
  
 
 
 

Jesaja 55:7. 
 

…keer terug bij de Heer, onze God. Dan zal hij zich over je ontfermen, 
want hij vergeeft ruimschoots. 

(Groot Nieuws Bijbel) 
 
Bij uitzondering is dit keer de vertaling van de Groot Nieuws Bijbel gekozen 
omdat deze vertaling inhoudelijk het nieuwtestamentische tekstwoord direct 
raakt dat zegt: Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, 
om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid (1 
Joh. 1:9). Wanneer je de beide tekstverzen zo naast elkaar legt dan zie je dat 
het Oude en het Nieuwe testament in één zaak duidelijk overeenstemmen: het 
verlangen van God naar een herstelde relatie met de mens. Het onderwerp van 
vergeving staat in beide tekstwoorden nadrukkelijk centraal, terwijl daarbij van 
ons uit maar één ding nodig blijkt: terugkeer, belijden.  
 
Tegelijk laten beide tekstverzen zien dat God maar wat bekend is met onze 
werkelijkheid, namelijk die, dat al ben je waarachtig en oprecht zijn kind je toch 
voortdurend de fout in kunt gaan en zondigt. Laat niet Gods Woord weten dat 
dit probleem inherent is aan het gevallen mens zijn? Verzuchtte zelfs een 
apostel als Paulus niet wanhopig: als ik het goede wil doen is het kwade in mij 
(Rom. 7:21)? Maar roept hij niet tegelijk vanuit zijn kennen van het kruis uit, dat 
hij toch telkens bij God terecht kan dankzij Jezus Christus (Rom. 7:25).  
 
Kweek je met een dergelijke boodschap niet slappe christenen, christenen die 
uiteindelijk menen dat er bij God veel op door kan - je kunt immers toch altijd 
bij Hem terecht? De christen die zó denkt, heeft maar weinig van Gods liefde - 
uitgedrukt in het kruisoffer van Jezus - begrepen. Even terug naar die 
verzuchting van Paulus. Zoals gezegd klinkt daar wanhoop door heen: ik 
ellendig mens (Rom. 7:24). Als iemand besef heeft gehad van hoe groot Gods 
liefde in Zijn Zoon naar de mens toe is, dan Paulus wel. Hij heeft Hem 
verheerlijkt gezien en… op weg naar Damascus zichzelf gezien, dat wil zeggen 
zijn werkelijke staat. Hij heeft als geen ander de inhoud van het kruis gezien. 
God opende daarvoor zijn verblinde ogen! Hij heeft dáárom zijn leven 
volkomen aan Hem toegewijd. Ligt niet ook dat ten diepste in het gekozen 
tekstwoord van Jesaja: keer terug, ofwel: wijd je toe. Is dat niet dé ondertoon in 
het 'belijden' in 1 Johannes 1:9: toewijden. Denk in deze aan een tekstvers dat 
vaak wordt aangehaald als uitdrukking van het verlangen naar een opwekking, 
2 Kronieken 7:14, en dat aangeeft dat als Gods volk zich verootmoedigt, bidt en 
zijn aangezicht zoekt en zich bekeert, dat dan God uit de hemel zal horen en 
hun zonde zal vergeven en het land herstellen. Houdt de daar genoemde 
verootmoediging, bekering niet een opnieuw toewijden in?  
 
Wanneer we zondigen, is het van belang te beseffen dat een nederlaag niet 
betekent dat de strijd verloren is, immers dé overwinning is behaald door Hem 
die meer is dan mijn hart als het me veroordeelt, Jezus Christus! Een schaap 
blaat voor zijn leven als het in een modderpoel valt, alleen een varken wentelt 
zich er in! Keer terug tot God, belijdt en Hij zal zich ontfermen. 

 

het woord van de week 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


