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Nieuvve I racht

aleob, u/aarom :eg_je — Ism(*'l, waarom llcu/cc1'_/'0." ‘A/1{1'z1 wqg blzjfr uoorja/zwe/1 verlmqqen, nrfjrz
:5
O

God lleqfrgcen oog voor nljjn recl1r'? I/I/eer_je /let nier? Hcbje her nicrgelzoord? E011 cmrzvzlge

V\

D

rw
I

God is jalm/0/1, Sc/zepper van dc cinden dcr aarde. Hf/' wordr nier moc, H1] ma/er nier lrirgepzlr,
sf/'/1 wﬁslzcid is nier re d00;jqr011a'cr1. I-I{j gcqft dc uerm0cz'n'c lemrlrr, dc marlzrclozc gujfr Hf/' madzr

Raymond

in oz/on/l0e(l._]0r1ge sir-'1_';'dc'r.< worden mac 0/1 ra/een uirgcpur, zelfl" sterlee lzeldcn .<rruile('l('n, maar wie
hoop! op jalzwclz lmjqr nieuwe lerarlzr: /1;’/' slant 24'/'11 ulcugels nit als can adelam; /If/' loopr, maar
wordt nier moc, lzfj rem‘, maar raa/er nier zizfgcpllr.

Qesaja 40:27-31)

budcj.\1n|.1riZ(Hl(>

Verborgen voor Jahweh
Met woorden van ontroerende
schoonheid en peilloze diepte toont de
p1'ofeetjes;1ja ons een glimp van Israels
toekomstigc bevrijding. Nadatjesajn in

hoorders en lezers eraan dat de titel

te herscheppcn. Het vertrouwen in

‘Scheppef alleen ;1;1n_]:ih\veh. de God

deze universele uitsprziken bevat een
overvloedige kracht voor de gelovige.

wcrcld. Her universum is het werk van

heid van do getrouwen. God wil hen

Jsl -3‘) lioofdzzlkelijk over het oordeel

zijn macht. goedheid en trouw. Unver-

lnten opgroeien tor gclovigen. die xvijd

van de goddcloze heefi gesproken. is

moeibaar regeert Hij in her heelal. De

vertakt en diep geworreld zi_jn_ in het

van Israel, toekomt.].1hweh is de ecuwige God, en Schepper van de gehele

Ze hestrijdt de ongclovige moedeloos-

nu de tijd aaiigebrokeii om de groot-

God die deze aarde heeft geschzipen.

vertrouxven op de Elie Ware God.

heid en majesteit van Gods herstel
voor de godvrezende te verkondigen

heefi ook het Babylonische rijk ge-

Ook :11 begrijpcn ze zoveel dingen nog

schapen. Niets is voor Hem verborgen.

niet die in hun leven gebeuren.]uist

()5-ll)-6(>).Zvva;1r en moeizaam drukt

ziet alle hen1ellich;imen en alle

her Babylonische juk als een enorme

last op het Godsvolk.Vooruitzie11de
op deze toestand \vi1 de profeet zich
ClJ;ll'()m richten tot de uitgeputten die
hun oinstandigheden ervaren 2115 één

bacterien in zﬂn creatie.

in moeilijke tijden Tﬂilg de kmcht van
God zich in hen proiileren. Het diepe

geheim d;im'van is de ver\vacl1ting en
dc volharding van de gelovige. Her
is de groei in hoop. geloofen liefde.

grote Godsverlatenheid.

wordt niet moe,
raakt niet
uitgeput
Het enige dat God vermoeit is een
volk dat zondigt en afgoderij pleegt

Hun lijden lijkt voor_];1h\veh verbor-

(lslzl-l-;~l3:2-l).M;1ar zijn macht en

ruilt daarbij zijn eigen kraclit voor de

gen. Er lijkt geen uirweg uit deze el-

doening. Want de kraclir die hij zonder
Hem heeft_ is geen ware kracht. het is

zijn volk hekent? God doet geen recht

kracht zijn onuirpurcelijk. De onvermoeihare kracht xvaariiiee Hij de
gehele schepping bcwaart. houdt Hij
niet voor Zichzelf. maar schenkt Hij

nan Israels vi_janden. Hij lijkt Zich er

nan degenen die tot Hem vluchten.

Mzlar God verdwijnt met. Hij verlaat

Rechter van deze ;1;1rde_ doen war recht

Hij is een krachtbron voor de moedelozen (ls-1():2‘)). Zelts jongelingen
die normaal gezien titre mensen voor

dc zijnen niet.A1s in de gehele schepping geen enkele hacterie voorjahweh
verborgen is. hoe kan dan Gods eigen

is? Het zijn vragen die niet alleen in de

atletiek of militaire dienst Zijn, kunnen

volk voor Hem verborgen zijn? Gods

ballingschap voorkwanien (vgl._]s5: 19).

ond-.1111-;s hun kracht en training wegens

kinderen hlijven zichthazlr voor Hem.

Aan het einde van]s4() komt de profeet tot een hoogtepunt. Een nieuw
begin wordt gevormd door een herispende uitspi-;1;ik. ])e ware kern van

uitputting struikelen. Maar degenen die

\v;1ar ze zich ook op ;l3I‘ClC mogen be-

de Here verwachten ondergaan niet
dirzelfde lot. Hun kracht is gelijk nan

te vrezen dat God hen over het hoofd

een adelaar die opvliegt uit het dal van

ziet.jah\veh zal komen en nicuwe

het gelooiiwordt gecontroleerd en vier

mocilijkheden.

kracht sclie11kei1.Wie Hem verxvacht,

lendige .<itu;1tie te bestaan. ls er nog een
vooruitzicht waarin God Zich weer tot

niet mee te bemoeien. Ziet God onze
goede levensw".1nde] nog? Zal Hij, de

clert Hij onze sterkte. De gelovige
sterkere kratht. De Here is zijn vol-

een dauw die spoedig weer verdwijnt.

vinden. De ware gelovigen hoeven niet

ervaart met ongewone krachten dat

Godsdeugden Worden gepresenteerd.

Een eeuwige God is Jahweh
Israel mag wecen dntjahweh cen eeu-

Gedurende dit groeiproces vermeer-

hij Zijn weg k;m voortzetten zonder

Zijn wijsheid is niet te doorgronden

uitgepnt te taken. God doorziet de

Gods rand is niet te doorgronden door

gehele tijd en niet allecn hct moment.

de schepping. We kuimen van nature

Daarom zal Hij ook dc juiste wegen en

Hij ‘de w;1ar;1chtige Godifde levende

geen inzicht krijgen in zijn wezen.

de middelen weten re vinden om zijn

God' en ‘de eeuwig Koning’. God heet

Dar hetekenr niet dat we niets over

getrouwen te helpen.

Wige God is.Anders dzm dc afgoden is

zal ingrijpen

niet alleen ‘_];1hweh'_ maar Hij is ook

God kunnen weten. Hoe zoujesaja

in Cle wereldgeschiedenis (].s4l):3). De

_]ahwehl Hij is de “lk Z3] er zijn'. Zijn

anders deze uit.spr;1ken over God kim-

verlossing V111] de getrouwen in Israel

N-.1;m1 ‘_];1hweh' verzekert Zijn eeuwige

nen doen? De Bijbel leerr ons dat dc

zou weldra gaan gebeuren door dc Perzische koning Kores (]s-l-l:28-45: I).

trouw xvaarin Hij gisteren en heden en

Heilige Zich \vi] laten kennen door

in alle eeuwigheid dezelfde is (M1326;

zijn schepsels (Ps27:-1,8; 34:5;_]$55:6;

Op cleze \vi_jze word: Gods onverm0ei-

Hb13:8). Ofzoals de rabhijn lbn Ezra

Am5:6). Israel Wilde echter her onmo-

bare scheppingskracht in dit prachtige

her zegt:‘Zo-als Hi_i geweest is, zo blijft

gelijke proberen en Gods rourekaarr

loﬁied tot een hoogtepunt gebracht.

volkomen begrijpen (]h9: l(I;_ls55:8-9).

En het is een lied dat degenen die hun

zonder ver;mdering.'_I;1l1\veh ver-

roevlucht hij (lod zoeken. in her geloof

anclert niet en blijft trouw mm Zichzclfi
en Zijn beloften.

Geloof, hoop en liefde

Schepper van de einden der aarde

deugden motiveerr dc profeet het volk

Vervolgens l1C1‘l11l1L‘I‘I_]t3S;l_l;l zijn toe-

het Godsvertrouxven opnieuw in zich

mogen blijven zingen.
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Door deze inajestueuze visie van Gods
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