
Overdenking over Jes.41:10 gehouden op 20 mei 2018 (1e Pinksterdag) in een dienst van 

belijdenis en doop      (lezing: Jes.41:8-10) 

 

Gemeente van Christus,  

 

Als mensen belijdenis doen, dan zijn er twee gevaren waar je voor moet uitkijken. Het ene is: 

je kunt het te klein maken. Dan til je niet al te zwaar aan het ja-woord dat je geeft, want je bent 

tevreden over hoe je leeft en je doet het vast niet minder dan veel anderen en God zal vast wel 

van je houden. Je ziet het vooral als een formaliteit. Wel, dan is het gevaar groot, dat die 

belijdenis weinig doet. Je hebt het gedaan, maar er komt niet veel uit voort.  

 Het andere gevaar is: je kunt het te groot maken. Dat komt misschien wel, omdat het 

toch best een heel gebeuren is: je staat voor een volle kerk, al die mensen zijn er getuige van 

dat jij ja zegt. En hoe weet je nu, of je dat waarmaakt? Je hebt soms nog best wel momenten 

van twijfel. En het leven is soms opslokkend druk, en wat gebeurt er als je het moeilijk krijgt? 

Als je daaraan denkt, dan durf je haast niet meer.  

 Dat speelde ook in de belijdenisgroep van dit jaar. Daar komt ook de keus voor onze 

tekst vandaan. Want die tekst spreekt voor onzekere mensen. Dat had te maken met de onrust 

die er was in hun wereld. Er veranderde van alles: grote wereldmachten botsten met elkaar, en 

daar leefde het volk van God tussen, niet in hun eigen land, maar als gedeporteerden in een 

vreemde omgeving. In die onrustige wereld keken ze wat angstig rond. Want dat is eigenlijk de 

betekenis van één van de woorden die onze tekst gebruikt voor de vrees van de mensen.  

 Het andere heeft meer te maken met hen zelf. Bang zijn, dat kan een onzekerheid zijn 

die in je hart zit. Twijfel aan je eigen kracht. Besef dat je al meer dan eens hebt gefaald, en dat 

je dat onder druk vast weer doet. En die twee samen: vrees voor wat je om je heen ziet en 

aarzelingen over jezelf, die kunnen je o zo remmen, ook in het geloof.  

 Wel, voor zulke mensen is deze tekst geschreven. En dan merk je, hoe wijs God met ze 

omgaat. Hij zegt niet: denk niet zo zwaar, het zal allemaal best wat meevallen. Hij zegt ook 

niet: vooruit, je moet ertegenaan, je kunt het wel. God zegt: "Ik". Hij zegt: Kijk niet bang om 

je heen, en kijk ook niet onzeker in je hart. Kijk naar Mij! 

 Want Ik ben bij je. En Ik ben je God. Dat zijn oude woorden. Dat waren ook al oude 

woorden voor de mensen van toen. Dat had Abraham al gehoord, eeuwen geleden, en Mozes, 

en het volk bij de Sinaï, en profeten hadden het af en toe herhaald. En zo kennen jullie het uit 

preken en uit liederen - oude woorden. Maar God brengt die oude woorden hier weer naar de 

mensen toe. 

 En dat mag ik vandaag ook doen. Het is vandaag Pinksteren. En dat betekent: de Heilige 

Geest is er. En waar die Geest is, is God zelf. En Hij wil wonen bij mensen. Hij wil wonen bij 

jou en bij mij, en Hij wil wonen in de kerk, en overal waar mensen geloven. Dat is waar het 

allemaal vandaan komt. Daar komt ook jullie staan hier vandaan. Want daar zit heel veel werk 

van de Heilige Geest in, waardoor je ging voelen: het geloof is iets moois. Waardoor je ging 

verlangen: als het erop aankomt - ja, dat wíl ik wel!  

 En op die weg zegt God: Ik ben bij je. Ik ben je God. Dan kijk je misschien wel eens 

naar jezelf, en je ziet je zwakheden, en je voelt de twijfel - maar God zegt: Kijk naar Mij, Ik 

sterk je, Ik geef je kracht. Dat is precies wat de Heilige Geest doet: hoe komt in ons met kracht. 

En dan kijk je misschien wel eens om je heen, en je ziet van alles in de wereld, je ziet misschien 

zelfs wel hele rotte dingen in de kerk, en onder gelovigen - maar God zegt: Kijk naar Mij. Ik 

help je. En dat heeft iets heel persoonlijks: God gaat helpend mee, als je moeilijk dingen 

tegenkomt. Je bent niet alleen, Hij gaat naast je.  

 En dat geeft heel veel moed. God noemt hier zijn rechterhand. Die staat voor al het 

goede, dat God ons wil geven. Die staat voor bevrijding, voor vergeving, voor een nieuw leven 

op een oude aarde. En die rechterhand, die is onoverwinnelijk. Het geloof daarin, dat is een van 



de mooiste dingen in het Christendom. Wij geloven dat God het wint. Want dat hebben we 

gezien! We zagen een mens in doodsnood; we zagen een gesloten graf. En opeens barstte de 

vreugde uit: de Heer is opgestaan!  

 En datzelfde, dat wil in ons leven komen. Ja, helaas soms ook dat moeilijke. Als Jezus 

er niet aan ontkwam - we zullen er vast iets van meekrijgen. Maar in dat alles is er die 

onoverwinnelijke rechterhand van God, die ons wil ondersteunen.  

 Wel, dan kun je na je belijdenis verder. Dan denk je er niet te klein van: het is heel wat 

om bij God te mogen horen, het vraagt ook best wat. Maar je denkt er ook iet te groot van. Je 

weet: alleen zal ik het niet kunnen. Maar het was Pinksteren toen ik belijdenis deed, God is bij 

me, ik ben van Hem. En dan ga je het proberen, soms gaat het misschien nog wel eens mis, 

maar als je omhoogkijkt, zie je God. En dan komt er kracht en hulp en ondersteuning. Ja, dan 

komt het goed. Niet omdat jij zo goed bent. Maar door Hem. Als je valt, tilt Hij je op. En daar 

kun je op bouwen.  

 

       Amen.  


