
“ Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. 
Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen, maar wie de HEERE 
verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen 

snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.” 
(Jesaja 40 vers 29-31) 

 
Aalst, 10 februari 2020 
 
Geliefde gemeenteleden, 
 
We zouden kunnen zeggen dat we in een ‘tussentijd’ leven. Aan de ene kant liggen de 
donkerste dagen achter ons. December en januari zijn vaak donkere maanden. Helemaal als 
het bewolkt is en regent. Maar nu beginnen de dagen te lengen. Om 18.00 is het nog een beetje 
licht. Ook zorgt de sneeuw voor licht en ontspanning. Kinderen en jongeren glijden vrolijk en 
vrij over de glad besneeuwde straat. Wie die vreugde ziet krijgt vanzelf ook een binnenpretje. 
Een lichte ontspanning is dan voelbaar in het hart. 
 
Wie weet leven we – als het gaat om corona – ook in een tussentijd. We hopen en bidden dat 
we nu het ergste hebben gehad. De vele besmettingen en zieken. Volle ziekenhuizen en ic’s. 
De benauwende maatregelen en de lockdown. We hopen en bidden dat we langzaam maar 
zeker toe mogen kruipen naar verlichting en ontspanning. Als er meer groepsimmuniteit is 
door vaccins. Als de behandeling van corona wellicht beter wordt. In Israël is mogelijk een 
medicijn gevonden. Ja, we hopen erop en verlangen ernaar. Naar tijden van ontspanning en 
ontmoeting. Gewoon weer naar de kerk om het Evangelie te horen en mee te zingen. Gewoon 
weer naar een verjaardag en de jarige hartelijk feliciteren. We hopen erop en bidden erom.  
 
De Bijbel kent ook veel ‘tussentijden’. Denk maar aan Israël. Als het volk tussen de Rode Zee 
en het leger van de farao in staat. Verlossing is op handen, maar het is nog wel spannend. De 
strijd is nog niet gestreden. Denk ook maar aan Gods kinderen die genoemd worden in het 
Bijbelboek Openbaring. Ja, ze mogen weten van verlossing want ze zijn gewassen met het 
bloed van het Lam. Maar ze zijn er nog niet. De verdrukking in de wereld door satan en zijn 
trawanten is nog gaande. Pas stráks zullen ze het hemels Jeruzalem beërven. Of denk aan de 
Heere Jezus in de hof van Gethsemane. Zeker dertig jaar lang is Hij staande gebleven in de 
opdracht van Zijn hemelse Vader. Zonder zonde heeft Hij geleefd, het Koninkrijk 
aangekondigd en opgeroepen tot bekering. Bijna zit Zijn gang op de aarde erop. Nog één gang 
naar het Kruis moet Hij nemen. Daarachter ligt verlossing en verheerlijking! Maar het is zo 
moeilijk. Het is zo zwaar. Juist in de hof van Gethsemane wordt de Heiland zeer aangevochten.  
 
Zo kan deze tussentijd ook voor u en jou zwaar zijn. Ja, we mogen hopelijk uitkijken naar het 
einde van de donkere tunnel. Maar de gang is nog zwaar. Dat kan gelden voor ouderen die 
veel alleen zitten. Voor ouders die schoolgaande kinderen hebben. Vergeet ook de jongeren 
niet. Sommigen hebben broertjes en zusjes die – hetzij met strikte regels – eindelijk weer naar 
school kunnen. Maar jongeren van de middelbare school nog niet. Het kan voor hen een 



moeilijke tijd zijn. Ja, we weten dat er mogelijk uitkomst is. Maar we zijn er nog niet. Voor ons 
allemaal is dit nog een moeilijke tijd waarin we voelen dat we het gewoon zat zijn en vermoeid. 
 
Jesaja heeft een boodschap voor Gods volk Israël dat in de Babylonische ballingschap leeft.  
Bijna zitten die zeventig jaar erop. Terugkeer naar het Beloofde Land is in zicht. Bijna … Nog 
even volhouden … Maar het is zo zwaar. Het is zo moeilijk. De gang door de diepte van de 
ballingschap heeft z’n tol geëist. Dat zijn de momenten waarop Gods volk het niet meer ziet 
zitten. Ze laten hun hoofd hangen. Ze voelen zich niet meer sterk en veerkrachtig. De moeheid 
en verslagenheid voert de boventoon.  
 
Maar wat is het wonder? De HEERE zorgt niet alleen voor uitkomst aan het einde. De HEERE 
bewaart en spaart óók in de tussentijd. Als Israël tussen de Rode Zee en farao is ingesloten, 
dan houdt de wolk van Zijn heerlijkheid het leger van Egypte tegen. Gods volk in Openbaring 
wordt dwars in de crisissen zicht gegeven op de verhoogde Heere Jezus. Hij is gezeten bóven 
alle machten en krachten die Zijn volk achterna zitten. En God de Vader stuurt in Gethsemane 
een engel naar Zijn Zoon die Hem kracht geeft. De Heere God redt en zorgt dus niet alleen bij 
de uitkomst. Oók in de tussentijd. Dat lezen we ook in Jesaja. De HEERE belooft Zijn volk 
kracht en vernieuwing om het vol te houden. Om daadwerkelijk terug te keren en te leven in 
Zijn verlossing en het Beloofde Land.  
 
Verwachten wij het ook van Hem? Zoeken we onze toevlucht bij Hem? Dat is wel 
noodzakelijk. Ja, we mogen aardse middelen gebruiken. Om ons te behoeden, te beschermen 
en om ons weer beter te maken. Goede zorg, medicijnen en een vaccin mogen we – dwars door 
alle vragen die we er soms terecht bij kunnen stellen – ontvangen uit Gods zorgende hand. 
Maar ze zijn slechts een hulpmiddel. Het is de HEERE alleen die redding brengt. Hij alleen is 
het die bewaart en spaart. Hij alleen doet ons veilig leven en wonen. Dat was toen bij Israël. 
Dat is ook nu zo.  
 
Laten we als gemeente en persoonlijk telkens onze toevlucht bij Hem zoeken. Het van Hem 
verwachten. Ja, Hemzelf verwachten. Komende zondagavond gaat het in de verkondiging 
onder andere over de wederkomst van de Heere Jezus. Laten we uitzien naar die jongste dag. 
Als Hij op de wolken komt, zullen al Zijn kinderen ingaan in de hemelse heerlijkheid. Daar 
zijn geen tranen. Daar is geen lockdown. Niet meer afgemat en moe. Koud, kil en onpersoonlijk 
is het er niet. Want de HEERE zal in heel Zijn heilige liefde en heerlijkheid onder Zijn volk 
wonen en tronen.  
 

“Zelf zal ik echter uitzien naar de HEERE, ik zal wachten op de God van mijn heil.  
Mijn God zal mij horen.” 

(Micha 7 vers 7) 
 
In Christus verbonden, met een hartelijke groet,  
 
ds. J. Domburg 


