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God draagt ons 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,  

 

Een man die ik ken had een lieve vrouw en vier jonge kinderen. En toen, zomaar, van het 

ene op het andere moment, overleed zijn vrouw plotseling. En hij bleef alleen over met zijn 

vier jonge kinderen. Hij was radeloos. Hij wist niet wat hij moest doen. Hij begreep het ook 

niet. Hoe kon dit gebeuren? Ze waren een goed, christelijk gezin, ze hadden altijd dicht bij 

God geleefd. Hoe kon dit? Hij had maar een vraag: waar is God?  

 

Zo voelden de ballingen zich ook. De mensen die vanuit Juda, dat is het zuiden van Israel, 

in ballingschap waren gevoerd. Hun land was verwoest, er was niets over van hun tempel, 

ze waren hun hele leven kwijt. Ze waren dwars door de bergen weggevoerd, van Israel naar 

Irak, en daar moesten ze nu wonen tussen een vreemd volk met een vreemde godsdienst. 

Alles waren ze kwijt. Ze hadden niets meer. Alleen nog deze vraag: waar is God?  

  

Dat kan ook onze vraag zijn, als het heel moeilijk is in ons leven. Als we niet meer weten 

waar we het zoeken moeten. Als er dingen gebeuren waar we niets van begrijpen. Waar is 

God? We zijn toch Zijn kinderen? Hoe kan het dat dit ons overkomt?  

 

Het volk van Israel was in dit vreemde land gekomen, waar ook andere goden werden 

vereerd. De hoofdgod van Babel was Mardoek, die ook wel Bel werd genoemd, zoals in 

deze tekst. De Babyloniers geloofden dat hij alles geschapen had. Bel had een zoon, die 

heette Nebo. Nebo was de god die het lot bepaalde voor de mensen, en de god van het recht.  

En nu moesten de mensen uit Israel ook deze goden gaan vereren. Op Nieuwjaarsdag 

moesten ze langs de weg staan, dan werd het beeld van Bel en het beeld van Nebo vervoerd. 

Ze hadden allebei een eigen tempel, maar op Nieuwjaarsdag werden ze bij elkaar gebracht.  

 

Heeft u wel eens een processie meegemaakt? Jaren geleden was ik eens in Limburg, en 

daar kwam ik in een processie terecht. Een lange stoet van mensen, en voorop liepen mensen 

met een beeld van Maria, en de mensen in de stoet liepen te zingen. Zo zal het ook in Babel 
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zijn geweest.  

En de ballingen uit Israel, die langs de weg stonden te kijken, moesten dan knielen voor 

deze goden uit Babel, voor deze afgodsbeelden.  

Het doet me denken aan de Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen 

zaten in de Japanse kampen, de Jappenkampen. Zij moesten dan ook knielen, als eerbetoon 

aan de keizer van Japan, die als een god werd vereerd. 

Je kunt je voorstellen hoe je je dan voelt. Hoe machteloos, want je bent alles kwijt, en 

hoe woedend van binnen, nu je moet knielen voor een god waar je helemaal niet in geloofd, 

en hoe radeloos, want waar is jouw God? Hoe kan dit gebeuren?  

 

En dan, wanneer die ballingen daar in het stof naast de weg geknield liggen, met al deze 

wanhopige gevoelens, en terwijl ze zich zo vernederd voelen, dan komt deze profetie, waar 

we net naar geluisterd hebben.  

(Jesaja 46:1-2.) 

Bel en Nebo stellen helemaal niets voor, zegt de profeet namens God. Ze zullen zelf 

moeten knielen. Op een dag zal ook Babylon ingenomen worden, en verwoest, en dan zullen 

deze afgodsbeelden afgevoerd worden, weggesleept, op lastdieren. 

Nu worden ze nog op handen gedragen. Maar straks is er niets meer van hen over, en dan 

zal blijken dat ze niets voorstellen.  

 

En dan komt er nog een profetie.  

(Jesaja 46:3-4.) 

Die goden van de Babyloniers, die stellen niets voor, die kunnen niets, die moeten 

gedragen worden. Maar God, de God van Israel, die hoeft niet gedragen te worden. Die 

draagt Zelf. Hij draagt het volk. Hij heeft het altijd gedragen, vanaf de moederschoot, en 

Hij zal het volk blijven dragen, tot in eeuwigheid.  

Het is een heel moeilijke situatie waar de ballingen zich in bevinden. Ze zien de pracht 

en praal van Babel, en ze vragen zich af: waar is God? Zijn de goden van Babel dan 

machtiger dan onze God? Hoe kon dit allemaal gebeuren? 

En dan zegt God: ik ben machtiger dan deze situatie. De situatie gaat voorbij. Maar ik 

blijf. En ik draag jullie erdoorheen.  

En zo is het ook voor ons. Ook wij, als we in een heel moeilijke situatie zijn, kunnen ons 

afvragen: waar is God? De situatie lijkt ons de baas.  

Maar de werkelijke baas blijft de Here God. Hij is machtiger dan welke situatie dan ook. 
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Hij draagt ons. Hij heeft ons altijd gedragen, en Hij blijft ons nu ook dragen, dwars door 

elke moeilijke situatie heen, tot het weer voorbij is.  

De situatie gaat voorbij. God blijft. God draagt ons er doorheen. God draagt ons.  

 

God draagt ons.  

In deze tekst staat dat dragen van God centraal. In het Hebreeuws is dat heel mooi te zien. 

In de tekst worden namelijk drie verschillende werkwoorden voor dragen gebruikt. In de 

vertaling zie je dat helaas niet terug. Maar ik wil er graag op ingaan, omdat het zoveel zegt 

over de Here God: die drie verschillende manieren waarop Hij ons draagt.  

 

Zo zien we in vers 3 staan: Luister naar mij, volk van Jacob en al wat er van Israel nog 

over is – van de moederschoot af door mij gedragen. 

Hier staat in het Hebreeuws een werkwoord dat letterlijk betekent: torsen, of zeulen. Het 

is het dragen van een zware last.  

Ik wil deze drie manieren van dragen graag uitbeelden, en voor de eerste manier heb ik 

mijn rugzak meegenomen. Ik ben op latere leeftijd weer gaan studeren, en dan moest ik naar 

college mijn boeken meenemen. Vaak waren dat heel veel boeken, en heel zware boeken. 

Die moest ik dan op mijn rug, in mijn rugzak, meezeulen. Torsen. Het was een zware last. 

Dat is hoe God Israel draagt, zegt God Zelf in deze tekst. Israel is een zware last. Daar 

kunnen we ons wel iets bij voorstellen. In de Bijbel lezen we keer op keer hoe 

ongehoorzaam Israel is, hoe ze steeds bij de Here God weglopen.  

God moet Israel meezeulen, torsen, zoals ik hier met deze zware rugzak loop te zeulen.  

Maar dat geldt niet alleen voor Israel. Het geldt ook voor ons. God draagt ook ons, zoals 

Hij Israel droeg en draagt. Wij zijn daarbij gekomen door het geloof in de Here Jezus. En 

wij zijn ook een zware last voor de Here God. Want wij zijn net als het volk Israel: wij lopen 

ook zo vaak bij God vandaan. Dat is toch zo? Als ik voor mezelf spreek: hoe vaak gebeurt 

het niet dat je God vergeet. Dat je bezig bent met van alles en nog wat, maar God eigenlijk 

helemaal buiten sluit. Dan ben je een zware last voor God. Maar Hij draagt je wel. Hij laat 

je nooit vallen, hoe zwaar je ook bent als last. Hoe lastig je ook bent.  

 

De tweede manier van dragen vinden we ook in vers 3. Daar staat: door mij gekoesterd 

vanaf de geboorte. Het Hebreeuwse woord dat hier met koesteren is vertaald betekent ook 

dragen: het is het dragen zoals je een kind draagt. 

Ik heb hier een babypop meegenomen, om dat te laten zien. Zo draagt God ons. Zoals een 
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moeder of een vader een kind draagt. Zo houdt Hij van ons. Hij koestert ons. Hij draagt ons 

heel voorzichtig, en heel dicht bij Zijn hart.  

Je kunt dat zo meemaken, dat je je echt gedragen voelt door God. Dan komt er een 

moeilijke tijd, en dan denk je: hoe kom ik hier ooit door? Hoe gaat me dat ooit lukken? En 

dan kijk je na een tijdje terug, en dan zie je: ja, het is me toch gelukt. Maar ik heb het niet 

op eigen kracht gedaan. Dit zou ik nooit hebben kunnen doen, helemaal alleen. God heeft 

me er doorheen geholpen. Hij heeft me kracht gegeven. Hij heeft me gedragen.  

 

De derde manier van dragen vinden we in vers 4. Het is vertaald met steunen. Tot in je 

grijsheid zal ik je steunen. En: ik zal je steunen en beschermen. Maar het Hebreeuwse woord 

betekent letterlijk dragen, en dan wel sjouwen. Het is wat slaven moesten doen. De last van 

iemand anders dragen, sjouwen. Ik laat het zien met deze boodschappentassen. 

Soms ga je met iemand mee naar de winkels die zelf geen boodschappen kan dragen. En 

dan draag jij de tassen voor die persoon. Of misschien zijn er hier wel lieve mannen die met 

hun vrouwen meegaan als ze kleren gaan kopen, en dan dragen zij de tassen met al die 

nieuwe kleren.  

Dan draag je de last van iemand anders.  

Dat is ook hoe God ons draagt. Hij draagt niet alleen ons, Hij draagt ook onze last. Die 

sjouwt Hij.  

Een paar hoofdstukken verder in Jesaja wordt dat verteld, in het bekende hoofdstuk 53. 

(Jesaja 53: 4-5).  

Het is de beschrijving van de Here Jezus die voor ons stierf. Die alles wat wij eigenlijk 

moesten dragen Zelf voor ons droeg. Alles wat wij verkeerd hebben gedaan in ons leven.  

Maar ook onze zorgen wil Hij voor ons dragen. Al onze lasten.  

Ook voor onze ziekten is hij gestorven, staat er. Je mag dus altijd om genezing bidden.  

 

Zo mogen we alles aan de Heer geven: onze zorgen, onze moeilijkheden, ons verdriet, en 

ook alles wat we verkeerd hebben gedaan. 

Dat is de derde manier waarop God ons draagt. Hij draagt niet alleen ons, Hij draagt ook 

al onze lasten.  

 

Zo draagt God ons, op drie manieren. Hij draagt ons als een zware last (rugzak), Hij 

draagt ons zoals je een kind draagt (babypop) en Hij draagt onze lasten 

(boodschappentassen).  
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Maar willen we wel gedragen worden? En vinden we eigenlijk niet dat we zelf 

verantwoordelijk zijn voor alles wat we verkeerd doen?  

Is het wel zo makkelijk, dat je zorgen hebt, of dat je iets helemaal fout hebt gedaan, dat 

je dat dan aan God geeft en dan ben jij het kwijt? Gaat dat wel zo? En is dat wel 

rechtvaardig?  

Nee, het is helemaal niet rechtvaardig. Het klopt van geen kanten. Maar zo is onze God. 

Zo groot is Zijn Vader- en Moederhart. Zoveel houdt Hij van ons. Zoveel geeft Hij om ons 

en aan ons.  

Het is allemaal genade. Dat is het kernwoord van ons geloof. Genade. We krijgen alles 

zomaar, voor niets. We hoeven er niets voor te doen.  

Dat is moeilijk. Het is fijner als je ergens iets voor moet doen. Zomaar iets krijgen, dat 

voelt niet goed.  

En toch gaat het zo bij de Here God. Het enige dat Hij van ons vraagt is geloof, en 

vertrouwen. Dat we dat geloven: dat Jezus alles voor ons draagt. Dat wij erop vertrouwen, 

dat Hij ons draagt.  

Alles is genade. Daar mogen we heel blij om zijn. Dat God ons draagt. Dat Hij ons nooit 

laat vallen. Hoe zwaar we zelf ook zijn als een last voor Hem, en hoe zwaar de last ook is 

die we zelf met ons meetorsen. Hij draagt ons als een kind, dichtbij Zijn hart, met alles erop 

en eraan.  

 

De situatie kan heel moeilijk zijn, zoals die was voor het volk van Israel, dat daar langs 

de weg naar die processie moest kijken, naar alle pracht en praal van Babel, al het 

machtsvertoon, terwijl ze zelf alles kwijt waren.  

Je kunt zomaar in een heel moeilijke situatie terecht komen. Maar dan is het God die zegt: 

Ik ben machtiger dan die situatie. Die situatie, die stelt niets voor. Zoals die afgodenbeelden 

niets voorstelden, al leek het heel wat. 

God zegt: Ik draag je erdoorheen. Ik heb je altijd gedragen. Ik blijf je dragen, tot je laatste 

snik.  

 

Er is een mooi gedicht: voetstappen in het zand. Kent u dat? Het gaat over een vrouw, die 

zegt dat ze twee paar voetstappen in het zand ziet, in een droom. Dat is haar levenspad, en 

God loopt steeds naast haar. Alleen… toen het heel moeilijk was, toen was er maar één paar 

voetstappen. God zegt dan tegen haar: toen heb ik je gedragen.  
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Het is een mooi gedicht, maar het klopt niet. God draagt ons niet alleen als het moeilijk 

is – God draagt ons altijd. Vanaf de moederschoot tot aan onze grijsheid, staat er in de tekst 

die we gelezen hebben. God draagt ons en onze lasten, altijd.  

 

Als er dingen zijn waar je tegen op ziet, mag je ze aan God geven. Je mag elke ochtend 

tegen Hem zeggen: vandaag ga ik dit en dat doen – en ik zie er zo tegenop. Wilt U me er 

doorheen helpen, alstublieft? Wilt U mij dragen, en alles wat ik zelf te dragen heb, wilt U 

dat ook voor mij dragen?  

En dan zegt de Here God: Ik draag het voor je, want Ik draag jou, Ik draag jou als een 

kind, want je bent Mijn kind, Ik hou van je. 

Als je zo elke dag, elke ochtend alles bij de Here God brengt, en als je je laat dragen – 

dan wordt het leven minder zwaar. Dan wordt het licht.  

  

Amen.  


