
Jesaja 49:16
Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift,

uw muren zijn bestendig vóór Mij.

Een troostrijk en beloftevol woord van God zelf, door de mond van de profeet Jesaja gesproken aan allereerst
Jeruzalem, en gelet op de context van heel de profetie, samen te vatten onder de noemer 'knecht des Heren', een
woord dat ook de gemeente raakt. Een woord dat een diepere en zelfs persoonlijke dimensie krijgt vanuit het pas
gevierde Pasen. Hoe waar heeft God immers zijn belofte bekrachtigd op Golgotha en als betrouwbaar bevestigd
in en door de opstanding van zijn Zoon Jezus Christus!

Toen Jesaja dit woord sprak, en lees ook de aan dit tekstwoord voorafgaande vers eens!, stond het volkomen
haaks op de werkelijkheid. De muren waren neergehaald en God leek verder weg dan ooit. Hoe werd dit ruim
2000 jaar geleden nog eens onderstreept. Jeruzalem was bezet gebied en in 70 na Christus leek de inhoud verder
van vervulling dan ooit! En toch, Golgotha was en is een historisch feit.

Dit profetische vers staat voor Jeruzalem en de gemeente sinds die historische gebeurtenis vaster dan ooit! Op
Golgotha maakte God het wonderbaarlijk zichtbaar, het gegrift zijn in zijn handpalmen. Er is met betrekking tot
dit woord allerminst plaats voor een vervangingstheologie maar dankzij Golgotha mag en moet worden
onderstreept dat het bedoelde heil in dit woord ook de gemeente geldt en ieder daarin persoonlijk! Met Goede
Vrijdag werd immers de scheidsmuur weggebroken. Ook voor ons geldt als we daar gebogen hebben en het
zoenoffer als voor ons hebben aanvaard, dat we dan gegrift staan in de handpalmen van God. Als Thomas mogen
we onze handen leggen in de zijne en komen tot dezelfde belijdenis: mijn Here en mijn God. Meer, wij mogen
weten, al zijn de muren nog steeds neergehaald en zal het allemaal volgens de profetische woorden van Jezus,
gesproken op weg naar het kruis in de rede over de laatste dingen, nog vele malen erger worden, zo, dat het zelfs
lijkt alsof zijn woord volkomen gelogenstraft wordt, Hij zijn woord wel degelijk houdt. Hij heeft het met het
bloed van zijn Zoon betekent!

Alleen, hoe ga ik hiermee om? Volhard ik tot het einde? Is het volk van God, Jeruzalem, mij een lering? Want,
zoals zij liepen uit zijn hand, zo kan ik dat ook. Van zijn kant is het vast en zeker, maar is het dat ook van mijn
kant als het er op aankomt?! Wie volhardt tot het einde die zal behouden worden! Jeruzalem staat vast, hemels!
als de bruid (Openb. 21:2). God ziet hier haar muren bestendig voor zich en de zijnen gegrift in de handpalmen
van zijn Zoon, God zelf! Zijn volk, zonder onderscheid, voor zijn Zoon. Blijf daarom in Hem!

Gebed
Uw Woord is ja en amen. Uw beloften staan vast. Daarom dank voor dit woord dat u hebt waargemaakt op
Golgotha. Dank U Here Jezus dat U de Uwen hebt gegrift in Uw handpalmen. U laat nooit varen het werk van
Uw handen. Laat ons daarom niet alleen in U blijven maar vooral in U groeien opdat we straks deel hebben aan
het hemelse Jeruzalem - Uw bruid. Amen.


