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Vertrouwt met onze ziekte  

Jesaja 53 :1-4, nbv 2004 

 

1Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? 

Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard? 

2Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, 

als een wortel die uitloopt in dorre grond. 

Onopvallend was zijn uiterlijk, 

hij miste iedere schoonheid, 

zijn aanblik kon ons niet bekoren. 

3Hij werd veracht, door mensen gemeden, 

hij was een man die het lijden kende 

en met ziekte vertrouwd was, 

een man die zijn gelaat voor ons verborg, 

veracht, door ons verguisd en geminacht. 

4Maar hij was het die onze ziekten droeg, 

die ons lijden op zich nam. 
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Luisteraars, Lezers, Gemeente van Jezus Christus, 

 

Als er een streep door je leven wordt gezet.  

Van het ene op het andere moment:  

Het is voorbij.  

Leg je pen maar neer.  

Stop maar waar je mee bezig bent.  

Het is over. Game over.  

Het is genoeg geweest.  

 

Niemand weet wanneer het leven stopt. Zolang we gezond zijn dromen we 

onze dromen en hebben we onze verwachtingen. We sparen ervoor. We 

bouwen ons pensioen op. We investeren in de toekomst. De graanschuren 

moeten vol. We houden er geen rekening mee dat we vannacht worden 

opgehaald.1 

De afgelopen week zei de premier: “Nederland is ziek.” Het zijn weloverwogen 

woorden. Maar het bericht is ook zorgwekkend. Maken we ons zorgen om de 

economie of om de mensen die ziek zijn?  

Het hoort bij ons mens-zijn dat we proberen alles te beheren. We willen alles 

begrijpen en we hebben alles in de hand. We hebben God niet nodig. We slaan 

de plank volledig mis.  

Het hoort bij God om ons alsnog te leren wat mens-zijn is. Mens-zijn is 

accepteren dat we met lege handen staan.  

Pas wanneer onze handen weer leeg zijn kunnen wij elkaar tot steun zijn. 

Wanneer we niet meer nemen, dan pas gaan we weer geven. 

Wij zijn de handen en de voeten van de zorg voor mensen die niet voor zichzelf 

kunnen zorgen.  

 
1 Lukas 12:20, nbv 2004; 20Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden 

teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?” 
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Wij geven gehoor aan Jezus opdracht door de zieken te bezoeken, de 

hongerigen te eten te geven en de mensen die dorst hebben te drinken.2  

Jezus Christus belichaamt de liefde van God. God zond Zijn Zoon niet in een 

gezonde wereld, maar in een zieke wereld. Hij is gekomen in onze duisternis. 

Hij is gekomen naar de mensen met beperkingen, de chronisch zieken, de 

mensen die het niet meer zien zitten, de mensen die er niet bij horen, mensen 

die eenzaam zijn en mensen die ervaren dat ze teveel zijn.  

Jezus Christus is vertrouwt met ziekte. Het zijn woorden uit de profetie van 

Jesaja die ik lang niet begreep.  

De woorden kunnen geestelijk – het is dan een beeldspraak – worden 

uitgelegd. Als een mens niet doet wat goed is, dan kan hij als het ware van 

binnen ziek worden.  

Niet doen wat God van ons vraagt is zonde. Maar er is redding. Jezus neemt 

onze zonden op zich. Hij is ervoor gestorven aan het kruis.  

Maar, de uitleg van de profetie - dat de Lijdende Knecht des Heren vertrouwt is 

met onze ziekte – gaat nog verder.  

Als ik aan Jezus denk, dan zie ik dat Hij de zieken opzoekt. Hij legt ze de handen 

op en geneest hen. Niet alleen geestelijk, maar ook letterlijk. De evangelisten 

beschrijven vele gebeurtenissen.  

Ziekte en zonde zijn trouwens niet hetzelfde. Wie ongezond leeft heeft meer 

kans op ziekte. Maar geen ziekte is een straf van God. Ziek-zijn maakt deel uit 

van de gebrokenheid van onze wereld.  

Het is van God dat Hij ons de wijsheid geeft om de ziektes te voorkomen. En 

waar ziekte is, bemoedigt en troost God ons: Ik ben bij je. Hij is vertrouwt met 

ons. Hij leert ons om te gaan met de ziekte en alles te doen om het te 

bestrijden. God gunt het ons allemaal om gezond te zijn.  

Ziekte is een van de vijanden waar Job mee te  maken heeft en waar David over 

schrijft in diverse psalmen. God zelf strijdt ook tegen deze vijanden.  

De helft van de ruim 600 geboden in het Oude Testament hebben te maken 

met hygiëne.  
 

2 Mattéus 25:35, nbv 2004; 35Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie 

gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36ik was naakt, en jullie 

kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 
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Jezus Christus was fysiek niet ziek. Maar Hij was er vertrouwt mee. Dat zijn de 

woorden van Jesaja.  

In psalm 23 zalft de Goede Herder zijn schapen met olie3. De olie is een kruidige 

zalf om de dieren te steunen bij de genezing van verwondingen, schimmels, 

infecties, wormen en ziektes.  

God zalft mijn hoofd met olie. Hij zegent ons. Hij geeft ons het beste.  

Jezus Christus is de Goede Herder. Hij weet wat wij nodig hebben. Hij zorgt 

voor ons. Hij is de Geneesheer4. Hij is vertrouwt met mijn ziekte.  

 

Als er een streep door je leven wordt gezet.  

Jezus weet ervan.  

Er is een streep door Zijn leven gezet.  

Het is voorbij. Het is over.  

Hij werd gevangen genomen.  

Hij werd geslagen.  

Hij werd lichamelijk kapot gemaakt.  

Hij is gestorven.  

 

Maar in deze dood, in deze bittere dood,5 

Onverdiend, zonder schuld,  

Ligt de overwinning.  

Jezus overwint de macht van de dood.  

 

3 Psalm 23:5; 5 U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, U zalft mijn hoofd met olie, mijn 
beker vloeit over. 

4  Lukas 4:23; 23 “En Hij zei tegen hen: ‘Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden: 

Geneesheer, genees uzelf.” 

5 Maarten Luther, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in 

tijd en eeuwigheid. 
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Niet-gelovigen verwijten mij dat God niet dood kan. Hóe kan Hij dan sterven 

aan het Kruis? De dood zet de streep door het leven en dan is het voorbij. Maar 

juist in de vraag ligt het antwoord. Het onmogelijke is voor God mogelijk.6  

Waar menselijkerwijs de laatste streep definitief wordt gezet, daar begint God. 

Dit is niet het einde. Nu begint het pas. Jezus’ sterven is de overwinning op het 

onherroepelijke en definitieve van de dood.  

God kan niet doodgaan.  

Een mens zonder schuld kan niet sterven.  

Jezus is onschuldig.  

Mijn schuld heeft Hij op zich genomen.  

Hij deed dat niet bij wijze van spreken.  

Hij heeft dat fysiek gedaan.  

Alleen zó is Hij vertrouwt met wie ik ben.  

Ik ben schuldig. Ik ben ziek.  

Ik ben ten dode opgeschreven.  

Zó brengt Hij mijn onzuiver innerlijk aan het Licht. 

Op Golgotha breekt Jezus Christus de macht van de duisternis. God heeft 

gedaan wat niet mogelijk is.  

De ziekte, de rouw, de jammerklacht, de pijn, de dood is niet meer. 7 

Het is game over.  

God heeft er een streep door gezet.  

Het is er niet meer.  

We zullen de ziekte niet meer vinden. 8 

 
6 Markus 10:27; Markus 9:23; Lukas 18:23; Jeremia 32:27; Lukas 1:37, “Want voor God is niets 
onmogelijk.” 
 
7 Openbaring 21:3-4, nbv 2004; Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods 

woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun 

God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen 

jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 
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De dood zal niet meer zijn.  

Jaren geleden heb ik het zelf meegemaakt.  

Er werd een streep door mijn leven gezet.  

Wij maken het allemaal een keer en soms zelfs vaker mee.  

 

Sinds die dag ben ik God dankbaar voor de extra tijd die ik krijg. [Hizkia, krijgt 

15 extra jaar]9 

Ik ben niet meer bang om te sterven.  

Natuurlijk hoop ook ik er nog een tijdje te zijn.  

Maar ik leef niet alleen meer om zo lang mogelijk te leven.  

Ik leef om te getuigen van de God door wie wij werkelijk leven.  

Het leven nu is tijdelijk. Ons aardse leven is eindig. Wij zijn vergankelijk.  

Vandaag – Coronavirus - staan wij weer met lege handen.  

We weten niet wat de toekomst brengt.  

Maar we weten wel waar God onze handen mee vult.  

Hij geeft ons Zijn Zoon.  

Hij is vertrouwt met ons.  

Hij is de overwinnaar op mijn ziekte en mijn dood.  

Jezus Christus Leeft.  

Amen.  

 

Jeroen van Olffen, 15 maart 2020 

 
8 1 Korinthe 15:55-57, nbv 2004. “Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? 

De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, (…)” 

9 Jesaja 38:5-6, nbv 2004; 5‘Ga naar Hizkia toe en zeg tegen hem: “Dit zegt de HEER, de God van je 

voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, ik geef je nog vijftien jaar te 

leven, 6en ik zal jou en deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Ik zal deze stad 

beschermen.”’ 


