Schriftlezing: Jesaja 8:19-9:6, Tekst: Jesaja 9:1
Thema: ‘Als God Zich verbergt.’ Zingen: Ps. 27:1 en
5, Ps. 119:65, Ps. 130:1,3 en 4, Ps. 97:7, Ps. 26:2

Licht
Het profetische Woord zou troosteloos en moed
benemend zijn als God het hierbij zou laten.

Hoofdpunten van de preek
In de duisternis klinkt een profetische woord.

Het is een regelrecht wonder dát God Zijn volk niet
voorbij is! Als Hij zich verbergt doet Hij dat met geen
ander doel dan dat wij Hem weer nodig krijgen.
Terug naar de wet, de getuigenis, de Zoon!

Duisternis
Wat maakt de duisternis zo duister? God Die zich
verbergt, Zijn aanwezigheid terugtrekt. Waarom?
Omdat we als cultuur en kerk aan God voorbij gaan.
Zoals Israël 2750 jaar geleden. Het vraagt niet naar
God en zakt terug in bijgeloof en politiek
paniekvoetbal. Angst en onzekerheid regeren.
Duisternis alom. Het is geen lot, maar schuld. De
woorden die Jesaja gebruikt (‘wandelen’ en ‘wonen’)
geven uitdrukking aan een manier van leven.
Ook nu is het duisternis troef. Een Gods oordeel.
Niet persé rampen of aanslagen. Maar de leegte die
overblijft wanneer een samenleving God voorbij is.
De duisternis houdt nergens halt. Ook bij ons kan
het donker worden, wanneer we op de een of
andere manier God voorbij zijn…
Hoe zullen we de wereld verwijten duisternis te zijn
als we zelf het licht hebben verduisterd?
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Omdat God het wil zal de duisternis niet het laatste
woord hebben. Het volk zál een groot licht zien.
Groter dan welke duisternis ook is het licht, de
aanwezigheid van God.
De HEERE zal zijn volk weer bij Hem terugbrengen.
Door het oordeel heen. Want een Kind is ons
geboren en de na-ijver van de HEERE zal dit doen.
Dat is het enige wat ons verwachting kan geven in
een tijd die donker is. Hij zal…! Verwachting die
gegrond is in het werk van God door Christus. Het
Licht van de wereld.
Met knipperende ogen vanwege zoveel licht in het
donker vervolgt de profetie over een talrijk volk,
uitbundige blijdschap, gebroken slavernij en
vernietigde vijand (9:2-4).
Hij zal het doen! Maar roept u en mij erbij. Onze nachristelijke samenleving heeft licht nodig. Jezus zegt:
u bent het licht van de wereld.

