
Gedragen 

Jesaja 46:1-5 
1Bel is gebroken, Nebo ligt geveld. 
Eens droegen jullie hen plechtig rond, 
maar nu zijn hun beelden voor de lastdieren, 
een zware last voor uitgeputte beesten. 
2Ze zijn gebroken en geveld, 
ze hebben zichzelf niet kunnen beschermen; 
hun beelden worden weggesleept. 
3Luister naar mij, volk van Jakob 
en al wat er van Israël nog over is – 
van de moederschoot af door mij gedragen, 
door mij gekoesterd vanaf de geboorte: 
4Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, 
tot in je grijsheid zal ik je steunen. 
Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, 
ik zal je steunen en beschermen. 
5Met wie wil je mij vergelijken, 
aan wie mij gelijkstellen? 
Met wie vertoon ik overeenkomst? 
 
 
Ons leven kan soms moeilijk zijn. Soms lijkt het of ineens alle zorgen en lasten 
tegelijk op onze schouders neerkomen. We hebben zorgen om een kind dat 
ernstig ziek is. Of om een ander dat totaal de verkeerde weg opgaat. Onze 
baan staat op de tocht, onze zaak gaat failliet: je vraagt je later af hoe je er 
doorgekomen bent. 
Zo kunnen we ook tegen het ouder worden opzien. Hoe zal het gaan? Als we 
maar niet invalide worden, als we ons verstand maar behouden. Als de ziekte 
van onze partner maar niet verergert. 
We maken ons zorgen over de gang van zaken in de kerk en het geloofsleven 
van onze kinderen. Zo moet je soms veel dragen. Je kunt dan maar moeilijk 
meer vooruit. 
Dat kan ook letterlijk zijn. Je bent aan bed gevonden. Je komt bijna je kamer 
niet meer af. 
 
Hoe bemoedigend is dan het woord van de Here dat via Jesaja komt tot zijn 
volk: ‘tot in de grijsheid zal Ik je steunen; (…) Ik zal je steunen en beschermen.’ 
De Here heeft laten zien dat alle goden waarop het volk Israël vertrouwde, 
teleurstelden. Ze hadden de goden Bel en Nebo rondgedragen en vereerd; die 
zouden hun leven redden. Ze hadden zich ingespannen voor die goden. Maar 
nu er erop aankomt blijken deze machteloos te zijn. 



Het is de Here alleen die redt. Hij wordt niet gedragen door de mensen, maar 
Hij draagt hen. Hij redt zijn eigen volk. 
Wij zien vandaag ook dat de goden van deze wereld niet redden. Om een paar 
voorbeelden te noemen: tegenwoordig is de verzorging van de oude dag in 
geding. En wij dachten nog wel dat we verzorgd zouden worden van de wieg 
tot het graf. Daarvoor had vadertje Drees immers gezorgd. En we hebben ons 
sociale stelsel getorst. Daarin lag onze zekerheid.  
Uiteraard was de sociale wetgeving een goede zaak. Eindelijk werden ouderen 
behoorlijk verzorgd. Daarvoor mogen we dankbaar zijn, maar ons vertrouwen 
daarop stellen is verkeerd. Anderen hebben hun kapitaal gekoesterd, en daar 
veel om gelaten en voor opgeofferd. Maar zie: het is weggeslonken. Zo kunnen 
we ook steunen op de medische macht, maar knappe artsen blijken niet altijd 
in staat te helpen. 
Maar Een blijft getrouw. Je kunt altijd op Hem aan. De HERE. 
Hij heeft ons gedragen van de moederschoot af. Dat wordt tweemaal 
nadrukkelijk gezegd in dit bijbelgedeelte: tot aan de ouderdom en grijsheid. 
Heel het levenstraject is de Here bij ons. Hij laat ons niet in de steek, ook niet 
als we oud geworden zijn en niets meer kunnen. Hij torst ons. Hij heeft er 
soms een hele vracht aan. 
Mensen moeten wel eens zeggen: wij kunnen de zorg voor vader of moeder 
niet mee volhouden. Maar Hij blijft ons dragen. Hij geeft het niet op. Hij draagt 
ons en redt ons. Dat wil zeggen: Hij draagt ons totdat Hij ons het Vaderhuis 
binnenbrengt. 
Het enige wat we moeten doen is ons vol vertrouwen aan Gods armen 
overgeven. 
Immers, tot onze laatste dag blijft gelden: 
 
Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
 
Als we achterom zien, ontdekken we de Here die met ons gegaan is over onze 
levensweg. Ja, die ons dragen wilde als wij niet meer verder konden. Zouden 
we dan geen vertrouwen in Hem hebben voor dat stuk van ons levenspad dat 
nog voor ons ligt? 
 
 
De droom, die geen bedrog is 
 
Ik droomde eens en zie ik liep 
aan ’t strand bij lage tij. 
Ik was daar niet alleen, want ook 



de Heer liep aan mijn zij. 
Wij liepen saam het leven door 
en lieten in het zand 
een spoor van stappen, twee aan twee; 
de Heer liep aan mijn hand. 
Ik stapte en keek achter mij 
en zag mijn levensloop 
in tijden van geluk en vreugd, 
van diepe smart en hoop. 
Maar als ik goed het spoor bekeek, 
zag ik langs heel de baan, 
daar waar het juist het moeilijkst was, 
maar één paar stappen staan… 
Ik zei toen: ‘Heer, waarom dan toch? 
Juist toen ik u nodig had, 
juist toen ik zelf geen uitkomst zag 
op het zwaarste deel van ’t pad…’ 
De Heer keek toen vol liefd’ mij aan 
en antwoordde op mijn vragen: 
‘Mijn lieve kind, toen ’t moeilijk was, 
toen heb ik jou gedragen…’ 
 
 

 


