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Jesaja 55 

1 O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop 

zonder geld, zonder prijs, wijn en melk.                                                                                                                                       

2 Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? 

Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.                             

3 Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond 

sluiten: de betrouwbare gunstbewijzen aan David.                                                                                                               

4 Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige voor de volken, als Vorst en Gebieder voor de volken.                                  

5 Zie, U zult een volk roepen dat U niet kende, en het volk dat U niet kende, zal naar U toe snellen, 

omwille van de HEERE, Uw God, voor de Heilige van Israël, want Hij heeft U verheerlijkt.                                          

6 Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is.                                                                                      

7 Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich 

bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft 

veelvuldig.                                                                                                                                                                                             

8 Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. 

9 Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn 

gedachten dan uw gedachten.                                                                                                                                                   

10 Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde 

doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan 

de eter,                                                                                                                                                                                          

11 zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar 

het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.                                      

12 Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels 

zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen.                    

13 Voor een doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal een mirt opkomen; en het zal de 

HEERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist. 

 

 

Jesaja 55 kan niet losgezien worden van de hoofdstukken die er aan vooraf gaan.                                          

Jesaja 55 kan niet losgezien worden van de hoofdstukken die er aan vooraf gaan, in het bijzonder die 

van de Knecht van de HEERE. In eerste instantie is de Perzische koning Kores de knecht van de HEERE. 

Hij draagt zorg voor de terugkeer van de Joden uit de ballingschap met de aansporing én de concrete 

hulp in goud en zilver en bouwmaterialen om Jeruzalem en de tempel weer op te bouwen. Verderop 

in het gedeelte – dat begint met Jesaja 40 – vertoont de Knecht van de HEERE in toenemende mate 

trekken van de lijdende Messias Die we in de Persoon en het verlossingswerk van de Heere Jezus 

opmerken.  
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Uit de profetieën die we van de Knecht hebben, wordt in toenemende mate duidelijk dat Hij de 

schuld van de wereld draagt door Zijn onschuldige lijden en sterven. God bekroont het 

verlossingswerk de Knecht met opstanding uit de dood. Deze Knecht komt met een boodschap van 

heil voor Israel en de volken. Het is een boodschap vol goed nieuws. Het is de Heere Jezus Die deze 

tekst uit Jesaja op Zichzelf betrekt. De Heere doet dit wanneer Hem gevraagd wordt een gedeelte uit 

de profeet Jesaja in de synagoge te lezen. Lukas 4:16-20 De Heere leest Jesaja 42:6 Ík, de HEERE, heb 

U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot 

een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken, om blinde ogen te openen, om 

gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten. Ik ben de HEERE – dat is 

Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, evenmin Mijn lof aan de afgodsbeelden. De 

voorgaande dingen – zie, ze zijn gekomen! Nieuwe dingen verkondig Ik; voordat ze ontkiemen, doe Ik 

ze u horen. Het is door deze Evangelieboodschap dat God Zijn heil bekend maakt. Het enige wat God 

van de mensen verwacht is dat zij luisteren en de boodschap gelovig aannemen.  

De Knecht  De Heere Jezus Christus. 
 

Jesaja 42:1 en 6-9 Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel 
een welbehagen heeft; Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de 
heidenvolken het recht doen uitgaan.  

Jesaja 49:5,6 En nu zegt de HEERE, Die Zich Mij vanaf de moederschoot tot Knecht 
heeft geformeerd om Jakob tot Hem terug te brengen – maar Israël zal 
zich niet laten verzamelen. Niettemin zal Ik verheerlijkt worden in de 
ogen van de HEERE, en Mijn God zal Mijn kracht zijn. Hij zei: Het is te 
gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de stammen 
van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. 
Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te 
zijn tot aan het einde der aarde. 

Jesaja 50:10 Wie is er onder u die de HEERE vreest, die luistert naar de stem van Zijn 
Knecht? Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan 
vertrouwen op de Naam van de HEERE en steunen op zijn God. 

Jesaja 53:11 Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal 
verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn 
Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden 
dragen. 

 

  Arabische waterverkoper. 

In Jeruzalem was de waterverkoper een bekend gezicht.                                                                                            

Met een zekere regelmaat – als het een beetje stil werd rondom hem – riep de waterverkoper de 

dorstige mensen uitnodigend tot zich. Aan deze waterverkoper doet de uitnodiging denken die de 
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HEERE luid en duidelijk uitspreekt om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Jesaja 55:1 O, alle 

dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, 

zonder prijs, wijn en melk. Zoals zich bij de waterverkoper bij tijden hele groepen mensen in een rij 

scharen, zo hoopt de HEERE God ook op een grote toeloop. In tegenstelling tot de waterverkoper in 

de stad hoeft er ditmaal geen geld te worden neergeteld voor de eerste levensbehoefte. Men geeft 

zijn goeie geld uit om wijn te kopen en melk, allemaal begerenswaardige dranken die ditmaal 

getuigen van feest en overvloed. Maar het feest en de overvloed en de eerste levensbehoeften 

worden bij God vervuld door het luisteren naar Zijn stem. Wanneer wij mensen de boodschap van 

God ter harte nemen zullen wij ‘de spijzen en drank van het eeuwige leven’ – zoals onze vaderen het 

noemden – ontvangen. Wie naar God luisteren en het Evangelie zich eigen maken zullen nooit meer 

honger of dorst hebben. Jesaja 55:2 Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid 

voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde 

scheppen in de overvloed. Het is de profeet Amos door wie de HEERE perfect verwoordt wat er 

gaande is wanneer mensen naar God gaan om te luisteren naar wat Hij te zeggen heeft. Het voelt als 

eten en drinken, maar feitelijk is het Gods Woord waardoor de gelovigen leven. Amos 8:11 Zie, er 

komen dagen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik honger in het land zal zenden; geen honger naar brood, 

geen dorst naar water, maar om de woorden van de HEERE te horen. Ook de Bergrede van de Heere 

kent het ‘hongeren en dorsten naar de gerechtigheid.’ Mattheus 5:6 Ook Petrus ziet het gelovig  

aannemen van de dingen die God zegt als eten en drinken. 1 Petrus 2:1-3 Leg dan af alle slechtheid, 

alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, 

naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd 

hebt dat de Heere goedertieren is. Wie het optreden van de Heere Jezus in Jeruzalem voor ogen 

haalt, merkt dat Hij duidelijk aansluit bij deze uitnodiging. Het is vooral de apostel Johannes die oog 

lijkt te hebben voor de vergelijking het werk van de verzoening van de zonden en de Heilige Geest 

met het drinken van  water.  

Wat water doet met de natuur, doet de Heilige Geest met de gelovige. 

 

De Heere Jezus neemt de metafoor van het water als bron van het heil over uit Jesaja.  

Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren 
wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 

Johannes 4:13,14 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer 
dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in 
eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal 
in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. 

Johannes 6:35 En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal 
beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst 
hebben. 
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Johannes 7:37-39 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als 
iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals 
de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En 
dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want 
de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. 

1 Johannes 5:8 En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en 
deze drie zijn tot één. 

Openbaring 21:6 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en 
het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van 
het water des levens. 

Openbaring 22:17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! 
En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens 
nemen, voor niets. 

  

De beloften van God zijn in eerste instantie voor Gods eigen volk Israel.                                                         

Het mag duidelijk zijn dat de beloften van God in eerste instantie voor Gods eigen volk Israel zijn. 

Toch heeft zich onmiskenbaar een ontwikkeling voltrokken in Gods volk, wanneer we letten op de 

lijdende Knecht van de HEERE. De profetieën van de lijdende Knecht van de HEERE zijn vervuld in het 

lijden en sterven en de opstanding van onze Heere Jezus Christus. Zonder dat dit met zoveel 

woorden wordt vermeld, wijzen deze profetieën op de afwijzing waar de Messias op zal stuiten bij 

Gods eigen volk Israel. Johannes weet het. Johannes 1:11. Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen 

hebben Hem niet aangenomen. De ontvangst in de volkerenwereld zal overigens geen ander beeld 

opleveren, zo weet Johannes ons ook te vertellen. Johannes 1:10 Hij was in de wereld en de wereld is 

door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. Natuurlijk zijn er gelukkig de uitzonderingen 

die de regel bevestigen. Ook de Heere Jezus is Zich blijkens Zijn drie lijdens-aankondigingen bewust 

van het feit dat het volk Israel Hem zal overleveren. Markus 8:31 En Hij begon hun te onderwijzen dat 

de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en 

Schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan. Ieder die het Nieuwe Testament 

enigszins kent, weet dat de afwijzing waar de Heere Jezus bij Zijn volk op stuit voor God de aanleiding 

vormt om Zich met het Evangelie tot de volken te wenden. We kunnen dit opmaken uit Romeinen 

11:11,12 Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! 

Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. 

Met zoveel woorden keerde de apostel Paulus zich ook met het Evangelie tot de heidenen, toen de 

synagoge de boodschap van de hand wees. Handelingen 13:46,47 Maar Paulus en Barnabas zeiden 

vrijmoedig: Het was nodig dat het Woord van God eerst tot u gesproken zou worden, maar aangezien 

u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. 

Zo immers heeft de Heere ons geboden: Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot 

zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde. Ook om die reden is het niet meer dan 

aannemelijk dat God Zich met de boodschap tot Israel en later tot de heidenen richt.  

 Het twijgje aan de stam van Isai. 
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God bevestigt het eeuwig verbond en de gunstbewijzen aan David aan Zijn volk.                                                                                     

De opvolging van koning David behoort tot het eigene van de profetieën van Jesaja waarin 

bijvoorbeeld ‘het twijgje aan de stam van Isai’ (Jesaja 11:1) een elementaire rol speelt in de 

toekomst. De halsstarrige koning Achaz uit de lijn van David krijgt tegen wil en dank verschillende 

Messiaanse profetieën te horen die allemaal gerelateerd zijn aan zijn stamboom. Ook Jesaja 55 wijst 

in deze richting. Jesaja 55:3 Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u 

een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare gunstbewijzen aan David. Door het eeuwige verbond 

met David roept God herinneringen op aan de Nathansbelofte ‘dat er altijd iemand uit het huis van 

David op de troon van Israel zou zitten.’ 2 Samuel 7:12,13 Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met 

uw vaderen ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan 

en Ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor Mijn Naam een huis bouwen, en Ik zal de troon van 

zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Nu is het opmerkelijk dat Jesaja hier herinnert aan de 

gunstbewijzen aan David. Alle onderzoekers gaan in dat geval naar Handelingen 13:34 waar men in 

de opstanding van de Heere Jezus deze belofte vervuld ziet. Handelingen 13:34 En dat Hij Hem uit de 

doden heeft doen opstaan om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft Hij zó gezegd: Ik zal u de 

weldaden van David geven, die betrouwbaar zijn; daarom zegt hij ook in een andere psalm: U zult Uw 

Heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Immers, David is ontslapen nadat hij in zijn tijd het 

raadsbesluit van God uitgediend had, en hij is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel ontbinding gezien; 

maar Hij Die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. Laat het u dan bekend zijn, 

mannenbroeders, dat door Hem aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt  en dat ieder die 

gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet 

gerechtvaardigd kon worden. Feitelijk is het dezelfde Psalm 16 waar ook Petrus – bij zijn 

Pinksterpreek in Handelingen 2 – aan moest denken bij de opwekking van Christus uit het graf. Psalm 

16 beweert namelijk van David ‘dat hij geen ontbinding zal zien’, maar dat is niet van toepassing op 

David, maar op zijn grote Zoon, Jezus Christus. Met de opstanding heeft God het verlossingswerk van 

de Heere Jezus bekroond. Op die manier maakt God de vergeving van de zonden en het geschenk 

van de Heilige Geest door het geloof in Jezus mogelijk. Op die manier verzamelt de Heere Jezus Zich 

burgers van het rijk der hemelen, waarvan Hij de koning en de leider is. Jesaja 55:4 Zie, Ik heb Hem 

gegeven als Getuige voor de volken, als Vorst en Gebieder voor de volken. Met het goede nieuws – 

van de redding van goddeloze en zondige mensen door het geloof in de Heere Jezus – schept God 

Zich een volk uit de volken. Het zijn mensen die door Hem geroepen worden, en tegelijkertijd zijn het 

mensen die naar Hem toetrekken. Jesaja 55:5 Zie, U zult een volk roepen dat U niet kende, en het volk 

dat U niet kende, zal naar U toe snellen, omwille van de HEERE, Uw God, voor de Heilige van Israël, 

want Hij heeft U verheerlijkt.   

 

Profetieën in relatie tot koning David in Jesaja.  
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Jesaja 7:13,14 Toen zei hij: Luister toch, huis van David, is het u niet genoeg mensen te 
vermoeien, dat u ook mijn God vermoeit? Daarom zal de Heere Zelf u een teken 
geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de 
naam Immanuel geven. 

Jesaja 9:5,6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij 
rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, 
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze 
heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en 
over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht 
en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van 
de legermachten zal dit doen. 

Jesaja 11:1-5 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een 
Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op Hem zal de Geest van de 
HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, 
de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. Zijn ruiken zal zijn in de vreze 
des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet 
vonnissen naar wat Zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in 
gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid 
vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de 
adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de 
gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel. 

 

De manier waarop God de volken benadert is buitengewoon uitnodigend.                                                                  

God heeft iets waarmee de diepste behoeften van een mens vervuld worden. Daarmee zal die mens 

rijker worden dan – om iets te noemen – wanneer hij als dorstig mens water zou drinken of wijn of 

melk. Het aanbod van God is een aanbod van genade. Iets wat feitelijk bijzonder kostbaar is wordt 

gratis ter hand gesteld. Het vervelende is echter dat God weet wat de mens ontbreekt, terwijl de 

mens soms best tevreden is met zijn leven en weinig zin heeft veel op te geven. Om die reden is er 

ook deze aansporing. Wanneer het aanbod van de HEERE voorbij komt, doet ieder mens er 

verstandig aan het aan te nemen, want straks is het te laat. Dit is de tijd van de genade. God gaat niet 

leuren met het Evangelie. Het is graag of helemaal niet. Jesaja 55:6 Zoek de HEERE terwijl Hij te 

vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Het aanbod van God geeft sommige mensen een gevoel 

van macht. Zij hebben het gevoel dat zij erover gaan of ze het aanbod aannemen of afslaan. Dat men  

God grieft met de weigering, is iets waar weinig mensen zich van bewust zijn. Dat het ‘nu of nooit’ is 

kan sommigen maar matig boeien.  

Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen.

 

‘Totaliter aliter’ oftewel volstrekt anders.                                                                                                                      

Bewust of onbewust realiseert ieder mens zich dat wanneer God aankomt met het aanbod van 
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gerechtigheid door het verlossingswerk van Christus, men de ongerechtigheid zal moeten uitbannen 

uit het eigen leven. Die twee gaan moeilijk samen. Het is of/of. Of God schenkt iemand 

gerechtigheid, maar iemand moet dan wel breken met de zonden wil de HEERE hem of haar 

vergeving schenken en de Heilige Geest voor een nieuw leven. Of iemand blijft bij een leven in 

zonden. Jesaja 55:7 Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. 

Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij 

vergeeft veelvuldig. Het vervelende is dat de mensen zich geen voorstelling kunnen maken hoe rijk 

het leven met God is, hoe zeer de verwondering en het perspectief dat God geeft, het leven van 

iemand op een ander niveau kan tillen. De vooroordelen over ‘Hoe het is om te geloven?’ blokkeren 

vaak de overgave aan God. Men realiseert zich niet dat het leven met God volstrekt anders is dan 

men denkt. Zo denkt men wanneer een mens gelovig wordt, dat ‘je dan niets meer mag’ en in ‘een 

keurslijf van tradities’ gevangen raakt, maar de werkelijkheid is totaal anders. Jesaja 55:8  Want Mijn 

gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Feitelijk kan 

men zich vanuit het leven buiten God geen voorstelling maken hoe het is om met God te leven. Het is 

een verschil tussen hemel en aarde en hemel dan niet alleen in die zin dat hij hoger is dan de aarde, 

maar ook dat het leven daar een diepere dimensie kent. Jesaja 55:9 Want zoals de hemel hoger is 

dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.      

De metafoor van de regen waardoor de natuur tot leven wordt gewekt is van grote schoonheid.                 

De idee is even eenvoudig als doordacht. God de Schepper geeft een beeld wat God als Verlosser 

doet. Met de regen geeft God groeikracht aan de natuur. Het zaad dat de boeren hebben ingezaaid 

groeit uit tot tarwe en gerst, maar ook het gras groeit voor de dieren en de wijnranken op de 

wijnplantages. Zonder regen zou het een dode boel zijn en blijven. Maar met de regen komt de groei 

en de vrucht en het voedsel voor mens en dier. Die regen gaat ook weer terug naar de hemel in de 

vorm van damp. Bij de opkomende zon verdampt de dauw op het land en de bladeren. Zo is er als 

het ware een kringloop van water wat valt en vocht wat wordt  opgenomen en gevormd tot wolken. 

In die beweging verandert de aanblik van de aarde. Alles wordt groen en rijp, klaar voor de oogst. 

Jesaja 55:10 Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar 

de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en 

brood aan de eter.  

Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar ….

 

‘Zo, zegt de HEERE, gaat het ook toe met Gods Woorden Die Hij tot de mensheid spreekt.’ Het geloof 

wordt inhoudelijk gevormd door de Woord van God. ‘Gods woord is een lamp voor onze voet en een 

licht op ons pad’, zingen we met Psalm 119. In dat geval blijft het nog een redelijk externe factor. 
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Ditmaal gaat het om de inwendige werking van Gods Woord waardoor mensen van binnen uit 

worden veranderd. Gods woorden werken de gerechtigheid en vrede en wijsheid uit in het leven van 

alle mensen die op God vertrouwen. God, Die spreekt en de mens die luistert hebben contact met 

elkaar. Dat contact is van levensbelang. Net zoals een baby’tje niet kan groeien zonder de 

aanwezigheid en het contact met mensen, zo verschaft ook Gods woord de mensen groeikracht. 

‘Niet alleen van brood zal de mens leven maar van elk woord dat uit de mond van God uitgaat’, zegt 

Deuteronomium. Het leven wat God wekt door Zijn woord is van een dieper niveau dan het leven 

wat versterkt wordt met brood. Het is leven voor de ziel van de mens, eeuwig leven. Ook is het 

contact van God met de mens een contact dat onderhouding vraagt en regelmaat en frequentie. De 

zondagse kerkdienst is een buitengewoon geschikt middel gebleken om de gemeente van de HEERE 

te voeden met de spijze die niet vergaat, het Woord des levens. Leven van zondag tot zondag, is als 

het ware wat men ziet bij de palen die de elektriciteit-draden door het land begeleiden. Na verloop 

van tijd is er weer een paal nodig om de stroomdraad weer op te tillen en de stroom gaande te 

houden. Natuurlijk wordt er in de gemeente door de weeks aan tafel en in persoonlijke studie of in 

de Bijbelgroep vermoedelijk nog meer tijd besteed aan het lezen en bestuderen van Gods woord, 

maar die regelmaat is van levensbelang. God raakt mensen aan door Zijn Woord en verandert ons 

leven diep en schenkt ons leven en perspectief, vreugde en licht en keert in de vorm van dankzegging 

en lofprijzing in liederen en gebeden weer terug tot God. Jesaja 55:11 zo zal Mijn woord zijn dat uit 

Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, 

en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.      

Zacheüs in de boom.

 

Gods Woord verandert mensen.                                                                                                                               

Mensen die leven door de gerechtigheid die Christus voor ons verwierf, kennen een diepe blijdschap. 

Ook is er de vrucht van de gerechtigheid, vrede. De Heilige Geest, Die de Inspirator is van Gods 

Woord in de mens komt in het luisteren naar het Evangelie mee om Gods woorden, Gods wijsheid en 

gerechtigheid eigen te maken aan ons hart en leven. Niet alleen de gemeenschap van mensen en 

volken is gebaat bij mensen die leven uit Gods woorden, naar ook de natuur vaart er wel bij. Zoals de 

schepping door God aan een vloek werd onderworpen toen de mens zich van God afkeerde, zo zal de 

schepping opbloeien en zelf ook enthousiast reageren – bij wijze van spreken met applaus – wanneer 

de mensen weer in een herstelde relatie met God komen te verkeren. Jesaja 55:12 Want in 

blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw 

ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. God houdt de 

herinnering nog even levend aan de vloek die over het paradijs kwam, door te spreken over de doorn 

en de distel. De effecten van de zondeval waren per direct op te maken uit de natuur, omdat die veel 
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doornen en distels voorbracht waardoor het werk en de inspanningen van de mens werden 

verzwaard. Genesis 3:18,19 Dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het 

veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, 

omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. Ditmaal vergelijkt de 

HEERE de mens met een doorn en een distel. Die mens zal diep veranderen wanneer hij zich 

openstelt voor Gods woord. Voor een doorn zal een cipres in de plaats komen en voor een distel zal 

een mirt opschieten. Iemand waarbij we dit heel goed kunnen zien is Zacheüs de tollenaar. 

Tollenaars, dat zijn de mensen die in de tijd van Jezus de belasting inden voor de Romeinen en die er 

zelf vaak nog een schepje bovenop deden. Tollenaars waren rijke mensen die met de nek 

aangekeken werden. Maar dat veranderde toen Zacheüs Jezus of andersom Jezus Zacheüs 

ontmoette. Hij zou de helft van zijn geld aan de armen geven. Lukas 19:8 Die man heeft door de 

ontmoeting met Jezus een ware metamorfose ondergaan. Van een onaangenaam mens werd het een 

bijzonder aimabele persoon. Voor God zal dit bijzonder eervol zijn. Ieder zal zich realiseren hoeveel 

eraan vooraf is gegaan voordat God de mens een nieuwe schepping kon noemen. Jesaja 55:13 Voor 

een doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal een mirt opkomen; en het zal de HEERE 

zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist.  

De doorn verandert in een cipres en de distel in een mirte. 

 


