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GOD GEEFT DE MOEDEN KRACHT
hjms
Geliefde broeders en zusters, in Matt. 11:28 kunnen we geweldige woorden van Jezus lezen,
die nog steeds van kracht zijn: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en
Ik zal u rust geven.” En daarom geldt vandaag de dag ook voor u nog steeds deze heerlijke
uitnodiging!
Voor hen die zijn gaan twijfelen of de Heer hun gebeden nog wel hoort. Voor hen die door de
druk van de omstandigheden hun geloof in Gods horend oor en Gods daadkracht aan het
verliezen zijn. Voor hen die denken dat hun leven voor de Heer verborgen is. Voor hen die
denken dat hun zaak, hun omstandigheden, voor de Heer niet interessant zijn. Voor hen die
door het lange wachten op een antwoord van de Heer zo moedeloos zijn geworden en het
leven soms niet meer zien zitten. Voor hen die al zo lang hebben gezocht naar de vervulling
met de Heilige Geest. Voor allen die Jezus nodig hebben en uitroepen: “Waar is Jezus? Ziet
Hij mij niet? Hoort Hij mij niet? Houdt Hij nog van mij?
En broeders en zusters, denkt u ook vooral niet, dat de Heer niet zou wéten, dat wij moedeloos zijn geworden en zo zijn gaan denken. Laten we Zijn Woorden lezen in Jes. 40.
Jes. 40:12-14 – “Wie heeft de wateren met Zijn vuist gemeten, en van de hemelen met de
span de maat genomen, en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen, en de bergen
gewogen in een waag, en de heuvelen in een weegschaal? Wie heeft den Geest des
HEEREN bestierd (NB, d.w.z. afgemeten, afgewogen, in balans gebracht), en wie heeft Hem
als Zijn raadsman onderwezen? Met wien heeft Hij raad gehouden, die Hem verstand zou
geven, en Hem zou leren van het pad des rechts, en Hem wetenschap zou leren, en Hem
zou bekend maken den weg des veelvoudigen verstands?”
Broeders en zusters, wie heeft toch alles geschapen? Van wie is het leven afkomstig?
Dat was God. God was de Schepper van de aarde, de hemel en het gehele heelal. Met Zijn
Geest schonk Hij het leven aan de mens, die Hij uit gewoon stof had geschapen. En er was
niemand aan wie Hij om raad hoefde te vragen. Er was helemaal niemand die Hem ook
maar iets zou kunnen leren. Daarom zegt het Woord:
Jes. 40:21-24 – “Weet gijlieden niet? Hoort gij niet? Is het u van den beginne aan niet bekend gemaakt! Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het, Die daar zit boven
den kloot der aarde, en derzelver inwoners zijn als sprinkhanen; Hij is het, Die de hemelen
uitspant als een dunnen doek, en breidt ze uit als een tent, om te bewonen; Die de vorsten te
niet maakt; de richters der aarde maakt Hij tot ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant, ja, zij
worden niet gezaaid, ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde; ook als Hij op hen
blazen zal, zo zullen zij verdorren, en een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen.”
God zit boven de aardbol in de hemel en Hij ziet alles. Voor Zijn ogen krioelen de mensen
als sprinkhanen. En al hebben die mensen nog zo’n geweldige positie, al zijn zij koningen of
rechters of presidenten. God hoeft maar op hen te blazen en zij zullen verdorren en door de
wind weggevaagd worden. En daarom zegt Hij:
Jes. 40:25-26 – “Bij wien dan zult gijlieden Mij vergelijken, dien Ik gelijk zij? zegt de Heilige.
Heft uw ogen op omhoog, en ziet, Wie deze dingen geschapen heeft; Die in getal hun heir
voortbrengt; Die ze alle bij name roept, vanwege de grootheid Zijner krachten, en omdat Hij
sterk van vermogen is; er wordt er niet een gemist.”
God zegt: “Kijk omhoog, zie om je heen, zie Wie alles heeft geschapen.”
Hij zegt: “Ik ken al de namen van die geweldige massa schepselen die Ik het leven heb
gegeven. Niet één van hen mis Ik. Niet één van hen ontgaat Mij”.
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Als wij ons dit goed realiseren, mijn broeders en mijn zusters, hoe zouden wij dan zelfs maar
kunnen dénken, dat wij voor Hem niet interessant genoeg zijn.
Jes. 40:27-28 – “Waarom zegt gij dan, o Jakob! en spreekt, o Israël! mijn weg is voor den
HEERE verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij niet
gehoord, dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, noch
moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding van Zijn verstand.”
Oh, geliefde broeders en zusters, ik zit ook wel eens in het zelfde schuitje van moedeloosheid. Je ziet geen uitweg in je problemen, je ziet geen oplossing, je bidt en je bidt, maar het
lijkt of de hemel van koper is en dat er nooit antwoord komt. Je kunt je soms zó ontzettend
moedeloos, eenzaam en moe voelen. En je vraagt jezelf af of de Heer nog belangstelling
voor je heeft. Maar tóch kent Hij ons leven precies en schenkt Hij er aandacht aan. Daar
wordt Hij beslist niet moe van. Hij is immers de God van Kracht. En Zijn verstand is zó
overweldigend groot, dat Hij een oplossing voor ál onze problemen heeft.
Maar we mogen nooit vergeten dat we een geestelijke strijd voeren. Buiten het feit dat de
Heer soms ons geduld en onze lijdzaamheid beproeft, strijden we tegen geestelijke machten
in de lucht die een gezond geestelijk leven in Christus willen vernietigen (Efez. 6:12).
Laten we Dan. 10:2-5,11-14a lezen: “In die dagen was ik, Daniël, treurende drie weken der
dagen. Begeerlijke spijze at ik niet, en vlees of wijn kwam in mijn mond niet; ook zalfde ik mij
gans niet, totdat die drie weken der dagen vervuld waren. En op den vier en twintigsten dag
der eerste maand, zo was ik aan den oever der grote rivier, welke is Hiddekel. En ik hief mijn
ogen op, en zag, en ziet, er was een Man met linnen bekleed, en Zijn lenden waren omgord
met fijn goud van Ufaz. …………………………………. En Hij zeide tot mij: Daniël, gij zeer
gewenste man! merk op de woorden, die Ik tot u spreken zal, en sta op uw standplaats, want
Ik ben alnu tot u gezonden; en toen Hij dat woord tot mij sprak, stond ik bevende. Toen zeide
Hij tot mij: Vrees niet, Daniël! want van den eersten dag aan, dat gij uw hart begaaft, om te
verstaan en om uzelven te verootmoedigen, voor het aangezicht uws Gods, zijn uw woorden
gehoord, en om uwer woorden wil ben Ik gekomen. Doch de vorst des koninkrijks van Perzië
stond tegenover Mij een en twintig dagen; en ziet, Michaël, een van de eerste vorsten, kwam
om Mij te helpen, en Ik werd aldaar gelaten bij de koningen van Perzië. Nu ben Ik gekomen,
om u te doen verstaan, ………………………..”
We lezen hier dat er voor Daniël pas na drie weken van bidden en vasten antwoord kwam.
Hulp en antwoord bleven uit door tegenwerkende demonen, waaronder de leidende demon
van het wereldrijk Perzië. Laten we daarom niet moedeloos worden. God hoort ons altijd,
vanaf de eerste dag van onze gebeden, maar Hij kan ons niet altijd metéén helpen om
redenen die alleen aan Hem bekend zijn. Maar als ons hart rein en oprecht is en onze
zonden door Jezus’ Bloed zijn weggewassen, of als ons hart zich tot Hem wil bekeren, dan
zal Hij ons beslist vroeg of laat antwoorden. Maar niét als wij voortgaan met in zonden te
leven.
Jes. 59:1-2 – “Ziet, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen;
en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen ulieden en tussen uw God, en uw zonden verbergen het
aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort.”
Wie echter met de juiste houding tot God komt, die zál verhoord worden.
Jes. 40:29-31 – “Hij geeft den moeden kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die
geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen
gewisselijk vallen; Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen
opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen
wandelen, en niet mat worden.”
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De Heer zal onze kracht vernieuwen en ons nieuwe energie geven als wij het van Hem
verwachten. Maar Hij geeft ons dan wél de kracht van de Heilige Geest. En ook zal Hij de
matheid en de moedeloosheid uit ons wegnemen.
Het volgende schriftgedeelte geldt niet alleen voor Israël, maar ook voor ons die eveneens
door God gegrepen zijn van de uiteinden der aarde en door Hem uitverkoren zijn.
Jes. 41:8-10 – “Maar gij, Israël, Mijn knecht! gij Jakob, dien Ik verkoren heb! het zaad van
Abraham, Mijn liefhebber! Gij, welken Ik gegrepen heb van de einden der aarde, en uit haar
bijzonderste geroepen heb; en zeide tot u: Gij zijt Mijn knecht; u heb Ik uitverkoren, en heb u
niet verworpen. Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik
sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.”
We lezen hier vijf redenen, waarom wij niet meer moedeloos hoeven te zijn:
1) Ik ben uw God; 2) Ik ben met u; 3) Ik sterk u; 4) Ik help u; 5) Ik ondersteun u.
Is de Heer niet geweldig, broeders en zusters? Hij laat ons niet alleen, maar wil ons helpen.
Komt u daarom tot Hem. Met een rein hart, maar ook met een dorstig en hongerend hart.
Jes. 41:17-18 – “De ellendigen en nooddruftigen zoeken water, maar er is geen, hun tong
versmacht van dorst; Ik, de HEERE zal hen verhoren, Ik, de God Israëls, zal hen niet
verlaten. Ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen, en fonteinen in het midden der valleiën;
Ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten, en het dorre land tot watertochten.”
Broeders en zusters, het is Gods begeerte om onze dorst te lessen, om die droogte en die
moedeloosheid in ons hart te veranderen in een waterrijke, vruchtbare plaats. Hij wil het
levendmakende water van de Heilige Geest in onze harten uitgieten. En Hij zal het zeker
doen als wij tot Hem komen. Maar we moeten wel de stappen doen en daadwerkelijk komen.
Hij is onze Vader en daarom wil Hij ons geloof in Zijn beloften zien. Hij wil dat wij Zijn
beloften in ontvangst nemen.
Jes. 55:1 – “O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt
en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!”
Joh. 7:37-39 – “En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en
riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de
Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zeide Hij van
den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was
nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)”
Oh, mijn broeders en mijn zusters, komt u toch tot Jezus en drink van het levende water van
Gods Geest, dat Hij u wil geven. U mag gratis drinken. Het kost u helemaal niets. U hoeft er
niets voor te doen. U hoeft slechts in geloof tot Hem te komen en dan te drinken.
Maar misschien kost het u tóch nog wel iets. Want Zijn zegen heeft een doel! Laten we tot
slot nog één tekst uit Jes. 41 lezen.
Jes. 41:20 – “Opdat zij zien, en bekennen, en overleggen, en te gelijk verstaan, dat de hand
des HEEREN zulks gedaan, en dat de Heilige Israëls zulks geschapen heeft.”
Heeft de Heer uw leven veranderd en vernieuwd? Heeft Hij u Zijn Geest gegeven? Doet u
dan nu actief iets met behulp van Gods Heilige Geest. Laat Hem door u werken! Vraagt u
zich af wát dan? Leest u dan nog eens aandachtig Jes. 41:20 door. De Heer Jezus wil dat
ook anderen met uw hulp gered worden. Hij wil u gebruiken in de kracht van de Heilige
Geest. Moge Hij u rijkelijk zegenen. Amen.

