Schriftlezing: Jes. 43:14-28, Opb. 18:1-2, 19:1-5,
Tekst: Jes. 43:14-21 Thema: Heerlijk uitzicht
Zingen: Ps. 66:1 en 3, Lofz. Zach:4, Ps. 135:2,3 en
11, Ps. 77:8 en 11, Ps. 72:2 en 11.

kan zijn in de wereld: God de HEERE regeert,
Jezus is Kurios!

Hoofdpunten van de preek

Dat blijkt wel in wat er gebeuren zal. Ik heb naar
Babel gezonden en heb hen allen vluchtend doen
neerdalen… niets rest er van hun trots (de schepen).
Een OT prelude op de val van Babylon (Opb. 18).

Gods eigendom [1-7] is geroepen om te getuigen in
het rechtsgeding van God met de wereld [8-13]:
alleen de HEERE is God. Wie is deze Heiland en
wat doet Hij?

‘Iets nieuws’ maken [43:16-21]
Weer spreekt God: zo zegt de HEERE, die een weg
door de zee maakte [..] denk niet aan de dingen van
vroeger… [16-18]

Babel oordelen [43:14-15]
De ballingen horen hun God spreken over het einde
van Babel. De HEERE maakt er een einde aan!

De uittocht uit Egypte (waar Israël uitgeleid werd, de
vijanden omkwamen) verbleekt bij het nieuwe wat de
HEERE nu gaat doen [19vv]:
 19a Een weg door de woestijn: het
onbegaanbare oord, wordt begaanbaar.
Woestijn is als contrabeeld van het paradijs het
summum van oordeel en vloek. De Heere maakt
deze plaats begaanbaar om te komen naar het
beloofde land. Jezus zegt: Ik ben de weg…
 19b Rivieren in de wildernis (water op het droge
44:3). Wildernis // woestijn. In plaats van dood,
leven en vruchtbaarheid. Water => Heilige
Geest, de rivier uit de tempel (Ez. 47) die van
dood levend maakt.
 20 Een lovende schepping. De woestijndieren
delen in de zegen van het Godsvolk én loven
hun Schepper.
 21 Een lovend Godsvolk. Het doel van de
Schepper van Israël, Zijn volk dat Zijn lof
verkondigd, wordt bereikt. Hallelujah.

In dit korte stukje noemt God wel 5 treffende namen
van Zichzelf, alzo zegt:
 De HEERE; de ‘Ik ben’ (zie vanmorgen)
 Uw Verlosser; een echo van 43:1, Ik heb u
verlost… de losprijs betaald. T.t.v. Jesaja
profetische zekerheid, voor ons vervuld in
Christus.
 De Heilige van Israël. God is de ‘geheel andere’
onvergelijkbaar met welk mens dan ook. Zijn
heiligheid roept ons tot heilig leven, in en door
Hem (15, uw Heilige)
 Schepper van Israël. God staat aan het begin
van Israël, Zijn volk, dat Hij geformeerd en
verlost heeft om Zijn lof te verkondigen (21).
 Uw Koning. Terwijl het koninklijk huis van David
roemloos ten onder gegaan is, leeft hier de
eeuwige en echte Koning. Hoe duister het ook
Mini_Jesaja_43_14-21 1-12-2012 HG Sommelsdijk

