‘Ik heb u bij uw naam geroepen…’ God herinnert
Israël aan hun bijzondere voorrechten als
dragers van Zijn eigendomsteken en ontvangers
van het Woord. Uit alle volken van de wereld,
kende en riep God ze bij name…

Schriftlezing: Jesaja 43:1-7, 1 Petr. 2:1-10, Tekst:
Jesaja 43:1b Thema: ‘U bent van Mij.’
Zingen: Ps. 95:2 en 3, Ps. 78:3, [Ps. 87:4, 134:3,
105:5], Ps. 100:2 en 4, Ps. 103:7 en 9, Ps. 33:6



Hoofdpunten van de preek
Net zoals Israël dragen wij het eigendomsteken van
God. De HEERE zegt: u bent van/voor Mij.

Genade, zo oneindig groot, komt zuiver en alleen
van Gods kant. De ‘andere toon’ van Jesaja 43 toont
ons en onze kinderen dat God niet om Zijn trouw,
Zijn daden heen kan en wil. Daarom komt er ‘wat’
van Zijn eigendom terecht.

Maar nu
In het algemeen is elk schepsel van God, geroepen
om voor Hem te leven. Zonde is dat we dit niet doen,
God neemt dat niet. Dat geldt des te meer voor de
mensen die het eigendomsteken van God dragen.
God straft Zijn volk, dat zich niet als Zijn eigendom
gedraagt, maar het dringt niet door (42:25b). Maar
dan klinkt ineens een andere, innige toon: ‘Maar, nu,
zo zegt de HEERE uw schepper o Jakob…’
…van MIJ
Niet het oordeel leidt tot gehoorzaamheid: van de
kant van Zijn eigendom kan de HEERE geen
wending ten goede verwachten. Alleen dankzij Gods
ingrijpen, Zijn trouw aan Zichzelf komt er wat van
Zijn eigendom terecht:
 ‘Ik heb u verlost…’ God herinnert Israël aan Zijn
machtige daad van bevrijding uit Egypte. Een
vooruitwijzing naar dé daad van verlossing: het
offer van Christus. Verlossen = loskopen, Jezus
gaf Zijn ziel tot een losprijs van velen;
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Vrees niet
In het oordeel spreekt God Zijn eigendom toen, zelfs
in de crisis van de ballingschap zal Hij hen niet
verlaten: ‘vrees niet…’ Het water van oordeel
/beproeving, het vuur van loutering zal niet te gronde
richten, want Ik ben de HEERE… uw Heiland.
… voor MIJ
Dit roept vragen op: ‘hoe zit het dan met ons; kan dit
zomaar gezegd worden, moeten wij niets doen; is
behouden worden zo gemakkelijk?’ Let op de
Spreker van deze machtige woorden: ‘zo zegt de
HEERE;’ en let op het gevolg (43:5-7): ‘Ik zal…’
Wat wil de HEERE dán van Zijn eigendom, als Hij
alles al doet? Dat Zijn eigendom leeft als Zijn
eigendom. Hoe? In dit verband klinken woorden als
‘geloof en bekering.’ Petrus schrijft: ‘wandel dan
zo…’ en ‘maar u bent een volk dat God Zich ten
eigendom maakte, opdat u Gods deugden zou
verkondigen (1 Petr. 1:17vv en 2:9 en 10).

