

zullen ze juist lekker met elkaar spelen. Dan rennen 

ze samen door het gras, en huppelen en springen ze  

 

 

in de zon. En als ze moe zijn gaan ze samen in het 

gras liggen; het lammetje veilig tegen de wolf aan.  

Een panter zal dan rustig naast een geitje liggen. Zie 

je het voor je? Het geitje hoeft zich geen zorgen te 

maken dat de panter hem zal opeten, want dat 

gebeurt niet. Ze kunnen gewoon lekker samen in 

het gras een dutje doen. En een kalfje en een leeuw 

zullen samen gras eten. Het kalfje hoeft niet bang 

te zijn dat de leeuw hem zal opeten, want de leeuw 

eet geen andere dieren meer, maar hij eet gras. Het 

zal zelfs zo zijn dat een klein jongetje hun herder 

kan zijn. Ook hij hoeft niet bang te zijn voor de 

leeuw. Nee, die kleine jongen past op de leeuw en 

het kalfje en neemt ze mee naar een plek waar 

lekker eten voor ze is.  

Dat is nog eens echte vrede: wanneer niet alleen 

mensen goed voor elkaar zijn en elkaar geen pijn 

doen, maar wanneer ook de dieren elkaar niet 

meer opeten. Dat kun je je bijna niet voorstellen, 

hè? Maar het zal echt gebeuren! 

Je vraagt je misschien af wanneer dat zal gebeuren. 

Ook dat heeft God me verteld. Dit zal gebeuren 

wanneer er een bijzondere koning komt, een 

koning die vrede brengt. Hij zal familie zijn van 

koning David. Die koning van vrede zal een koning 

zijn die luistert naar God en doet wat Hij zegt. Dat 

komt doordat de Geest van God in zijn hart woont. 

Die helpt Hem goede dingen te doenDe Geest van 

God maakt Hem wijs en verstandig, sterk en vol 

eerbied voor God. En daarom kan deze koning een  

 

 

koning zijn die goed is voor alle mensen, rijk en 

arm. Hij is eerlijk en luistert goed naar de mensen.  

Dan komt er vrede. Niet alleen voor de mensen, 

maar ook voor de dieren.  

Dan zal er geen angst meer zijn, geen gevaar en 

geen pijn. Iedereen zal dan weten wie God is en 

hoe je moet leven, want die koning van vrede zal 

een voorbeeld voor iedereen zijn. Alle mensen 

zullen goed naar Hem kijken en van Hem leren 

welke goede dingen ze moeten doen.  

Dat zal een mooie wereld zijn, zeg, waarin die 

koning heerst. Ik hoop dat Hij gauw komt! 
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Adders en Ladders 
Bij de ladder mag je omhoog, bij de adder moet je omlaag! 

 

 

 

 

 


