
  

Jesaja 64:1-3 
 

Och, dat Gij de hemel scheurdet,  
dat Gij nederdaaldet, dat voor uw aangezicht de bergen wankelden, 

zoals vuur rijshout in vlam zet, zoals vuur water doet overkoken – om 
uw tegenstanders uw naam te doen kennen, zodat de volken voor uw 

aangezicht sidderen, daar Gij geduchte daden verricht,  
die wij niet verwachtten;  

dat Gij nederdaaldet, zodat de bergen voor uw aangezicht wankelden! 
 
 

 
Het volk van God zit in de ballingschap.  
Een situatie die, hoewel aan het volk zelf te wijten, hier wordt voorgesteld als 
een noodtoestand.  
Als het meest schrijnende, wordt de afwezigheid van God ervaren. Waar is Hij?  
God lijkt zich achter een dik en donker wolkendek te hebben teruggetrokken.  
 
Vanuit dat gevoel van verlatenheid, uit de profeet zich in een niet mis te 
verstane klacht, een noodkreet: och, dat Gij de hemel scheurdet. Hij gaat nog 
een stap verder en vraagt God zelfs om een voor elk mens waar te nemen 
manifestatie: dat Gij nederdaaldet, hoe? Zó, dat de bergen er van wankelen! 
Ofwel, dat het niemand kan ontgaan.  
 
Het zou niemand moeten ontgaan dat er zich in deze tijd donkere wolken 
aftekenen. Maar ach, wie besteed er nu aandacht aan de toenemende 
intolerantie ten opzichte van de christenen, zelfs in ons land. Dat, al weer een 
tijdje geleden, een tramconducteur uit Amsterdam, op last van zijn werkgever, 
vervoersbedrijf GVB, zijn kettinkje met een kruis - na tien jaar - niet meer op 
zijn bedrijfskleding mag dragen. Dat, ook al weer enkele jaren geleden, een 
Hogeschool in Den Haag geen kerstboom plaatste omdat de kerstboom te 
nauw verbonden zou zijn met het christelijk geloof.  
Opmerkelijke ontwikkelingen die al langere tijd en in toenemende mate in 
Engeland zichtbaar zijn en inmiddels zich ook in andere Europese landen 
beginnen af te tekenen. Het begin van de ballingschap van de gemeente van 
Christus?  
In elk geval voortekenen die op zwaar(der) weer duiden - de door de Bijbel 
voorzegde grote verdrukking – en die je dan ook moeten doen instemmen met 
de roep van de profeet.  
 
Advent.  
De uiteindelijke verlossing komt dichterbij en wordt werkelijkheid, net zo 
werkelijk als de bevrijding destijds uit de ballingschap! En ieder zal het 
merken, niet alleen zullen de bergen wankelen maar elk oog zal Hem zien. 



 
Gebed. 
Vader we bidden U dat U hen die vervolging aan den lijve ondervinden en misschien moeite 
hebben om staande te blijven dicht nabij bent. Ondersteun hen met Uw heilige rechterhand! 
Laat hen Uw nabijheid en kracht mogen ervaren. Doe ons voorbereid zijn op wat Uw Woord in 
deze voorzegd. Dat wij ons het evangelie niet schamen om Christus wil. Scheur de hemel en 
kom haastig Here Jezus. Amen. 


