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De God van dichtbij 
We zullen vandaag lezen uit hoofdstuk 55, en de tekst begint eigenlijk met het schetsen van de
profeet die staat op een markt. En tussen de andere verkopers zijn boodschap over de straat roept:
hierheen! Hier is water! En de markt waar Jesaja staat is niet zomaar even een mark op zaterdag
ochtend in het centrum van zijn eigen stad in zijn eigen land, maar in een land kilometers verderop,
in Babylon, de grootmacht van die tijd. Zij zijn met grote legers Juda binnen gestormd, hebben het
land verwoest en de tempel vernietigd en de inwoners zijn meegenomen, meegenomen naar Babel.
En daar wonen ze nu enkele tientallen jaren. En hier op deze plek, in die grote machtige stad, met z’n
gigantische poorten en muren, daar, midden op de markt staat Jesaja, en hij spreekt de volgende
woorden:  

Jesaja 55:1-11 

Een eeuwigdurend verbond
1  Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling.
2  Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar Mij, en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.
3  Leen Mij je oor en kom bij Mij, luister, en je zult leven.
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond,
als blijvende bevestiging van mijn liefde voor David.
4  Hem heb Ik aangesteld, als getuige voor de volken,
als vorst en heerser over de naties.
5 Ook jij zult een volk ontbieden, dat je nog niet kende,
en een volk dat jou nog niet kende zal zich haasten om bij je te zijn,
omwille van de HEER, je God, de Heilige van Israël,
die je deze luister heeft verleend.

6  Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden, roep Hem terwijl Hij nabij is.
7  Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen;
laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven.
8  Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
9  Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.



10 Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel
en daarheen niet terugkeert
zonder eerst de aarde te doordrenken,
haar te bevruchten en te laten gedijen,
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten –
11 zo geldt dit ook voor het woord
dat voortkomt uit mijn mond:
het keert niet vruchteloos naar Mij terug,
niet zonder eerst te doen wat Ik wil
en te volbrengen wat Ik gebied.

We zullen vandaag vooral stil staan bij vers 6 :  “zoek de Heer nu Hij zich
laat vinden, roep Hem terwijl Hij nabij is.” 

Waar is God? 

Herken je die vraag? 
-Als je maandag ochtend gewoon weer op je fiets of in je auto stapt naar je werk of studie, het leven
gewoon weer door gaat. Het allemaal gewoon zo is, zoals het is? En als je dan om je heen kijkt: komt
die vraag dan wel eens in je op? Waar is God eigenlijk? 
-of is het een ander soort “waar is God”, die misschien de laatste tijd bijna als een schreeuw van
boosheid of verdriet uit je mond kwam. “waar bent u dan God”,  laat u dan zien, laat een merken dat
u er bent. Het “waar is God”, wanneer je lijkt te verdrinken in je ‘waarom-vragen’.

Waar is God? Die vragen en dit gevoel van nu, speelde vroeger ook al waarschijnlijk bij een grote
groep Israëlieten die op het moment dat ze deze woorden horen van Jesaja, daar op die markt, al
tientallen jaren in ballingschap leven in Babel. 

“God is weg, Hij is er niet meer, Hij heeft ons verlaten” 

Ze zijn weggevoerd van alles wat hen lief was, afgesneden van hun land en cultuur. Afgevoerd naar
een plek dien niet hun thuis is. En terug kijken en denkend aan het land dat hun thuis was, zien ze
de tempel, verwoest … in rook opgegaan. En hun God, die God die woonde in die tempel? Waar is
Hij? De tempel verwoest. Het volk weggevoerd. 

Waar is dan God? De eerste jaren van de ballingschap, zal het verlies van hun land en God voor
Israël nog extreem veel pijn hebben gedaan. Men bad nog om God, ze smeekte Hem om hen niet te
verlaten, en hoopte volop op hun eigen terug keer. Ze bleven God zoeken en hoopte op Zijn terug
keer, dat hun God zich weer aan hen liet zien! De groep die bleef hopen en bidden, werd echter
kleiner en kleiner. Na een lange periode in Babel hebben velen de hoop wel opgegeven, God is weg,
en hij laat niets meer van zich zien of horen. Hij is weg. Of houdt zich in ieder geval wel heel goed
verborgen. Terugkeren heeft dan ook niet zo heel veel zin meer, we kunnen er maar beter het beste
van maken, in het hier en nu, en Babel hun nieuwe thuis. Eerst even wennen misschien, maar
waarschijnlijk begon dit na en tijdje zelfs best comfortabel te voelen. Velen van de gemeenschap
paste zich langzaam aan, aan de cultuur, en konden hier misschien zelfs van profiteren, deden
goede zaken in deze bruisende stad. 



"Als God er toch niet meer is, dan doen we het wel zelf."

Misschien herken je je vandaag in deze mensen. Heb je gebeden en gehoopt. Gevraagd aan God of Hij
zich wilde laten zien. En ben je nu moe. 

Uit-gehoopt. God is verborgen. 

Of misschien ligt dat moment van uit-gehoopt zijn, al wel ver achter je. Ben je inmiddels wel weer
comfortabel met je leven zoals het nu is. Het je je leven opnieuw vorm gegeven, dit keer zonder God, of
een beetje God om 11 uur op zondag, omdat je dat nu eenmaal gewend bent. 

Waar sta jij? In de tekst die we zojuist gelezen hebben, verschijnt Jesaja, als het ware als een
marktkoopman, met woorden van God, midden op de markt, in het bruisende centrum van de stad die
inmiddels voor veel Israëlieten hun thuis was geworden. 

Midden in de plek waar ze uit-gehoopt zijn geraakt, waar ze moe geworden zijn, of de plek die ze nu thuis
noemen, waar ze het eigenlijk wel weer prima voor elkaar hebben. 

Juist hier, klinken de woorden van God. De God waarvan ze dachten dat Hij hen had verlaten, door Jesaja
heen. Een boodschap van hoop, de belofte dat God hen ruimhartig of veelvuldig zal vergeven. Dat als je
zoekt, God zich wil laten vinden! 

Hij zich wil laten vinden.
Onze God is een God die zich wil laten vinden. 
Hij is een God die zijn woorden laat klinken op een markt in een land ver weg. 
Een God van dichtbij. 

Maar wat als we nu nog niets zien van die God van dichtbij? Ja, ja God wil zich laten vinden, maar hij is
eerst wel tientallen jaren stil en verborgen geweest in Babel. Ja…dan is mijn vraag eerst, wat verwacht je?
Waar hoop je op? Verwacht je een bepaald gevoel wanneer God zich laat zien? Verwacht je een concrete
handeling of gebeurtenis? We weten niet precies wat het was dat Israël verwachtte van God, waar zij op
hoopte op dit moment…

Maar, wat verwacht jij? God maakt zich toen aan Israël en nu aan ons bekend als een God die zich laat
vinden. Een God van dichtbij. Dit is wie Hij is, Hij maakt zich in de Bijbel bekend aan Mozes als de Ik ben,
het is wie hij is. Ik ben erbij. Dat weten, is dat genoeg? 

Velen van Israël hebben na verloop van tijd echter de verwachting en hoop losgelaten. Zijn doorgegaan.
hebben zich afgekeerd van God en zijn hun eigen weg gegaan. Jesaja’s spreekt wel mooie hoopvolle
woorden, dat God zich laat vinden. Maar het is zeker geen aai-over-je-bol praatje. Zeker niet te lievig. De
Israëlieten worden eens flink op hun vingers getikt, er klinkt iets van urgentie, iets van aansporing door in
zijn woorden: “zoeken jullie, zoek de Heer nu hij zich laat vinden! “ 

In vers 7 lezen we over de goddelozen, een heftig woord, maar hier misschien ook heel concreet gewoon
een woord voor hen die leven zonder God. Goddeloos. Zou jij jezelf zo noemen? Ik denk het niet, ik niet
zo snel in ieder geval. Misschien hebben we best een beetje een zwart wit beeld in ons hoofd wanneer
het gaat om Goddelozen. De eerste aantal woorden die ik vond toen ik online zocht naar de definitie van
Goddeloos waren: afschuwelijk, atheïstisch, erg slecht en heidens. Dan doen wij het vast nog niet zo
slecht, toch? Heilige boontjes, eigenlijk. 

Maar wat als we het eens kleiner maken. Dat Goddeloos is: leven zonder God, leven los van
God. Komt het dan dichterbij? Herken je het dan? 



In hoeverre betrekken we God in ons dagelijks leven, leven we met God? Of hebben we onze week opgedeeld
en zijn er echt wel momenten in je week dat je met God bent , zoals nu bijvoorbeeld, in de kerk. Maar neem je
God weer mee naar huis als zo de kerk afgelopen is of laat je Hem hier in de kerkbanken achter? Betrekken we
God door de weeks ook in de keuzes die we maken, de dingen die we doen, moeilijk of leuk, of gaan we
volledig op de sleur van de dagen? En vliegen de dagen en weken aan je voorbij? Leef je meer en meer los van
God?

En kan het zo zijn dat door die sleur, door die haast, door een al die stemmen, geluiden miljoenen
dingen die we op een dag voorbij zien komen, in het echt of op een schermpje, we het zicht op
God zijn kwijt geraakt? Wij zelf? 

Een scherpe vraag misschien vanochtend voor jou, gewoon een om over na te denken als je van hier gaat: Is
het God of ben jij het die is weggegaan? Misschien is het gebeurd zonder dat je er erg in had. Of misschien ook
wel bewust. Dat je het zicht op God bent kwijt geraakt. Je ogen langzaam zijn dichtgegaan.
Ook dan heeft Jesaja vandaag een boodschap voor je: “Keer terug”,  roept hij! 

Het is alsof je langzaam een andere kant op ben gaan lopen. Gewoon door de sleur van het leven. Maar dat
Jesaja je hier en vandaag bij de schouders pakt en je 180 graden omdraait. Die kant op, keer terug. Terug naar
God, naar de God die zich wil laten vinden door jou! 

Open je ogen en zoek! God laat zich vinden. Maar dan moet je wel zoeken. Als je nat wil worden,
moet je wel in de regen gaan staan. 

En zoeken is iets anders dan zomaar even rond kijken. Zelf ben ik niet heel goed in zoeken, en raak ik ook
gereld iets kwijt, niet een hele goede combi al zeg ik het zelf. Vaak kijk ik te snel, of niet echt overal, neem ik er
niet echt de tijd voor. En soms moet ik eerlijk zeggen dat, dat ook wel eens zo is in mijn relatie met God. Dan
denk ik wel eens, nou ik merk helemaal niets van Hem, is Hij er wel? Maar als ik dan eerlijk kijk naar mijn eigen
leven, zijn het ook maar een paar minuten, of soms zelfs geen, die ik besteed om Hem te zoeken. 

Goed zoeken, en God zoeken. Kost tijd. En moeite. En discipline. Zijn we bereid om dus zo te zoeken en niet
zomaar schichtig te kijken? In dat zoeken naar God, op momenten dat ik niet wist waar Hij en of Hij er was,
hielp het voor mij enorm om stokken achter de deur te hebben. Dat zat vooral in vaste moment samen met
anderen, een kring kan daarbij enorm behulpzaam zijn. Een vast moment, een keer in de zoveel tijd, om
samen met andere God te zoeken. 

Zoeken…  Want God wil zich laten vinden. Maar misschien lijkt God nu nog wel verborgen voor je. 
En misschien zoek je wel elke dag, ben je er moe van. Moe van het zoeken, moe van het roepen om God, of Hij
zich wil laten zien. En wat kan dat vermoeiend zijn! Een paar hoofdstukken verder, in hoofdstuk 62, spreekt
Jesaja woorden van bemoediging voor deze mensen, zij die God aanroepen. Hij zegt: Gun God geen rust! 

Houd nog even vol.
Zoek, vraag,
bid nog even door. 



Blijf hem vragen, blijf hem verwachten. En houd God aan zijn woord, houd Hem aan zijn eigen naam: 
U bent toch de God van dichtbij, u bent toch de Ik ben! Laat u dan vinden! 

Iemand die bleef roepen en bleef zoeken, was moeder Theresa. Ze was, ze is nu overleden, een zuster in
de Katholieke Kerk, ze is vooral bekend van haar werk onder de aller, aller armste in India. Met een grote
glimlach zocht ze de mensen op die verstoten waren door de samenleving, en diende hen op een
onbaatzuchtige manier. Ze werd een tijd na haar dood heilig verklaard door de Katholieke kerk. Een
heilige. Na haar dood zijn er echter brieven openbaar gekomen waarin ze schreef over haar zoeken en
roepen naar God. Voor moeder Theresa was God ongeveer 50 jaar stil, tot het eind van haar leven. Geen
woord van Hem, hoewel ze haar hele leven in het teken zette van God. Ze schrijft: “waar is mijn geloof?
zelfs heel diep in mij is er niets dan leegte en donkerte. Als er een God is, vergeef me dan”. De vraag “waar
is God” nam ze mee in haar graf, door de dood heen. Ze kreeg geen antwoord. Het was stil. Maar zij was
zeker niet stil! Ze hield vol, de bad, riep en misschien schreeuwde ze wel of God zich wilde laten zien. 

Hoe het haar lukte? Ik weet het niet goed. Wat we wel weten uit haar leven is dat ze telkens weer de stilte
opzocht. Telkens sloot ze zich weer af van het tumult van de wereld en ging ze terug naar haar bron, zocht
ze God, in de stilte. En daar, in de stilte, hield ze Hem aan Zijn woord, vertrouwde ze op Zijn woord. 

God laat zich vinden, voor haar echter pas na haar dood. 

God laat zich vinden, voor haar echter pas na haar dood. Telkens weer de stilte opzoeken, in het tumult van
de wereld, is ook iets wat ons kan helpen om weer het zich op God te richten. Terug te gaan naar de Bron.
Hem in de stilte te zoeken. Maar je hoeft dit zeker niet alleen te doen, kijk eens om je heen. Gewoon hier, en
nu, vanaf de plek waar je zit. Je zit en bent niet alleen! 

Zoek plekken en mensen op die met je mee gaan, die je als het ware een stukje achterop kunnen nemen.
En misschien moet je daar een drempel voor over, maar het kan wel echt iets heel waardevols zijn. 

En wees ook eerlijk over je vragen, je zult waarschijnlijk merken dat anderen veel meer van je vragen
herkennen dan je misschien van te voren zou verwachten! Maar maak het bespreekbaar. Je hoeft het niet
alleen te doen! En hoewel steeds meer Israëlieten naarmate de jaren van de ballingschap verstreken
afhaakten, Babel tot hun thuis maakte en God loslieten, bleef er een kleine groep over. Een kleine groep, die
bleef verwachten, bleef bidden en bleef hopen. Misschien herken jij je vandaag meer in deze groep, gaat het
eigenlijk wel lekker met je geloof, is het ‘waar is God’ voor jou niet perse een vraag. Aan jou wil ik vandaag
vragen, blijf bidden, zoals die steeds kleiner wordende groep in Babel. Blijf bidden voor die mensen om je
heen, zij die op het punt staan om af te haken, voor hen die verdrinken in hun ‘waarom-vragen’, zij die uit-
gehoopt zijn. 

En probeer ook zelf iemand te zijn van dichtbij. Die dichtbij de ander staat, hem of haar ziet, weet wat er
speelt. Maak dat praatje bij de koffie, nodig eens iemand uit, het hoeft niet mega groot te zijn. 

Maar wees dan iemand bij wie een ander dan even achterop kan, iemand die mee-draagt, mee-bidt. En
door het dichtbij zijn, ook iets van die God van dichtbij kan laten zien. De God van dichtbij. 

Het is vandaag de eerste zondag van advent. Een periode waarin we toeleven naar kerst. 
De climax van God dichtbij, in een kindje dat geboren wordt met de naam: Immanuel: God met ons. 

Tussen het Oude Testament en het moment dat Jezus wordt geboren, liggen honderden jaren. Honderden
jaren waarin het leek alsof God verborgen was. God weg was. Een tijd waarin de mensen uit-gehoopt waren,
of misschien afgehaakt. 



Maar dan, midden in de stilte klinkt opnieuw Gods woord, nu niet in de vorm van woorden gesproken door
de profeet, maar in de vorm van een kind. God zelf komt naar de aarde toe. Ja, God laat zich vinden. Maar
meer nog dan dat, God gaat vele stappen verder: 

God zelf zoekt je op: Op een markt, in een ver land en zelfs in een stal. 

De God van Hemel en aarde komt naar jou toe. Een God van dichtbij. Ik weet niet in wat voor periode jij je
op dit moment begeeft, of God voor jou ook al jaren stil lijkt, je verzinkt in je waarom-vragen, je uit-
gehoopt bent, of bijna gaat afhaken. Zoek God, maar weet ook dat God zelf jou zoekt: want Hij is de God
van dichtbij.

Amen. 


