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Kracht voor vermoeiden
In Jesaja 40:28a staan de
volgende heerlijke woorden:
Weet gij het niet, hebt gij het
niet gehoord? Een eeuwig God
is de Here, Schepper van de
einden der aarde.
Misschien zou je het niet weten,
zegt de profeet Jesaja, of …
misschien heb je het niet
gehoord. Wat dan?
Dat onze God een eeuwig God
is. Dat is voor ons mensen niet
te vatten. Dat God geen einde
heeft kunnen we nog wel wat
bevatten maar dat Hij geen
begin heeft.
Hij was er altijd. Hij is! Wat is
uw naam, vroeg Mozes aan de
Here
bij
de
brandende
braambos. Mijn naam is: Ik
ben!
Ik ben, die Ik ben.
En zo is het ook met de Zoon
van God.

Zonder begin van dagen of
einde des levens, staat er in de
Hebreeënbrief
(Hebr. 7:3).
Daarbij is de eeuwige God ook
de Schepper van de einden der
aarde.
Hij schiep de mooie bomen, de
prachtige planten en bloemen,
de vissen en de vogels en op de
zesde dag de mens en toen ging
Hij van al dat mooie wat Hij
gemaakt had, rusten op, de
zevende dag.
Men zou ook kunnen zeggen:
Hij zag dat het alles zeer goed
was en daar genoot Hij van.
Als ik mijn tuin weer helemaal
op orde heb en het ziet er
allemaal weer netjes uit, dan
geniet ik er daarna ook van.
En dan staat er verder in vers
28b:
Hij wordt noch moede noch
mat, zijn verstand is niet te
doorgronden.
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God wordt niet moe; Hij wordt
nooit moe. En ook niet mat; mat
betekent zoiets als afgemat;
iemand die afgemat is, is erg
moe. Dat wordt onze prachtige
God nooit. En daarbij is zijn
verstand niet te doorgronden.
En die sterke God, die nooit
moe of mat wordt, is een God
wiens woorden vol van kracht
zijn; want geen woord dat van
God komt, zal krachteloos
wezen (Luc. 1:37).
Daarom zijn de volgende vijf
woorden vol van kracht en
leven:
Hij geeft de moede kracht.
Als wij ons moe voelen – hetzij
geestelijk, hetzij lichamelijk –
dan mogen wij deze woorden
vol kracht uitspreken: Heer, U
geeft de moede kracht.
En dan zeggen we: dank U
Heer, ik aanvaard wat u wilt
geven in het geloof, ook al voel
ik het misschien niet op dit
moment.

Het is daarbij ook goed, om niet
onnodig moe te worden, door
ons te oefenen in een simpele
methode namelijk: de langzaamaan-methode. Doe alles rustig,
zonder haast.
Een spreekwoord zegt: Haastige
spoed, is zelden goed en een
ander
spreekwoord
zegt:
Langzaam aan, dan breekt het
lijntje niet. In Jesaja 28:16 staat:
Hij die gelooft, haast niet.
Dus wie wil God kracht geven?
Aan de moede. Er staat immers:
Hij geeft de moede kracht. Dat
zijn vijf woorden, die vol van
kracht zijn.
Tegenwoordig heb je oplaadbare
batterijen. Als de batterijen leeg
dreigen te raken, haal je ze uit
het apparaat en doe je ze in de
oplader. Dan worden ze na
verloop van tijd weer vol van
kracht.
Als wij – bij wijze van spreken
– aangesloten zijn op deze vijf
woorden van God, die vol van
kracht zijn, dan ontvangen wij
kracht, goddelijke kracht.
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En kracht hebben we nodig als
we de Here in alles willen
behagen en vrucht willen
dragen. Er staat in Kol. 1:11 het
volgende:
Zó wordt gij met alle kracht
bekrachtigd naar de macht
zijner heerlijkheid tot alle
volharding en geduld en dankt
gij met blijdschap de Vader.
God wil kracht geven – Hij geeft
de moede kracht – tot alle
volharding en geduld, zodat wij
met blijdschap door het leven
gaan. Dat we van niemand moe
worden.
Twee keer het woordje alle.
Alle kracht tot alle volharding
en geduld.
We gaan terug naar Jesaja
40:29b.
En aan wat voor persoon wil Hij
sterkte vermeerderen? Aan de
machteloze want er staat: aan de
machteloze vermeerdert Hij
sterkte.

In de Staten vertaling staat het
zo:
Hij geeft de moeden kracht en
Hij vermenigvuldigt de sterkte
van hem, die geen krachten
heeft.
Dus daaruit blijkt, dat God de
sterkte van hem, die geen
krachten
heeft,
wil
vermenigvuldigen. Hij wordt
dan sterker dan hij ooit was.
Je bent moe en misschien
krachteloos en denkt misschien:
God heeft mij verlaten. Maar dat
is niet zo. We gaan nu naar
Jesaja 40 vers 27 waar staat:
Waarom zegt gij, o Jakob, en
spreekt, o Israël: mijn weg is
voor de Here verborgen en
mijn recht gaat aan mijn God
voorbij?
Onze weg is dus niet voor Hem
verborgen. Hij weet alles van
ons. En Hij, die niet moede noch
mat wordt, Hij gaat hen, die
moede en machteloos zijn, Zijn
kracht geven zoals in vers 29
staat:
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Hij geeft de moede kracht en de
machteloze vermeerdert hij
sterkte.
30 Jongelingen worden moede
en mat, zelfs jonge mannen
struikelen.
Het sieraad van jongelingen is
hun kracht zegt de Spreuken
(20:29) maar zelfs zij kunnen
moe en mat worden en ook
sportmensen
en
topatleten
kunnen struikelen.
31 Maar
verwachten,
kracht.

wie de Here
putten nieuwe

Hij, die moede noch mat wordt,
Hij, de Schepper van de einden
der aarde, schenkt ons nieuwe
kracht. De kracht die God geeft,
is altijd nieuw.
Met als gevolg: zij varen op
met vleugelen als arenden; zij
lopen, maar worden niet moede;
zij wandelen, maar worden niet
mat.
Wat een nieuwe kracht; je
overziet het weer en je ziet het

weer zitten als een Arend en je
kunt vliegen als een arend en je
maakt met de vleugels zelfs van
tegenwind voordeel om vooruit
te komen.
Je kunt weer lopen zonder moe
te worden en daarna rustiger
aan: wandelen, zonder gehaast
en zonder je af te matten.
Maar nu zult u zeggen: Ook al
citeer ik deze woorden van God,
zoals die vijf woorden: Hij geeft
de moede kracht … ik voel of
ervaar deze kracht niet.
U nu komen we terecht bij een
belangrijke geestelijke wet in
het koninkrijk van God en die is
vervat in de woorden van Jezus
in Marcus 11:24 waar staat:
Daarom zeg Ik u: al wat gij bidt
en begeert, gelooft, dat gij het
hebt ontvangen, en het zal
geschieden.
Dit is geen sprookje maar
werkelijkheid.
Zodra
wij
geloven, dat wij ontvangen
hebben, wat wij begeren, krijgen
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wij het, ongeacht of wij het
voelen of niet.
Je bidt b.v. om wijsheid voor de
één of andere zaak. Wanneer
ontvangen we, waar we om
gebeden hebben? Als we
geloven dat ons gebed verhoord
is. We lezen hierover in Jakobus
1:5/7
Indien echter iemand van u in
wijsheid te kort schiet, dan
bidde hij God daarom, die aan
allen geeft, eenvoudigweg en
zonder verwijt; en zij zal hem
gegeven worden.
Wat een eenvoud en wat een
zekerheid dat God ons gebed om
wijsheid wil verhoren!

