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Jesaja 41:10 

 

Mogelijk kennen we dit 

Schriftwoord al uit ons hoofd; 

zo niet, dan gaan we het nu le-

ren: 

 

1. Wees niet bevreesd, want 

Ik ben met u. 

2. Wees niet verschrikt,  

want Ik ben uw God. 

3. Ik sterk u, ook help Ik u 

4. Ook ondersteun Ik u met 

mijn rechterhand, die 

gerechtigheid werkt.  

 

Heel de bijbel door zien wij, hoe 

de Heere zijn kinderen bemoe-

digd met de woorden: Vrees 

niet, want Ik ben met u. 

 

Tegen Abraham zei Jahwé:  

Wees niet bevreesd, Abram, Ik 

ben voor u een schild. (Gen. 

15:1).  

 

Ik ben voor u een schild; alle 

pijlen van de boze ketsen daarop 

af.  Hij zegt ook tegen ons: 

Vrees niet, Ik ben voor jou een 

schild. 

 

En Jezus zelf heeft tot ons ge-

zegd: Zie, Ik ben met u al de da-

gen, tot de voleinding van de  

wereld. (Mt. 28:20). 

 

Onze belijdenis is dus:  Ik vrees 

niet, want Hij is met mij. 

 

Hij is met ons, ook al gaan wij 

soms door rivieren of door het 

vuur.  Ook dan zegt Hij: vrees 

niet zoals staat in Jes. 43:1 

 

Wees niet bevreesd, want Ik heb 

u verlost, Ik heb u bij uw naam 

geroepen, u bent van Mij.  

 

Hij roept ons bij onze naam:  

Ad, Johan, Janneke en ons alle-

maal: Vrees niet, want Ik heb je 

verlost, Ik roep je bij je naam, je 

bent van Mij.   . 

 

Hij zegt niet:  vreest niet, want 

Ik zal u verlossen maar …. 

vreest niet, want Ik heb u ver-

lost.    

 

Het is een voldongen heilsfeit 

dat Jezus ons verlost heeft uit de 

macht van de duisternis.   Het is 

ook een voldongen feit dat Jezus 

onze (oude) mens in de dood 

bracht en dat wij nu als nieuwe 

mensen mogen leven.  
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In Col. 3:3/4 staat dat Christus 

ons leven is en dat wij daarom 

kunnen doden de leden die op de 

aarde zijn.    

 

Zaken zoals onreinheid, harts-

tocht, boze begeerte en hebzucht 

kunnen nu gedood worden.  En 

wat gedood is, leeft niet meer. 

Een hoopvolle zaak dus, om dat 

grondig te doen. 

 

We gaan verder met Jesaja 43:2   

 

Wanneer u zult gaan door het 

water, Ik zal bij u zijn.   

 

Het water is koud en nat  maar 

ook dan zegt Hij: Ik ben met u. 

 

Door rivieren; zij zullen u niet 

overspoelen.   

 

Ja, soms moeten wij wel eens 

door bruisende rivieren. Zij zul-

len u niet overspoelen, is Gods 

antwoord. 

 

Wanneer u door het vuur zult 

gaan, zult u niet verbranden, 

geen vlam zal u aansteken. Want 

Ik ben de Heere, uw God. 

 

Petrus spreekt over de vuurgloed 

der beproeving; die zal ons niet 

bevreemden; ons overkomt niet 

iets vreemds.  

 

We gaan terug naar Jes. 41:10  

Wees niet verschrikt, want Ik 

ben uw God.  

 

Angst maakt de wolf alleen 

maar groter. Mensen worden 

angstig als zij in benauwdheid 

of gevaar zijn.  Maar Gods 

woord zegt: Zie niet angstig 

rond, want Ik ben uw God.   

 

Een leven zonder vrees, een le-

ven zonder angst, geen angst 

voor de boze en ook geen angst 

voor falen, ja, zo'n leven wil Je-

zus ons geven.   

 

Hij, die zelfs in een onmogelijk 

situatie tegen Jaïrus zei, toen 

zijn dochter al gestorven was: 

Vrees niet, geloof alleen.  

 

Wat er ook gebeurd, hoe het ook 

zal gaan: Vrees niet, geloof al-

leen en belijd niet wat je ziet of 

voelt, maar belijd altijd Gods 

woord.  
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Zacharias, de vader van Johan-

nes de doper, profeteerde al van 

dit leven zonder vrees dat zou 

komen door Jezus. We lezen dat 

in Lucas 1:74 waar staat: 

 

Om ons te geven, dat wij, verlost  

uit de hand van onze vijanden, 

Hem zouden dienen zonder 

vrees, in heiligheid en gerech-

tigheid voor Hem alle dagen van 

ons leven. 

 

Een fantastisch heerlijk woord.  

Wat wil Hij ons geven?  Dat wij 

zonder vrees Hem dienen. En 

waarom kan dat?  Hij heeft ons 

uit de hand van onze vijanden 

verlost zoals in de Col. brief 

staat: 

 

Hij heeft ons getrokken uit de 

macht van de duisternis en 

overgezet in het Koninkrijk van 

de Zoon van Zijn liefde. 

 

In Hem hebben wij de verlossing 

door Zijn bloed, de vergeving 

van de zonden. (Col. 1:13/14) 

 

Dus: zonder vrees, Hem dienen; 

verlost uit de hand van onze vij-

anden. Hem te dienen ook in 

heiligheid en gerechtigheid.  

Ook dat heeft Jezus voor ons 

mogelijk gemaakt.  

 

We hoeven niet het onderspit te 

delven, we hoeven niet te zondi-

gen, we zijn geen schuldenaars 

van het vlees.  We mogen Hem 

dienen in heiligheid en gerech-

tigheid. 

 

En we mogen leren leven: voor 

Hem te leven, alle dagen van 

ons leven.  Dus niet voor het 

aangezicht van mensen, maar 

voor Zijn aangezicht mogen wij 

leven. 

 

Nogmaals dit heerlijke woord in 

zijn geheel:   

 

Om ons te geven, dat wij, verlost  

uit de hand van onze vijanden, 

Hem zouden dienen zonder 

vrees, in heiligheid en gerech-

tigheid voor Hem alle dagen van 

ons leven. 

 

We gaan terug naar Jes. 41:10b 

Ik sterk u, ook help Ik u.  

 

Hoe sterkt Hij ons dan?  Hij 

sterkt ons, als wij Zijn woord in 

onze mond nemen.  Wij worden 



       -  4  - 

 

 

gesterkt, als wij b.v. dit woord 

in onze mond nemen:  

 

Alle dingen zijn mij mogelijk, 

door Christus, Die mij kracht 

geeft. 1 

 

Wij worden dus gesterkt door 

Gods woord in onze mond te 

nemen want dat werkt kracht en 

leven in ons uit. 

  

Jesaja 41:10  Ook help Ik u.   

Wie helpt ons?  David vroeg 

zich eens af: waar zal mijn hulp 

vandaan komen?  En dan ant-

woordt hij ook op die vraag. 

 

Ps. 121:2 Mijn hulp is van de 

Heere, Die hemel en aarde ge-

maakt heeft.   

 

Hoe goed om die woorden in de 

mond te nemen:  Hij, de Aller-

hoogste, de God Die hemel en 

aarde gemaakt heeft, Hij helpt 

ons.  We kunnen geen betere en 

krachtiger Helper krijgen. 

 

Jes. 41:10 Ook ondersteun Ik u 

met Mijn rechterhand, die ge-

rechtigheid werkt.    

 

 
1 Filip. 4:13 

Wat is er dan zo bijzonder aan 

de rechterhand van God?   

 

In Psalm 118:15 staat  De rech-

terhand van de Heere doet 

krachtige daden.   

 

De Heere ondersteunt ons zegt 

Psalm 145:14   

 

De Heere ondersteunt allen die 

vallen, Hij richt de gebogenen 

op.  

 

Kijk, dat is een heerlijke karak-

tertrek van onze goede God.  

Stel dat ik val, dat ik daardoor 

neergebogen ben. Wat doet God 

dan??  Hij ondersteunt allen die 

vallen en Hij richt de gebogenen 

op.  

 

Dus vrees niet, want Hij is met 

ons.  De vrees maakt de wolf 

groter dan hij in werkelijkheid 

is!   

 

Wij zijn verlost uit de macht der 

duisternis.  En met het schild 

van het geloof kunnen we alle 

vurige pijlen van de boze uit-

blussen. 2 
 

 
2 Efeze 6:16 


