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Wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht 
________________________________________________ 

 
De Heer kent al de zijnen 
tot aan des aardrijks end; 
of zij verlaten schijnen,  
zij zijn door Hem gekend. 
Geen macht zal hen verderven, 
Hij zelf toch richt hun schreên; 
in leven en in sterven 
is Hij hun rots alleen. 
 
Hij kent die schaar der vromen, 
wier hart op Hem vertrouwt, 
wier oog Hem, zonder schromen, 
steeds in ‘t geloof aanschouwt; 
die van zijn woord getuigen, 
dat steeds hun zielen voedt; 
die voor dat woord zich buigen, 
als ‘t richtsnoer voor hun voet. 

 
Hij zal hen veilig leiden 
door deze woestenij. 
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Al zouden allen scheiden, 
Hij blijft trouw aan hun zij. 
En is hun strijd volstreden, 
dan roept hen zijne stem, 
dan is hun leed geleden, 
en rusten zij met Hem. 

 
Jesaja 40:1:
Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van 
Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat 
zijn ongerechtigheid geboet is,..... 
Jesaja 40:6-11:
Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat zal ik 
roepen? - Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een 
bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de 
adem des Heren daarover waait. Voorwaar, het volk is gras. 
Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze 
God houdt eeuwig stand. 
Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem 
met kracht, vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; 
zeg tot de steden van Juda: Zie, hier is uw God! Zie, de Here 
HERE zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij 
oefenen; zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor 
Hem uit. Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm 
de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de 
zogenden zal Hij zachtkens leiden. 

 
Jesaja 40:26-31:
Heft uw ogen naar omhoog en ziet: wie heeft dit alles 
geschapen? Hij, die het heer daarvan in groten getale uitleidt 
en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijner sterkte 
en omdat Hij geweldig van kracht is; er blijft niet één achter. 
Waarom zegt gij, o Jakob, en spreekt, Israël, mijn weg is voor 
de HERE verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? 
Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God 
is de HERE, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt 
noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden. 
Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij 
sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge 
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mannen struikelen, maar wie de HERE verwachten, putten 
nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij 
lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden 
niet mat. 

 
Jesaja 46:3,4:
Hoort naar Mij, huis van Jakob en geheel het overblijfsel van 
het huis Israël, die door Mij gedragen zijt van moeders lijf 
aan, opgenomen van de moederschoot af. Tot de ouderdom 
ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb 
het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden. 

 
De passages die we uit de profetie van Jesaja gelezen 
hebben, betreffen beloften van herstel, vrede en zegen voor 
Israël in het einde der dagen. De woorden in hoofdstuk 40:1 
spreken heel duidelijk in die richting.  
Er zal voor Israël in de toekomst een lijdenstijd zijn, veel 
zwaarder dan de ballingschap van zeventig jaren in de dagen 
van Daniël.  
De Here plaagt niet van harte. Jozef plaagde ook zijn broers 
niet van harte en de Here zond ook niet zonder doel een 
hongersnood van zeven jaren. Het was alles ten goede en tot 
bekering bedoeld. 
Zo zal ook de toekomstige grote verdrukking voor Israël 
tenslotte tot inkeer en berouw leiden, waarna de lang 
verwachte tijd van zegen komen zal. 
Groot is de zonde van Israël geweest in de verwerping en 
kruisiging van Christus. Ook na de uitstorting van de Heilige 
Geest hebben zij hun zonde nog verder vol gemaakt door het 
getuigenis van de apostelen te verwerpen en de christenen tot 
het uiterste te vervolgen.  
Velen uit Israël zijn in de loop van de eeuwen gelovig 
geworden en zijn toegevoegd aan de gemeente. De massa 
echter is of onverschillig geworden of volhardt in vijandschap 
tegen Christus. 
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Maar de Here blijft trouw aan zijn beloften en zal hen in grote 
druk brengen, waaruit een overblijfsel gelouterd zal 
voortkomen. Er is slechts hoop, hetzij voor Israël, hetzij voor 
de volken, na bekering van het zondige leven en tot God. 
We hopen nu vooral aan de rijke troost van de aangehaalde 
woorden aandacht te geven. Laat niemand echter denken dat 
er troost kan zijn voor iemand die in zonde volhardt en de 
verlossing door het geloof in Jezus Christus afwijst. 
 
We zouden kunnen zeggen dat met hoofdstuk 40 het tweede 
deel van het boek Jesaja begint. En dat tweede deel begint 
wel heel erg mooi: “Troost, troost mijn volk, zegt uw God”. 
Deze woorden worden in de eerste plaats tot Israël gesproken. 
Dat staat er ook: “Spreekt tot het hart van Jeruzalem”. Maar we 
weten ook dat alle dingen hun (Israël) overkomen zijn ons tot 
een voorbeeld. (1 Korintiërs 10:6) We mogen dat nog wel iets 
uitbreiden in die zin dat in het algemeen Israël en de 
geschiedenis van Israël een voorbeeld voor ons zijn. En dat 
ook de beloften voor Israël een voorbeeld zijn voor ons en dat 
we deze woorden ook op ons mogen toepassen omdat de 
Heilige Geest dat elders in de Schrift ook doet. Daarbij mogen 
we echter het verschil tussen de gemeente en Israël en het 
verschil tussen de toekomstverwachting van de gemeente en 
die van Israël niet vergeten.  
 
Met deze woorden: “Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt 
tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht 
is, dat zijn ongerechtigheid geboet is,...”, wordt hier natuurlijk 
gedacht aan het feit dat de Here in de toekomst opnieuw 
genadig  zal zijn voor Israël en dat Hij een overblijfsel zal doen 
terugkeren en vervolgens ook een herstel voor het gehele volk 
zal geven.  
Maar we mogen dit ook op ons zelf toepassen. Is het niet zo 
dat in het Nieuwe Testament onze God ook genoemd wordt de 
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God aller vertroosting? (2 Korintiërs 1:3) En wat hebben we 
een God nodig die troosten kan en die troosten wil!  
Er zijn in het verleden (in het heden misschien ook) vele goden 
geweest, althans zo dacht men. Mensen hebben zich vele 
goden voor de aandacht geplaatst. Maar ik vraag me wel af 
hoeveel troost ze bij die goden gevonden hebben. Het waren 
in het algemeen goden die hebberig waren, ze eisten nogal 
wat. Ik weet niet veel van de afgoderij af, wel weet ik dat één 
van die afgoden Moloch was. Die was heel bar en boos; die 
eiste kinderoffers. Moloch was een afgodsbeeld met 
uitgestrekte armen, maar die armen waren verbonden met een 
stenen plaat waar de kinderen opgelegd werden. Daaronder 
werd dan vuur gestookt: ze werden verbrand. Als je zo’n god 
hebt, kun je het woord troost beter vergeten.  
 
Wij hebben een andere God. Die vraagt geen kinderoffer, die 
vraagt in het geheel geen offer van ons. Die heeft een offer 
gegeven. Wat is dat anders! Onze God heeft zijn eigen Zoon 
als offer gegeven. En op basis daarvan kan tot de werkelijk 
gelovigen gezegd worden: “Troost, troost”. God spreekt tot je 
hart en zegt je dat je zonden vergeven zijn. Deze woorden 
kunnen we niet zomaar uitbazuinen rondom in de wereld, alsof 
de zondenvergeving nu voor iedereen bereikt is. We weten dat 
dat niet waar is. Maar de weg daartoe is wel voor iedereen 
open. Gelukkig wel. We kunnen niet tegen iedereen zeggen 
dat de zonden verzoend zijn, maar we kunnen wel tegen 
iedereen die in de Heer Jezus geloofd heeft en belijdt hem te 
kennen als zijn Heiland en Heer, misschien mag ik er aan 
toevoegen, tegen iedereen die dat ook nog bevestigd heeft in 
de doop, zeggen: Troost, want God zegt je dat je zonden, je 
ongerechtigheid is verzoend. 
 
Bij het vele dat we in het leven meemaken of meegemaakt 
hebben zijn heus wel dingen die minder prettig zijn of waren. 
Ook vaak moeilijk te verwerken. Zo aan het einde van het jaar 
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zijn we allemaal onwillekeurig geneigd eens terug te zien en 
de gang van de dagen van het jaar dat achter ons ligt, te 
overdenken. Daar kan verdriet en moeite geweest zijn, maar 
dan wil de Heer ons hoofd als het ware beetpakken en even 
omdraaien, ons de andere kant op laten kijken, niet naar die 
zorg en misschien dat verdriet van ons. Die waren er wel, dat 
praten we niet weg. Dat doet de Heer ook niet. Hij kent het 
verdriet, Hij kent ook de zorg maar Hij wil ons toch eerst 
bepalen bij dit grote feit, dit allergrootste feit, dat er voor ons 
een o zo grote troost is. Want de grootste nood is opgelost. 
“Troost”, kan God zeggen, “er is troost voor je want je 
ongerechtigheid is verzoend.”  
Onze ongerechtigheid, is dat niet de grootste nood waarvoor 
noch de economie, noch de medische wetenschap of wat dan 
ook of wie dan ook een oplossing heeft?  Alle vooruitgang die 
er mogelijk nog in de komende jaren te verwachten is, als de 
Heer niet voor die tijd komt, welke luchtkastelen men ook 
bouwt, wat men straks ook nog met DNA en met de genen en 
weet ik al meer nog weet te bereiken: ongerechtigheid is een 
probleem waar men geen oplossing voor heeft. Daar had God 
een oplossing voor. “Troost, uw ongerechtigheid is verzoend.” 
Wat is dat geweldig. Dat we dat als kinderen Gods mogen 
weten. Dan kunnen we zeggen: “Heer als dat zo is, als dat is 
opgelost, als dat weg is, dan durf ik verder aan uw hand.  U 
die dat voor mij opgelost hebt door Uzelf te geven als offer 
voor mijn zonden. Ja, aan uw hand durf ik overal doorheen. 
Misschien met een kloppend hart, misschien met tranen in de 
ogen, maar ik kan verder. Ik kan er doorheen.” “Troost mijn 
volk, uw ongerechtigheid is verzoend.” 
 
Vervolgens wordt er in dit hoofdstuk een prachtige profetische 
boodschap gegeven. Het is niet mijn bedoeling over het 
gehele hoofdstuk vers voor vers na te denken. Maar het is wel 
een mooie profetie die hier in vers 3 wordt uitgesproken: 
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“Bereidt in de woestijn de weg des HEREN, effent in de wildernis een 
baan voor onze God”.  
We weten dat dat in eerste instantie door Johannes de Doper 
gedaan is. De weg is bereid. In de wildernis is een baan 
gemaakt voor onze God en Hij is inderdaad gekomen. Ik sla 
nu maar even over wat er allemaal gebeurd is; dat kennen we 
uit de evangeliën. Johannes heeft op de vraag wie hij was 
geantwoord dat hij de Christus niet was, maar de stem van 
een roepende in de woestijn. Hij verwees toen naar deze 
woorden. Maar hoewel hij de weg des Heren bereid had, was 
dat volk waar de Heer kwam toch niet bereid Hem te 
ontvangen. Ze hebben Hem niet aangenomen. Daar wil ik nu 
niet verder op ingaan want ik wil u wijzen op vers 10 van dit 
hoofdstuk, waar staat: “Zie, hier is uw God”. Dat kon gezegd 
worden want Hij is gekomen. Toen Hij in Bethlehem in een 
kribbe lag, lag daar inderdaad Immanuël, God met ons. 
Wat een geweldig iets. Dit jaar zullen er ook weer velen zijn 
die ‘Kerst’ vieren zonder aan deze gebeurtenis te denken maar 
dat doet niets af van deze geweldige gebeurtenis.  
 
Maar “Zie, hier is uw God” was ook een feit toen Hij op een 
ezeltje Jeruzalem binnenreed en was ook een feit toen Hij aan 
een kruis hing. Hoewel de mensen Hem bespot hebben en 
boven Zijn hoofd geschreven stond: “de Koning der Joden”, 
heeft nochtans een Romeinse centurion wel begrepen wie Hij 
was: “Waarlijk, Deze was Gods Zoon” (Mattheüs 27:54).  
Pilatus heeft gezegd: “Zie de mens”. Dat begrijpen we ook wel 
en Hij was ook waarachtig mens en Hij stond daar als het ware 
ons vertegenwoordigend met een doornen kroon. Ja, dat 
hebben wij ervan gemaakt. Het Hoofd van de schepping droeg 
een doornen kroon. God had in Genesis 3:17,18 gezegd: “...de 
aardbodem is om uwentwil vervloekt;....en doornen en distelen zal 
hij u voortbrengen,....”. Die doornen waren de vrucht, het gevolg 
van de zonde. Verschrikkelijk als je daarover denkt. De 
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Schepper aller dingen stond daar met de vrucht van de zonde 
op zijn hoofd! 
Pilatus heeft gezegd: “Zie, de mens”. Jawel, maar wij weten 
dat ook gezegd had kunnen worden: “Zie, uw God”. Want zo 
was dat. Onze God in de persoon van de Heer Jezus, zijn 
Zoon, stond daar met een doornen kroon. “Zie, uw God”. Wat 
een woord is dat!  
 
Gelukkig is het zo niet gebleven, er is ook de dag van de 
opstanding gekomen en we weten dat Thomas gezegd heeft: 
“mijn Here en mijn God”. (Johannes 20:28) Dat was ook de 
vervulling van dit woord “Zie, uw God”.  
 
De Heer Jezus is ten hemel gevaren zoals we weten en heeft 
een belofte achtergelaten dat Hij zou weerkeren. Er is echter 
een tijd tussen het moment dat de Heer de belofte heeft 
gegeven dat Hij weer zou komen en het moment dat die 
belofte vervuld wordt en in die tussentijd leven wij.  
 
Nu, voor die tussentijd is vers 11 van dit hoofdstuk zo mooi. 
Daar staat: “Hij zal als een herder zijn  kudde weiden, in zijn arm de 
lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal 
Hij zachtkens leiden”. Wat is dat een prachtig beeld. We moeten 
in gedachte houden dat de woorden “Zie, uw God” daar aan 
vooraf gingen, want van die God wordt dit gezegd. “Zie, uw 
God” en als we dan de ogen opslaan en inderdaad zien, dan 
zien we Eén die daar gaat als een Herder. Eén die bezig is zijn 
kudde te weiden. Weiden wil zeggen verzorgen en voeden. 
Dat is wat Hij nu doet.  
 
Het is interessant om in dit verband eens naar de 
geschiedenis van Mozes (begin van Exodus) te kijken. Mozes, 
die als verlosser voor zijn volk gekomen was en die dat ook 
bedoelde te zijn, maar verworpen werd door zijn volk (wie 
heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld?). 
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Vervolgens is hij veertig jaar herder geweest. Veertig jaar heeft 
hij de kudde geweid tot hij ze tenslotte bij de berg Gods geleid 
heeft. Toen was die taak als het ware volbracht, toen was die 
periode afgesloten. Daarna werd hij gezonden om zijn volk van 
onder het juk van Farao te verlossen.  
 
Maar in de tijd waarin hij de verworpene was en zijn volk nog 
niet verlost had, was hij de herder. Wel een merkwaardige 
herder. Hij was notabene opgevoed als een koningszoon. Ja, 
dat klopt hij was opgevoed als een koningszoon en hij liep 
daar als een herder en hij weidde de schapen. Veertig jaar. 
Met wat een geduld en wat een verdraagzaamheid en wat een 
vernedering nam hij die taak vrijwillig op zich. Hij gaf zich 
geheel daarvoor. Is dat niet een prachtig beeld van onze 
Heer?  “Zie, uw God”. Hij zal zijn kudde weiden. Dat betekent 
dat Hij op de schapen let en dat Hij ze op tijd voedt en dat Hij 
ook bepaalt waar ze heen gaan.  
 
We hebben bijna het einde van een jaar bereikt en staan weer 
voor een volgend jaar. We weten niet precies wat komen zal. 
Maar Hij let op en Hij bepaalt waar we heen gaan en wij 
mogen weten dat onze God, van wie Thomas gezegd heeft 
“mijn Heer en mijn God”, onze Herder is en dat Hij ons weidt. 
Hij zal ons het voedsel geven dat we nodig hebben en 
daardoor sterken, Hij zal ook de weg bepalen die we gaan 
moeten en Hij zal erop letten dat we niet een gevaarlijke weg 
gaan of een richting inslaan waar gevaar dreigt. Hij is een 
goede Herder. Hij zal zijn kudde weiden, gelijk een Herder.  
Er staat nog iets achter: Hij zal de lammeren in zijn armen 
vergaderen. Dat is vooral voor de jonge gelovigen bijzonder 
mooi. Voor de jongeren in Christus staat dit geschreven. Dat is 
toch heel bijzonder.  
 
Ik ben nooit een boer geweest en mijn vader ook niet. We 
hebben ook nooit vee gehad. Ja, we hadden een poes en ik 
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heb ook een paar honden gehad. Toen ik een jongentje was, 
was ik heel gek met dat jonge poesje. Die heb ik veel in mijn 
armen gehad. Maar ja, dat doe je niet met een lammetje. 
Jawel, dat doet de herder ook met een lammetje als het nodig 
is.  
Dat beeld gebruikt de profeet hier om te laten zien en te laten 
aanvoelen hoe de Heer, de Herder van zijn kudde, naar de 
jonge gelovige, die de Heer nog niet zo lang kent en misschien 
geestelijk nog niet zo vast in zijn schoenen staat, kijkt en hoe 
Hij daarvoor zorgt. En wat Hij daarvoor voelt. Die zal Hij 
namelijk in Zijn armen vergaderen en in Zijn schoot dragen. 
Tegen zich aan.  
Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik weet nog dat ik een 
grote zwarte herder had en toen het oudejaarsavond was en 
er vreselijk geknald werd, stond die grote zwarte herder naast 
mijn stoel en hij zette zijn twee voorpoten op mijn schoot. Dat 
was hem echter nog niet genoeg. Hij tilde zijn achterpoten op 
en ook die zette hij op mijn dijbenen en hij rustte niet voordat 
hij helemaal op mijn schoot lag. Het kon eigenlijk helemaal 
niet, ik moest hem met mijn handen vast houden anders viel 
hij er natuurlijk af. Maar hij zocht veiligheid, hij zocht 
bescherming en hij wist dat het bij de baas goed was.  
 
Die baas was helemaal niets bij wat we hier hebben. Zo wil de 
Heer de lammeren in zijn schoot dragen, tegen zich aan. Wat 
een veilige plek. Moet je daar wat voor doen? Nee, daar moet 
je alleen lam voor zijn, meer niet. Hij doet dat uit zichzelf. Want 
Hij waakt over zijn kudde en Hij weet dat lammetjes niet zulke 
grote krachten hebben. En ook nog wel eens bokkensprongen 
maken, dwaze bokkensprongen. Nu, Hij draagt ze in zijn 
schoot, Hij vergadert ze in zijn armen.  
“....de zogenden zal Hij zachtkens leiden.” Er zijn er die speciale 
omstandigheden hebben, zoals dat met een zogende ooi het 
geval is. Zij is bezorgd om haar jongen, ze wil niet opgejaagd 
worden. Is dat terecht? De herder zorgt toch ook voor dat 
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jonge schaapje? Jawel, maar dat moederschaap is toch zeer 
bezorgd.  Zo is het ook vaak in ons leven. De Heer weet alle 
dingen en hij kent onze omstandigheden, kent ook onze 
zwakheden en onze krachten, al zijn die niet zo groot. Hij kent 
ons door en door. Desondanks maken wij ons vaak zorgen. 
Vindt de Heer dat raar? Nee, dat vindt de Heer niet raar, want 
Hij kent ons en Hij weet best hoe we zijn en als wij, zoals een 
zogende ooi, bijzondere zorgen hebben, ergens mee 
rondlopen dan doet de Heer niet bot of ruw, maar er staat: Hij 
zal de zogenden zachtjes leiden. Wat is dat prachtig.  
Als we denken aan wat voor ons ligt, dan weten we niet wat er 
allemaal komen zal, maar dit weten we wel: Hij zal ook in het 
volgende jaar de zogenden zachtjes leiden.  
 
Verderop in het hoofdstuk vinden we dan in vers 28 die 
prachtige woorden: “Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? 
Een eeuwig God is de HERE, Schepper van de einden der aarde. Hij 
wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden”. 
Zijn kracht is groot en Zijn verstand is niet te doorgronden. Als 
het ‘s avonds in het donker een heldere vrieslucht is, kan je 
heel wat sterren zien. Daar wordt hier aan gedacht. “Heft uw 
ogen naar omhoog en ziet: wie heeft dit alles geschapen?” (vers 
26) En wie houdt dat in stand, wie draag dat, wie regelt dat? Is 
dat een uurwerk dat vanzelf loopt? Nee, Hij die zo groot van 
verstand is, heeft deze dingen geschapen. Hij heeft dat hele 
grote getal, dat heer, dat leger voortgebracht. Hij roept ze zelfs 
bij name. De Heer kent ze allemaal en er wordt er niet één 
gemist. Alles wordt in stand gehouden door Hem.  
 
Dat is nu die God die op u en op mij let. Er wordt hier 
gesproken over Israël, maar dit geldt ook voor ons. Israël had 
de neiging om te zeggen dat hun weg voor de Here verborgen 
was, dat Hij het niet zag en niet wist, dat Hij er niet op lette en 
dat hun recht aan hun God voorbij ging. Nu dat was niet waar. 
En dat is ook voor ons niet waar. “Weet gij het niet, hebt gij het 
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niet gehoord?  Een eeuwig God is de HERE, Schepper van de 
einden der aarde.”  
Onbegrijpelijk voor ons, maar zo is het. Die eeuwige God die 
altijd geweest is, Die altijd zijn zal, Die ook nu nog Dezelfde is, 
is ook de Schepper van de einden der aarde. Welke kant u 
ook opkijkt, naar het oosten, naar het westen, naar de tropen, 
naar de  Zuidpool of de Noordpool of waar naartoe dan ook, 
Hij is de Schepper, alles is door Hem voortgebracht. Hoe groot 
en hoe machtig is die God. Hij wordt niet moe en Hij wordt niet 
mat.  
 
Wij gebruiken dat woord haast niet meer. We kennen wel het 
woord afgemat. Ik ben afgemat. Dat is dezelfde gedachte. Wij 
mensen kunnen afgemat zijn, maar God niet. Het is niet zo dat 
God als het ware een keer zou zeggen dat we wel kunnen 
bidden maar dat Hij te moe is om te horen, dat Hij even moet 
rusten, afstand moet nemen. Nee, onze God wordt niet moe of 
mat en bovendien is er geen doorgronden van zijn verstand. 
Het is juist andersom. Hij let niet alleen op de lammetjes en 
draagt ze in zijn armen, maar Hij geeft ook kracht aan 
degenen die moe zijn en vermeerdert de sterkte voor de 
machteloze. (40:29) 
 
Dat kan ons allemaal gebeuren of we nu jong in het geloof zijn 
of al heel wat jaren de Heer kennen, of we nu jong in jaren zijn 
of al oud, of we nu man, vrouw of kind zijn. We kunnen 
allemaal wel eens moe en machteloos zijn. 
Sommige mensen zijn moe door de drukte in hun werk, 
sommige mensen zijn moe door vele tegenslagen, we kunnen 
ook moe zijn doordat de Heer ons verdriet op onze weg brengt 
waar we zo over lopen te tobben dat onze geest moe wordt. 
En dan staat hier dat Hij  de moede kracht geeft. Er staat niet 
dat Hij de moede kracht gaf. Verleden tijd. Nee, Hij geeft de 
moede kracht. Dat is een constatering en een verzekering. Die 
verzekering gold voor het verleden, geldt voor vandaag en die 
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zal ook gelden voor de  tijd die voor ons ligt. Hij geeft de 
moeden kracht. En degenen die machteloos zijn vermeerdert 
Hij de sterkte.  
Wanneer wij de Heer danken voor de zegeningen die Hij ons 
gegeven heeft, noemen we er wel eens een paar op in ons 
gebed en dan zeggen we er soms bij dat er nog een heleboel 
zegeningen zijn die we niet opgenoemd hebben omdat we ze 
niet gezien hebben of alweer vergeten zijn. Maar ze waren er 
wel. Dat is zo. En dat geldt niet alleen voor de zegeningen. 
Datzelfde geldt ook voor de vele gevallen waarin Hij onze 
sterkte vermeerdert heeft toen wij machteloos waren. 
 
Als we terugkijken, kunnen we zeggen dat er heel wat gebeurd 
is het afgelopen jaar. De ene maand is op de andere gevolgd 
en we zijn er doorheen gekomen. Maar als we dan zo 
terugkijken, moeten we zeggen dat de Heer alles wel gemaakt 
heeft.  
Ja, dat heeft hij, de Heer heeft alles welgemaakt. Zijn er 
gevallen geweest waarin het een beetje spannend was? Ja, 
die zijn er ook geweest. Zijn er gevaren geweest? 
Ongetwijfeld. Noem ze eens op. Dat kan ik niet. Waarom niet? 
Omdat er ongetwijfeld een heleboel gevaren zijn geweest die 
wij niet eens gezien hebben. Waar we niets van geweten 
hebben. De Heer wist ze wel. Ook allerlei omstandigheden 
waarvoor we helemaal geen kracht hadden. En hier staat dat 
Hij de sterkte vermeerdert voor hen die machteloos zijn.  
Wat is dat mooi. Als we jong in het geloof zijn mogen we 
vertrouwen op Hem die de lammeren in zijn armen vergadert 
en als we een beetje de moed verliezen en vermoeid zijn, 
misschien geestelijk vermoeid, dan hebben we hier de 
verzekering dat God niet moe wordt en dat Hij aan de moeden 
kracht geeft.  
 
“Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen 
struikelen,...”  Het is helemaal niet zo dat je alles kunt 
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verwerken als je nog jong en sterk bent en dat je alle 
tegenslagen overwint en dat je alle gevaren de baas bent. We 
weten dat dat niet waar is. Maar die de Heer verwachten 
zullen de kracht vernieuwen. Wat een geweldige 
geruststelling. Dat geldt ook voor het komende jaar.  
 
“Ze varen op met vleugelen als arenden;...” We zeggen wel eens 
dat je boven de omstandigheden moest kunnen uitstijgen, er 
over heen moest kunnen vliegen. Nu, dat geeft de Heer aan 
de zijnen. Degenen die Hem verwachten zullen opvaren met 
vleugelen als de arenden. En ze zullen lopen, (want we 
moeten wel verder)  maar  niet moe worden. Ze zullen 
wandelen en niet mat worden. (40:31)  
 
We hebben dus de belofte dat de Heer ons sterken zal. Ook in 
wat voor ons ligt. We hoeven niet te wankelen, we hoeven niet 
te vrezen. We hebben de zekerheid dat we een trouwe Herder 
hebben. We hebben de zekerheid dat we een God hebben die 
niet moe of mat wordt en die ons de krachten zal geven die we 
nodig hebben.  
Dan hebben we in hoofdstuk 46 nog een prachtige belofte 
gelezen in de verzen 3 en 4. Aan die verzen gaan wel de 
verzen 1 en 2 vooraf. Deze verzen maken die belofte echter 
wel heel erg sprekend. Waarom?  Er staat in vers 1: “Bel is 
ineengezonken, Nebo is terneergebogen, (dat zijn die afgoden) 
hun beelden zijn toegevallen aan het gedierte en aan het vee.” Wat 
wordt daarmee bedoeld? Wel, dat waren afgodsbeelden die 
versierd waren met juwelen en edelgesteente en allerlei 
kostbaarheden en toen de vijand Babel innam, is er natuurlijk 
geplunderd en zijn die kostbare afgodsbeelden op de beesten 
geladen om mee te nemen als oorlogsbuit. Dus die werden 
gedragen. “Zij, die door u omgedragen werden, zijn opgeladen, een 
last voor vermoeide dieren.” Ja, dat waren zware dingen en die 
ezels en muilezels moesten dat maar dragen. En nu krijgt u de 
tegenstelling die de belofte in de verzen 3 en 4 zo sprekend 
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maakt.  Wat voor tegenstelling? Nu, die beesten waren 
neergebogen en gekromd onder die last. Ze konden die haast 
niet torsen. Dan nu vers 3: “Hoort naar Mij, huis van Jakob, en 
geheel het overblijfsel van het huis van Israël, die door Mij gedragen 
zijt.” Die afgoden moesten gedragen worden maar Israël had 
een God die droeg. Voelt u het verschil? Nu laten we Israël 
verder rusten, want we mogen het ook op onszelf toepassen. 
“.... die door Mij gedragen zijt van moeders lijf aan, opgenomen van 
de moederschoot af”. Dat is zo.  
 
Er is een tijd geweest dat we nog niet bekeerd waren, 
ongelovig waren, of nog geen bewuste keuze voor de Heer 
gemaakt hadden, want er zijn er ook die niet eens de dag van 
hun bekering kunnen noemen omdat ze van jongs af geloofd 
hebben en er een moment gekomen is dat ze zich 
realiseerden in Wie ze eigenlijk geloofden. Zo is dat bij mij ook 
geweest. En als we dan terugkijken dan kunnen en mogen we 
zeggen dat de Heer ons eigenlijk vanaf het begin gedragen 
heeft. Hij heeft toch alle dingen geleid en gestuurd en we 
mogen weten dat de Heer eigenlijk zijn ogen altijd op ons 
gericht gehad heeft.  
 
Dan de belofte in vers 4. We hebben een belofte gehad voor 
de lammetjes, we hebben ook een belofte gehad voor 
degenen die moe waren van de strijd of van moeite en zorgen, 
teleurstellingen of wat er zich verder allemaal voordoet en 
vervolgens krijgen we hier in vers 4 ook nog een belofte voor 
de toekomst en voor de ouderen: “Tot de ouderdom ben Ik 
dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en 
Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.”  
Dat wil zeggen dat het einde goed zal zijn. Is dat geen 
kostelijke belofte? Of we nu jong zijn in het geloof of in jaren of 
dat we nog volop in de kracht van ons leven staan of dat we 
zeggen dat we het grootste deel gehad hebben en dat we 
beginnen te merken dat we ver boven de middelbare leeftijd 
zijn.  
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Welk geval voor ons ook van toepassing is, in alle gevallen 
mogen we zeggen: Troost, troost mijn volk, onze 
ongerechtigheden zijn verzoend en we hebben een Heer die 
ons draagt.  
 
We hebben zijn belofte. Hij is de Herder die zijn kudde weidt, 
Hij verzorgt ons, Hij voedt ons, Hij houdt rekening met onze 
omstandigheden, met onze krachten en onze zwakheden, met 
onze eigenaardigheden. Hij lacht ons niet uit om onze zorgen. 
Hij weet hoe we zijn. En Hij geeft hier die belofte: Tot de 
ouderdom toe zal Ik dezelfde zijn.  
Dezelfde die ons droeg toen we jong waren, Dezelfde die ons 
geholpen heeft toen we grote moeite kenden, misschien wel 
moeite door eigen afdwalingen, ook toen was Hij daar. En Hij 
belooft ons dat Hij tot de ouderdom Dezelfde zal zijn. Tot de 
grijsheid toe is Hij niet alleen Dezelfde, Hij zal dragen, Hij heeft 
het gedaan in het verleden en Hij zal het doen. 
 
“Ik zal dragen en redden”. Welk een Heer, welk een God 
hebben wij, die we mogen danken voor al wat Hij is geweest in 
het verleden en op Wie we mogen vertrouwen dat Hij Dezelfde 
zal zijn én trouw is, óók voor de toekomst. 
 

J.Ph.Buddingh 
 
De Heer is trouw; Hij zorgt voor al de zijnen. 
Als alle hulp van mensen mocht verdwijnen, 
blijft Hij getrouw de zijnen toegewijd. 
Hij is Dezelfde tot in eeuwigheid. 
 
De Heer is trouw; niets kan ons van Hem scheiden. 
Hij kent en peilt ook ‘t stil verborgen lijden, 
terwijl zijn liefde ons sterkt en troost bereidt. 
Hij is Dezelfde tot in eeuwigheid. 
 
De Heer is trouw, al is zijn raad verborgen. 
Zien wij geen uitkomst in de moeite en zorgen, 
‘t is tot ons heil waarheen zijn hand ons leidt. 
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Hij is Dezelfde tot in eeuwigheid. 
 
De Heer is trouw; al onze levensjaren 
zal hij ons steunen, hoeden en bewaren 
tot aan het eind van onze aardse strijd. 
Hij is Dezelfde tot in eeuwigheid. 

 
~~~~~~ 

 
 

God spreekt, God trekt, God geeft kracht 
__________________________________________ 

 
De Here heeft gezegd: “Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die 
Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten 
dage.... Een ieder die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot 
Mij.” (Johannes 6:44 en 45) 
Hoe de Vader trekt, staat in vers 45, namelijk door zijn Woord. 
Dat zien we bij de eerste zondige daad, die van Adam en Eva, 
bevestigd. Zij verborgen zich voor God en vreesden God. Zij 
zochten Hem niet. Maar God sprak. En dat spreken van God bracht 
hen te voorschijn en leidde tot belijdenis en verzoening. Zij werden 
bedekt met vellen en bedekken is “kafar” in het Hebreeuws, het 
woord dat ook voor verzoening wordt gebruikt.   
Dat roepen betrof niet alleen hen, want God noemde geen naam. 
God zei slechts “waar zijt gij?” Het roepen en trekken door zijn 
Woord geldt  allen. God roept en trekt en wie hoort moet te 
voorschijn komen. Wie dat niet doet, zal niet bedekt, dat is verzoend 
worden. 
 
Er zijn er die zeggen dat een mens dood in zonden en misdaden is; 
zij wijzen er op dat een dode niets kan doen, niet kan horen en zich 
niet kan bekeren. 
Paulus schreef echter in Romeinen 1:16 “Want ik schaam mij het 
evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die 
gelooft,...”. Als iemand het evangelie hoort, werkt de kracht van dat 
evangelie aan zijn ziel. Die kracht was genoeg voor een keiharde 
stokbewaarder in Filippi. Zij is ook genoeg voor u. 
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De Here Jezus heeft de kracht van de prediking bevestigd in Lukas 
11:32: “De mannen van Nineve zullen in het oordeel opstaan met dit 
geslacht en het veroordelen, want zij bekeerden zich op de prediking van 
Jona”. 
De Here zegene zijn krachtig Woord ook aan uw hart.  

 
 
Gods Woord is krachtig en genoeg 
om ook uw ziel te overtuigen, 
opdat u zich voor Hem gaat buigen, 
die ook voor u het kruis verdroeg. 

 
 

~~~~~~~~~ 
 

Vlucht en Toevlucht 
__________________________________________ 

 
Oostenrijk, maart 1938 
 
Stampend in de verse sneeuw om het bloed in de voeten meer te 
laten stromen tegen de kou liep Jurgen heen en weer. Even onder 
de top van de berg om de zuidwesten wind, die van de andere zijde 
over de berg gierde, te ontlopen.   
Er was steeds meer spanning in de verhouding met Duitsland 
ontstaan. Vanuit Wenen waren alarmerende berichten gekomen. De 
Oostenrijkse kanselier Von Schussnigg stond onder grote druk van 
Hitler en de zijnen, en de nazi-sympathisanten in eigen land roerden 
zich hoe langer hoe brutaler. Er waren voor de grenswachten 
nieuwe en strengere instructies gekomen. Alle verkeer over de 
grenzen moest strenger gecontroleerd worden dan voorheen.  
Jurgen was er van overtuigd, dat er zelfs op de administraties van 
de gemeenten mensen uit de nazi-kring binnengedrongen waren, 
die daar naar personen van Joodse afkomst snuffelden. De 
brutaliteit van dergelijke figuren was enorm. En de nieuwe 
instructies moesten haast wel zijn opgesteld door iemand aan de top 
die ook met de nazigeest behept was.  
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Herr Hornbruch had al enige malen dreigbrieven ontvangen, omdat 
hij van Joodse afkomst was, al zou zijn naam dat niet doen 
vermoeden.  
Frau Sander had het contact met Hornbruch niet laten versloffen. De 
man had hen in hun moeilijke periode na 1918 zo lange tijd zonder 
op betaling van de huur aan te dringen boven zijn winkel laten 
wonen. Hoe kon ze dat ooit vergeten? En toen ze bemerkte dat de 
nazi’s zich ook in Oostenrijk begonnen te roeren, was ze direct naar 
Hornbruch toe gegaan.  
‘U moet, als u dat kunt betalen, naar het buitenland gaan, Herr 
Hornbruch’ had ze gezegd. ‘Het is hier straks niet veilig meer. U 
weet, dat ik na de oorlog een moeilijke tijd heb gehad. Toen heb ik 
geleerd, dat een mens er nooit zeker van kan zijn, dat zijn leven zal 
voortkabbelen zoals hij gewend was. Sindsdien sta ik meer open 
voor voortekenen die op gevaar of ramp wijzen. En de berichten uit 
Duitsland zijn al langere tijd zeer alarmerend. Daar komt bij, dat 
Jurgen, zoals u weet, bij de grenswacht werkzaam is. Zij horen meer 
dan er in de kranten staat. En door wat hij heeft gezegd, weet ik, dat 
u straks gevaar loopt. Het zal niet lang meer duren, dan marcheren 
hier de Duitsers naar binnen. Wat dat voor onze Joodse bevolking 
betekent, weet u ongetwijfeld ook. 
‘Aber Frau Sander, zo ver is het toch nog niet. Die Hitler kan toch 
niet onbeperkt doen wat hij in zijn hoofd haalt. Bovendien, hoeveel 
eeuwen kent met name Wenen al een Joodse gemeenschap en een 
deel daarvan munt uit in kunst en wetenschap. Ach, wat zou Wenen 
zijn zonder onze grote musici? Neen, dat we in onze stad gevaar 
lopen, lijkt me ondenkbaar’. 
Het was nodig geweest, dat Jurgen zelf naar Hornbruch ging om 
hem te overtuigen. ‘Ik zal u besparen, wat ik aan de grens met 
Duitsland gezien heb, Herr Hornbruch. Hartverscheurende taferelen 
van mensen die probeerden uit Duitsland weg te komen, maar door 
medogenloze nazibeulen werden weggevoerd of zo nodig in elkaar 
werden geslagen. U beseft misschien nog niet, dat Duitsers niet 
slechter zijn dan Oostenrijkers en omgekeerd, maar dat ook nazi’s 
hier niet anders zijn dan daar. U moet binnen enige weken 
verdwenen zijn, anders bent u al te laat’. Zo trachtte hij hun 
voormalige weldoener te overtuigen. 
‘U hebt nu nog een redelijke kans’, vervolgde hij. ‘Als u straks het 
gevaar niet meer kunt negeren door wat in uw eigen straat gebeurt,  
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is uw lot reeds lang beslist. Dan kan alleen een wonder van God u 
nog redden. En misschien wil God mij nu nog gebruiken om u te 
helpen, zoals u ons geholpen hebt. Mijn moeder heeft in onze 
moeilijke dagen om hulp gebeden en God heeft u gebruikt om  haar 
te verhoren. Ze heeft de laatste tijd steeds voor u gebeden en 
mogelijk wil God mij nu gebruiken om u te helpen weg te komen. U 
kent de laatste instructies voor de grenswachten niet. Ik ken ze heel 
goed en moet u aansporen over enige dagen gereed te staan’. 
     
Het was de achtste maart. De dagen waren al redelijk langer 
geworden. Maar omstreeks elf uur in de avond was het uiteraard al 
volledig donker. Doordat er boven de duizend meter hoogte nog 
sneeuw lag, was er tegen de witte achtergrond toch enig zicht. Een 
blokhut was al wat de grenswachten daar hadden. Het bergpad 
werd normaal niet bewaakt en daarom waren er geen andere 
gebouwen nodig geacht.  
De nieuwe instructies schreven voor dat ook overgangen van 
categorie 5 bewaakt moesten worden en Jurgen had de overtuiging 
dat er in de top van de grensbewaking een nazi moest zijn, die dat 
voorschrift had doorgedrukt. Het maakte het voor hen die wilden 
vluchten, extra riskant. Nalatigheid bij de leiding van een grenspost 
zou met maximaal degradatie van twee niveaus bestraft worden. 
 
De grens lag op het hoogste punt. De afdaling zou aan de Zwitserse 
kant niet erg moeilijk zijn. Daar was de controlepost beneden in het 
dorp, maar waarschijnlijk was die niet bemand, zoals ook de post 
aan de Oostenrijkse kant lange tijd niet bemand was geweest.  
Jurgen had zich direct gemeld, toen gevraagd werd, wie bereid was 
die vergeten post te openen en voorlopig te bemannen. Hij had vier 
manschappen gevraagd met hem te gaan en zij waren daartoe 
bereid geweest. 
Hij had voor dat commando gekozen met de gedachte, dat het 
nergens voor Hornbruch eenvoudiger kon zijn over de grens te 
komen dan daar. Als commandant van een post kon je immers meer 
doen dan als ondergeschikte. Voor een belangrijker post zou hij 
nooit als commandant in aanmerking komen. Maar op dat vergeten 
pad, waar er op de post nauwelijks van een goed onderkomen 
gesproken kon worden, wilde iemand met redelijke vooruitzichten 
niet graag geplaatst worden. 
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‘Sander, waar begin je aan? Dat is toch geen positie die je kansen 
op promotie zal vergroten’ had de kapitein gezegd. 
‘Dat realiseer ik me wel, kapitein’, had hij geantwoord, maar de stilte 
daar geeft je wel de tijd om na te denken. Mij dunkt, dat je 
zelfvertrouwen er door zal toenemen en dat je er door de 
omstandigheden gevormd wordt tot iemand die minder afhankelijk 
van anderen zal zijn’. 
‘Hm, je wilt dus een kerel worden’, had de kapitein geantwoord. 
‘Wel, eerlijk gezegd heb ik geen andere enthousiastelingen, dus 
eigenlijk ben ik er blij mee. Ik hoef dan niemand tegen zijn zin 
daarheen over te plaatsen. Neem dus aan dat je de post krijgt. Je 
moet er over een week paraat zijn. Vanaf nu heb je vrijaf, maar zorg 
er voor op tijd de post te openen’. 
 
Er was niet veel te regelen geweest en de tijd die hij over had, was 
nuttig gebruikt om een plan te maken en met Hornbruch de details 
van diens vlucht uit Oostenrijk te bespreken. 
Voordat hij naar Hornbruch ging, had Frau Sander hem gevraagd of 
hij zeker wist dat hij zijn plan wilde doorzetten. ‘Wat dacht u’, had hij 
gezegd, ‘als hij ons niet had geholpen, hadden wij onze moeilijke tijd 
misschien niet overleefd. Weet u nog, dat u een papieren zak had 
gevonden en naar onbekenden in Holland een brief hebt gestuurd 
en om hulp hebt gevraagd. Er waren toen dagen, dat we niets te 
eten hadden en als hij gewild had, had hij ons ook op straat kunnen 
laten zetten, want geld voor de huur hadden we niet’. 
Zijn moeder had geglimlacht. ‘Natuurlijk weet ik dat nog. Maar heb je 
er aan gedacht, dat je nu slechts een degradatie riskeert, maar dat 
er wel wat meer op het spel zal staan, als de nazi’s de macht 
krijgen?’  
Jurgen had zijn hand op die van zijn moeder gelegd. ‘Ik weet het, 
moeder, maar Dezelfde die ons na de oorlog geholpen heeft, zal mij 
ook nu helpen. U praat nu met mij, maar ik weet zeker, dat u ook in 
het gebed over deze dingen gesproken hebt, net als ik. En God 
heeft me vrijmoedigheid gegeven om door te gaan teneinde de 
onschuldige man te redden. U hebt hem met woorden nooit kunnen 
overtuigen van het evangelie; misschien wil de Here nu het 
liefdebetoon gebruiken om hem er toe te brengen de liefde van God 
in Christus Jezus te erkennen en Hem aan te nemen’. 
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Die woorden namen alle twijfel bij Frau Sander weg en nadat ze 
samen nog gebeden hadden, was Jurgen naar Hornbruch gegaan 
om de laatste aanwijzingen te geven.  
 
Het weer was onaangenaam maar gunstig. De hele dag was het 
somber geweest en in de middag was er weer sneeuw gaan vallen. 
Later op de avond kwam daar wind uit het westen bij, waardoor het 
niet waarschijnlijk was, dat er in het donker nog volk naar buiten zou 
gaan.  
Onder het overstekende dak van de blokhut had Jurgen de rugzak 
neergezet. Een van de mannen had hem gevraagd, waarom hij een 
extra rugzak had meegenomen. Daarop had hij alleen maar 
geantwoord ‘wel, je kunt nooit weten. Hij kon nog wel eens van pas 
komen’. De oude Hornbruch zou met een rugzak  nog wel beneden 
komen, maar met een koffer zou dat zeker niet lukken.  
Hij liep naar de top van de helling en maakte opzettelijk meer sporen 
in de sneeuw, opdat het spoor van Hornbruch niet zou opvallen. Het 
was van de bushalte in het dorp ongeveer drie kilometer lopen naar 
het pad, dat naar de top twee kilometer hoger leidde. Het zou voor 
een getrainde jonge man niet meer dan anderhalf uur lopen zijn. 
Maar voor de oudere man, die Hornbruch inmiddels was, zou het 
zeker een half uur meer tijd vragen. 
Haastig keerde hij om van de bovenzijde van de richel, waar het pad 
overheen liep. De wind maakte het koud. 
De laatste bus behoorde een uur terug in het dorp aan te komen. 
Als er geen oponthoud was geweest, moest Hornbruch inmiddels 
het pad bereikt hebben en op weg naar boven zijn. 
Hij liep naar de blokhut, greep de rugzak en hing die losjes over een 
schouder. Daarop begon hij vijfentwintig passen naar beneden te 
lopen, draaide om en liep terug tot vijfentwintig passen boven de 
blokhut. Daar wachtte hij even en toen daalde hij weer naar de hut 
en liep door tot vijfentwintig meter lager. Dat herhaalde hij 
verscheidene minuten lang tot hij iemand moeizaam omhoog zag 
lopen. Zonder stoppen ging hij door en toen hij de volgende maal 
zijn loop naar beneden maakte, ontmoette hij Hornbruch, die hij bij 
de arm greep en met hem deed meelopen in dezelfde pas. Ze 
marcheerden voorbij de blokhut in dezelfde rustige cadans, waarin 
Jurgen reeds vijf minuten lang heen weer liep. De rugzak werd 
overhandigd. Boven hielp hij Hornbruch met omhangen en even 

22 



later ging hij in hetzelfde tempo weer terug, terwijl Hornbruch over 
de kam heen aan de andere zijde omlaag liep. 
 
Na nog eens vijf minuten heen en weer lopen, ging hij de blokhut 
binnen, waar drie mannen op hun brits lagen, terwijl de vierde wat 
rondscharrelde in de hoek waar de bagage geborgen was. 
‘Het is jouw tijd, Claus’ zei Jurgen, ‘kleed je goed aan want de wind 
is zeer onaangenaam. En zieken kunnen we niet gebruiken, omdat 
ik niet zou weten hoe ik je beneden zou moeten krijgen, tenzij 
liggend op een slee’. 
Claus antwoordde niet, maar maakte zich gereed. 
‘Zocht je wat bij de bagage’ vroeg Jurgen. 
‘Jawel, kommandant, ik mis de rugzak, die u voor noodgevallen hebt 
meegenomen’. Daarbij keek hij Jurgen onderzoekend aan. 
‘Mij dunkt dat het uur wacht lopen van jou geen noodgeval is’, zei 
Jurgen, ‘en wat jij met de bagage van je kommandant te maken 
hebt, moet je maar eens uitleggen, als je wacht er op zit. Maak nu 
maar dat je buiten komt’. 
 
Een dag nadat de Duitse troepen Oostenrijk binnen kwamen, werd 
Jurgen van zijn post teruggeroepen en gedegradeerd tot soldaat van 
de grenswacht zonder rang. Maar bij Frau Sander kwam na enige 
weken een brief uit Zwitserland, waarin stond, dat haar vriendin 
gelukkig hersteld was en daardoor de liefde van God  dankbaar had 
leren erkennen.  
Dat was voor haar en voor Jurgen een reden om dankbaar te zijn.  
 

~~~~~~~~~~ 
J.Ph. Buddingh 

 
 
 
 
 
 

Dwarrelend blad 
 
Als het zonlicht langs de kruinen, 
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rood en gele kleuren strijkt, 
en de wingerd in de tuinen 
met de laatste blad’ ren prijkt, 
zullen spoedig zware winden 
schudden tot het kleurig blad 
aan geen boom meer is te vinden, 
maar vertrapt wordt op het pad. 
 
’t Einde komt met kou en duister, 
straks regeert de winter weer 
en voorbij gaat alle luister,  
wat geweest is, keert niet weer. 
Is er reden om te hopen, 
en gegronde zekerheid 
dat het straks weer uit zal lopen 
in een nieuwe lentetijd? 
 
Als het blad zijn onze dagen, 
weggedwarreld door de tijd. 
Het is zaak ons af te vragen 
waar ben ik in eeuwigheid? 
Jezus heeft de dood verwonnen 
en voor wie zijn naam belijdt, 
is het nieuwe reeds begonnen, 
eeuwig leven, zaligheid. 
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