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Preek ds. Dik Verboom Oude Jeroenskerk 2 oktober 2022 

 

Gemeente van de Here Jezus, 

 

Onze tekst heeft het over het water van Noach… 

Dat water is beter bekend als de zondvloed. 

Volgens Genesis 6 bedekte ze heel de aarde. 

Alleen Noach en zijn gezin ontkwamen aan de overstroming. 

De profeet Jesaja grijpt terug op die vreselijke natuurramp uit 

de oudheid. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ze meer 

was dan een natuurramp; de zondvloed was vooral Gods oor-

deel. Oordeel over de goddeloosheid van de mensheid die leefde 

ten tijde van Noach.  

Oordeel… 

Een woord wat we niet graag horen. 

En we moeten in ieder geval voorzichtig zijn met het duiden van 

ernstige gebeurtenissen, zoals wel is gebeurd met de 

watersnoodramp in 1953. Als er in Israëls geschiedenis sprake 

is van een oordeel – straf – op de zonde, dan staat het er in de 

Bijbel altijd bij.  

En dat is zo met de zondvloed: Gods oordeel. En kijk, op dat 

vreselijke gebeuren grijpt de Jesaja 54 terug. Maar niet om van 

Godswege te dreigen, maar de profeet noemt de zondvloed om 

het Joodse volk in ballingschap te bemoedigen, waarbij hij 

teruggrijpt op Gods belofte dat ‘het water van Noach’ nooit 

meer de aarde zou overspoelen.  
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Ja, zo had God het na de zondvloed aan Noach beloofd.  

Zijn liefde en ontferming zouden altijd weer sterker en groter 

zijn dan het oordeel. En als teken van die belofte gaf de Here 

God de regenboog. Zij dient als teken van zijn trouw aan de 

mens en heel de schepping. 

Nooit meer wordt heel de aarde overspoeld… 

Maar ondertussen zijn vernietigende overstromingen gebleven, 

en slaan van tijd tot tijd ook golven van rampspoed over ons 

leven. Er kan zomaar iets ingrijpends in ons leven gebeuren,  

en… we voelen ons en drenkeling die ten onder dreigt te gaan. 

Soms denk je ‘dat ik er nog ben is een wonder’. En dat de kerk 

er anno 2022 nog is, is een wonder! En op deze Israëlzondag 

denken we vooral ‘dat Israël er nog is, dat is wel zo’n groot won-

der, dat moet wel een Godswonder zijn’. Want wat zijn er in de 

loop der tijden golven van antisemitisme vernietigend over de 

Joden geslagen. Dat Israël ondanks dat nog bestaat, is toch 

onbegrijpelijk..!  

Net als dat voor de kerk geldt, heeft ook Israël haar bestaan 

alleen maar te danken aan Gods trouw, de trouw aan zijn 

verbond.  

 ’t Verbond met Abraham zijn vrind 

 bevestigt Hij van kind tot kind. 

Gods trouw aan Israël was voor de Protestantse kerk reden om 

haar onopgeefbare verbondenheid met Israël uit te spreken. 

Kortom: zowel Israël als wij bestaan, dankzij God, de Heer. 

Zelf zegt Hij het zo: 



3 
 

3 
 

 “Al zouden de bergen wijken 

 en de heuvels wankelen, 

 mijn liefde zal nooit meer van jou wijken 

 en mijn vredesverbond is onwankelbaar 

- zegt de HEER, die zich over je ontfermt.” 

 

Die zich over je ontfermt… 

De HEER zegt dit in eerste instantie tegen Joodse ballingen. 

Ze waren als gevangenen weggevoerd naar Babel; daar voelen 

ze zich als een weduwe, een onvruchtbare vrouw, een in de 

steek gelaten wanhopige vrouw, ongelukkig, opgejaagd en on-

getroost. De door Jesaja gebruikte beelden aan elkaar geregen, 

beschrijven de diepe ellende van de ballingen: die is compleet. 

Tegelijk zijn misschien die beelden ook wel heel herkenbaar. 

Misschien denkt iemand vanmorgen wel: zo voel ik me ook 

maar al te vaak. Dat kan zomaar, want… het leven kan zo 

gebroken zijn, en kan ons breken. 

Natuurlijk om ons groot te houden zeggen we ‘er zijn er die het 

veel zwaarder hebben’. Of we zeggen in doffe berusting ‘geen 

mens doet het je aan’. Dat kan, leed kan gewoon met het leven 

gegeven zijn. Maar vaak is het ook niet helemaal waar, wordt 

het je wel door een mens aangedaan. Onze tijd kent helaas 

maar al te veel in de steek gelaten wanhopige vrouwen – en 

mannen(!) -. En opgejaagde vluchtelingen en asielzoekers zon-

der dak boven hun hoofd. En dat doen wij mensen elkaar vaak 

wel aan.  
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Maar… 

Schrik: soms doet God daar ook aan mee. 

Die Joodse ballingen waren de verlaten, wanhopige vrouw, 

omdat de HEER in laaiende toorn zijn aangezicht voor haar 

had verborgen, en Hij zo zijn vrouw prijs had gegeven. 

Ja, zo noemt Hij Israël: mijn vrouw. 

Dat was de relatie. 

De relatie – het verbond – zou vergelijkbaar moeten zijn met 

een goed huwelijk, gebaseerd op wederzijdse liefde en trouw. 

Maar het huwelijk was kapot gegaan. Beter gezegd: dat Israël 

van voor de ballingschap had die relatie kapot gemaakt door 

Gods liefde met voeten te treden. Het had geleefd als de boze 

wereld uit de dagen van Noach. 

En toen…? 

Het is niet een mens die het je aandoet… Klopt! 

In dit geval is het God de het dat Israël aandeed. 

Let wel: in dít geval(!!!!) 

We moeten vooral niet generaliseren. 

Wat dat betreft leert Jezus ons wel anders. 

Maar in dít geval had de Here God zijn volk verlaten. 

Maar wel nadat Israël eerst de relatie kapot had gemaakt. 

En dus zou je denken: voor God is het nu over en sluiten. 

Toch niet.  

Juist in de diepte van het oordeel gaat God spreken en zegt Hij 

“Israël, eens mijn volk, eens mijn vrouw, Ik begin met jou 
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opnieuw, helemaal opnieuw, want Ik heb je nog steeds lief, 

oneindig lief, en… ja, dat ook: Ik blijf trouw aan mijn verbond”. 

 Al zouden de bergen wijken 

 en de heuvels wankelen 

 mijn liefde zal nooit meer van jou wijken 

 en mijn vredesverbond is onwankelbaar. 

Voor mij is deze tekst één van de mooiste uit de Bijbel. 

Toen ik nog gemeente-predikant was gaf ik deze tekst graag 

mee bij de doop; ook al omdat in de Vroege Kerk de doop wel 

“het water van Noach” werd genoemd. De doop: het water van 

Noach, het oordeelswater, watergraf, waar we reddend door-

heen zijn gegaan en God heeft beloofd dat Hij eeuwig onze 

Vader zal zijn, en voor ons wil zorgen, en ook – al zien we dat 

misschien niet altijd, zien we er soms zelfs niets van – eeuwig 

voor ons blijft zorgen, wat ons in dit leven ook overkomt.  

Nee, we zien het niet altijd. 

’t Is net als… 

Toen dat  nog mogelijk was dat mijn vrouw en ik kampeerden, 

stonden we jarenlang op dezelfde camping met uitzicht op de 

Pyraneeën. Ik was altijd weer onder de indruk van die gewel-

dige bergen en dacht dan aan onze tekst, dat de bergen nooit 

wijken, en zo ook Gods liefde en trouw niet. Maar soms hingen 

er donkere wolken, die de bergen aan ons gezicht onttrokken. 

En die donkere wolken kunnen er ook in ons leven zijn, wolken 

van zorgen, verdriet, teleurstelling, rouw en noem maar op, die 

ons alle uitzicht ontnemen. 
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Die bergen waren dan niet te zien, maar ze waren er wel, on-

wankelbaar. En als de zon dan weer doorbrak, werden ze weer 

zichtbaar. 

En dan denk ik aan Christus, die we bezingen als de Zonne der 

gerechtigheid. In Hem liggen Gods vrede, liefde en trouw on-

wankelbaar vast. We mogen weten, dat al brengen wij er zelf 

helemaal niets van terecht, dat Hij niet laat varen de werken 

van zijn handen. Want ja, wat kunnen ook wij op dat Israël van 

Jesaja 54 lijken, op die trouweloze, wat kunnen wij er ook voor 

zorgen dat er donkere wolken tussen God en ons komen – 

donkere wolken van wantrouwen, verzet, opstandigheid, of juist 

onverschilligheid, ontrouw en liefdeloosheid – maar God laat 

niet varen de werken van zijn handen en vergeeft om Christus’ 

wil, en schenkt eeuwig leven.  

Denk ik aan die bergen, dan weet ik het weer: God is trouw!  

We hoeven maar één ding te doen: in geloof onze hand leggen 

op Gods belofte, pleitend op zijn ontfermende genade. 

En ons daarover verwonderen. 

Ja, laten we dat vooral doen. 

Ons verwonderen… 

Want…   

 

Let op: er staat in Jesaja 54 niet dat de HEER niet langer reden 

tot toorn heeft. Er staat: “mijn toorn zal jou niet meer treffen”. 

Dat zweert de HEER in groot erbarmen zelfs. 

I.p.v. toorn kent Hij ontferming. 
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Zo is Hij..! 

Want zijn liefde is eeuwigdurend. 

Zijn trouw vaster dan de bergen. 

Liefde en trouw ondanks alles. 

Dankzij Christus. 

Omdat Hij Gods toorn over onze zonden droeg. 

Zijn kruisdood deed de bergen van onze zonden wijken. 

Daarom mag de ongelukkige zich een gelukzalige noemen, 

vindt de opgejaagde een thuis bij de Vader, en kan de verlatene 

zich laten bemoedigen en troosten. 

Ja, met troost, daarmee begint deze profetie in hoofdstuk 40. 

 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 

 Spreek Jeruzalem moet in, maak haar bekend 

 dat haar slavendienst voorbij is, 

 dat haar schuld voldaan is, 

 omdat zij een dubbele straf voor haar zonden 

 uit de hand van de HEER heeft ontvangen. 

 

Troost voor Israël, bemoediging voor het Joodse volk, dat wil 

God. Misschien kunnen wij als kerk anno 2022 aan die bemoe-

diging een beetje bijdragen door ons onopgeefbaar verbonden te 

tonen met Israël dat door de eeuwen heen zo zwaar heeft moe-

ten lijden onder antisemitisme, zelfs weer na WO-II. De docu-

mentaire Anki die de tv een paar weken geleden uitzond over  

de terreuraanslag  tijdens de Olympische Spelen in 1972            

spreekt boekdelen.  
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Maar let op: je verbonden met het Joodse volk betekent echt 

niet dat we alles maar goed vinden van Israël en haar politiek.  

Dat deed de Here God in Jesaja 54 ook niet.  

En Jezus – de Zoon van Israël – deed het ook niet.  

Liefde vindt niet alles goed, liefde kan heel kritisch zijn. 

Maar noch God noch Jezus hebben Israël losgelaten. En zo zijn 

we geroepen Israël in ons hart te dragen en in ons gebed op te 

dragen.  

Amen.  


