
Ter bemoediging in deze moeilijke tijden een woord van onze voorzitter, ds. C. Lavooij: 

 

 ...Daarginds...(Jes.24:14 NBG-vert. 1951) 

 

Jesaja 24 wordt wel de apocalyps van Jesaja genoemd. Leest u de verzen 1 t/m 13 maar eens (en bijbel lezen is 

rustig, hardop, welwillend en herhalend lezen!), dan begrijpt u wat ik bedoel. De wereld die door haar bewoners 

ontwijd is, wordt nu door de Here onderstboven gekeerd! Alles wankelt: de sociale en economische 

verhoudingen, de aarde zelf kwijnt weg en ...'gesloten is elk huis, zodat men er niet kan binnentreden' (vs. 10): 

alles in Lockdown, lijkt het wel!  

 

Als wij de zaken op hun kop zetten: kwaad goed noemen, goed kwaad, leugen waarheid en waarheid leugen, 

zal de Here de zaken op zijn kop zetten - om het weer recht te zetten -! Eén en ander culmineert erin dat 'de 

vrolijkheid der aarde in ballingschap (zo kun je vs.11b ook vertalen) is gegaan.  

  

Toch - midden in die grote crisis - is er een dáárginds (vs.14-16): "Daarginds verheft men zijn stem en jubelt; 

over de majesteit des Heren juicht men van de zee af. Eert daarom de Here in de streken des lichts; in de 

kustlanden der zee de naam van de Here, de God van Israël. Van de zoom der aarde horen wij psalmen: 

heerlijkheid voor de rechtvaardige".  

  

Er is en zal altijd blijven een volk, een rest, bij wie de lofzang niet zal verstommen, omdat zij gericht zijn op de 

heerlijkheid van de rechtvaardige, gericht zijn op kruis en opstanding van de Messias. Gods volk, Gods kerk 

kán en zal niet ten ondergaan; immers de Here Zelf waakt erover, de poorten van de hel zullen haar niet 

overweldigen! 

  

Hoort u, hoor jij bij die rest anno 2021? 
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