Goedenavond gemeente
Ik ben Arjo van Eijsden en wil vanavond graag met jullie stilstaan bij een aantal gedeeltes uit de
Bijbel.
In de eerste plaats lees ik een aantal verzen uit Daniël 9, te weten vers 4 tot en met 11 en vers
15 tot en met 19:
4 Ik bad tot de HEERE, mijn God, en deed belijdenis en zei: Och Heere, grote en
ontzagwekkende God, Die Zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzien van
hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen,
5 wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld, wij zijn
in opstand gekomen door af te wijken van Uw geboden en bepalingen.
6 Wij hebben niet geluisterd naar Uw dienaren, de profeten, die in Uw Naam spraken tot onze
koningen, onze vorsten en onze vaderen, en tot heel de bevolking van het land.
7 Bij U, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht – zo is het heden
ten dage bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël, bij hen die
dichtbij zijn en die ver weg zijn, in alle landen waarheen U hen verdreven hebt om hun
trouwbreuk, die zij tegenover U gepleegd hebben.
8 Heere, bij ons staat de schaamte op het gezicht, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze
vaderen, omdat wij tegen U gezondigd hebben.
9 De Heere, onze God, is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen Hem
in opstand zijn gekomen.
10 Wij hebben niet geluisterd naar de stem van de HEERE, onze God, om volgens Zijn wetten te
wandelen, die Hij ons gegeven heeft door de hand van Zijn dienaren, de profeten.
11 Maar heel Israël heeft Uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar Uw
stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van
Mozes, de dienaar van God, want wij hebben tegen Hem gezondigd.
15 Nu dan, Heere, onze God, U, Die Uw volk met sterke hand uit het land Egypte geleid hebt en
U een Naam gemaakt hebt zoals hij heden ten dage is – wij hebben gezondigd, wij hebben
goddeloos gehandeld.
16 Heere, laten toch Uw toorn en Uw grimmigheid zich afwenden van Uw stad Jeruzalem, Uw
heilige berg, op grond van al Uw gerechtigheden, want om onze zonden en om de
ongerechtigheden van onze vaderen zijn Jeruzalem en Uw volk tot smaad geworden voor allen
die ons omringen.
17 Nu dan, onze God, luister naar het gebed van Uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe,
omwille van de Heere, Uw aangezicht lichten over Uw heiligdom, dat verwoest is.
18 Neig Uw oor, mijn God, en hoor! Open Uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien
waarover Uw Naam is uitgeroepen, want wij werpen onze smeekbeden niet voor U neer op
grond van onze gerechtigheden, maar op grond van Uw grote barmhartigheid.
19 Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het, wacht niet langer – omwille
van Uzelf, mijn God. Over Uw stad en over Uw volk is immers Uw Naam uitgeroepen.
Vervolgens wil ik een aantal verzen lezen uit Jesaja 53, en wel vers 4 tot en met 6:

4 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj
hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.
5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf
die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing
gekomen.
6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE
heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.
En tenslotte nog een stukje uit Romeinen 4, vers 3 tot en met 8:
3 Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid
gerekend.
4 Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem
verschuldigd is.
5 Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn
geloof gerekend tot gerechtigheid.
6 Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent, zonder werken:
7 Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn,
8 welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent.
Er is al heel wat gezegd en geschreven over de vraag of het coronavirus een straf van God is. Ik
ga dat allemaal niet herhalen. Het enige wat ik hierover op dit moment wil zeggen is dat wij in
algemene zin slechts met terughoudendheid en zorgvuldigheid over deze kwestie kunnen
spreken. Laten wij niet te snel conclusies trekken. Niettemin wordt ons, en dat wil ik ook
benadrukken, in deze crisis wel een spiegel voorgehouden. Als land, als volk, maar ook
individueel. Als het goed is, leidt deze tijd tot verootmoediging en schuldbelijdenis. En daarmee
ben ik beland bij het eerste bijbelgedeelte dat ik gelezen heb, Daniël 9.
Daniël bidt. Hij bidt tot zijn God. Persoonlijk vind ik dit een van de meest indrukwekkende
gebeden in de bijbel. Daniël treedt hier op namens het volk dat in ballingschap verkeert en
belijdt de zonden van zijn volk: wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben
goddeloos gehandeld, wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van Uw geboden en
bepalingen. En dan zegt hij: Bij U, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het
gezicht.
Ook wij moeten belijden dat wij gezondigd hebben. Dat wij Gods goede geboden niet gehouden
hebben. Ik hoop van harte dat deze coronacrisis echt tot dat inzicht leidt. Wat maken we er een
potje van. We bezoedelen Gods schepping. Het is veelzeggend dat door de diverse lock downs in
de wereld de natuur weer opleeft. Dat de lucht in China opeens een stuk minder vuil is, het
water in Venetië weer schoon. Waar zijn wij nou eigenlijk mee bezig? En zo is er natuurlijk veel
meer te zeggen. Wij leven in een consumptiemaatschappij en ook voor ons, christenen, zijn
geld, spullen en vakanties, belangrijke dingen. En wat gaat er van ons als kerk en als christenen
uit? Zijn wij levende getuigen van de Heere Jezus? En daarmee kom ik bij mijzelf uit. En bij u, bij
ieder persoonlijk. Beseffen wij dat wij van nature niet voor God kunnen bestaan? Dat wij God op
Zijn hart trappen. Dat wij tegen hem in opstand komen. Dat wij tegen alle geboden van God
gezondigd hebben. Wat zijn wij vaak egoïstisch. Volgens de Heidelbergse Catechismus zijn wij
van nature geneigd God en onze naaste te haten. Als we eerlijk zijn, kunnen we niet anders dan

dit beamen. Als we dit op ons in laten werken, dan kunnen we ons, net zoals Daniël, alleen maar
schamen, diep schamen.
Maar er is – Godzijdank – ook nog een andere kant. Daniël 9 spreekt daar ook van. Want het
gelezen bijbelgedeelte is niet alleen een schuldbelijdenis, maar ook een gebed om vergeving en
genade. Niet op grond van onze gerechtigheden – dan zijn we snel kaar –, maar op grond van
Gods grote barmhartigheid. En daarmee kom ik ook bij de andere bijbelgedeeltes die we
gelezen hebben. Kerngedeeltes uit de bijbel die ons in deze stille week op Jezus doen zien. Want
het thema dat in deze verzen tot ons komt is die wonderlijke ruil: door het geloof in de Heere
Jezus Christus wordt onze ongerechtigheid aan Hem toegerekend en Zijn gerechtigheid wordt
aan ons toegerekend. De Heere Jezus heeft de geboden van Zijn Vader volledig gehouden. Hij is
de enige mens die volmaakt rechtvaardig is. En nu wordt Zijn rechtvaardigheid door het geloof
aan ons toegerekend, terwijl onze zonden aan Jezus Christus worden toegerekend. En juist in
deze week staan wij er in het bijzonder bij stil dat de Heere Jezus voor uw en mijn zonden
geleden heeft aan het kruis en gestorven is. Ja, Hij is zelfs neergedaald tot in de hel, toen Hij
riep ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ en er geen antwoord kwam. Door het
geloof weet ik dat ik niet alleen vrijgesproken ben van straf en schuld, maar dat ik zelfs word
beloond voor alles wat Jezus Christus heeft gedaan. Ik ben in Gods ogen helemaal rein. God de
Vader ziet mij aan alsof ik nog nooit zonde had gedaan. Wat een wonder. Het is alsof de Heere
Jezus tegen al die extreem benauwde coronapatiënten zegt: geef mij die benauwdheid maar;
waardoor al die mensen gezond worden en Jezus sterft, alleen. En dan te bedenken dat dit maar
een uiterst zwakke vergelijking is. De zonde gaat zoveel dieper.
Velen maken zich zorgen over het coronavirus, over hun eigen gezondheid of die van anderen,
over hun baan, hun bedrijf, noem maar op. En ik begrijp dat. Maar hoe staat het met uw ziel?
Bent u gered? Zijn uw zonden verzoend door het bloed van de Heere Jezus? Ik hoop van harte
dat dat zo is. En als dat nog niet zo is, dan is het nu de tijd om net als Daniël te bidden: Heere,
bij ons staat de schaamte op het gezicht, omdat wij tegen U gezondigd hebben . Heere, luister.
Heere, vergeef. En dan zal Hij uw ongerechtigheden vergeven, en uw zonden bedekken. En dan
zal niets, ook het coronavirus niet, ons nog kunnen scheiden van de liefde van God, die er is in
de Heere Jezus Christus, onze Heere.
We zullen met elkaar bidden.
Heere God, Vader in de hemel, wij belijden onze zonden en schuld. Wij hebben gezond igd, als
volk, als kerk en als individuen. Wij hebben verdiend dat U nooit meer naar ons omziet, dat U
Uw handen van ons aftrekt. Dat u ons overgeeft aan ziekte en dood. Maar wij mogen ook weten
dat U genadig bent. Dat Uw liefde zo groot is dat U Uw eigen Zoon gezonden hebt die onze
ziekten op Zich heeft genomen en onze smarten heeft gedragen. De straf die ons de vrede
aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Dank U wel
voor dit wonder.
Wij bidden of U met ons wilt zijn in de coronacrisis. Wij erkennen dat U een machtige God bent,
de Koning van alle koningen, het loopt U niet uit de hand. En tegelijk bent U onze liefdevolle
Vader die voor ons zorgt en weet wat wij nodig hebben, nog voor wij er om vragen. Weest u met
de mensen die ziek zijn, met de mensen die op sterven liggen, met de mensen die geliefden
hebben verloren. Ontfermt U zich. Wij bidden u voor artsen en verpleegkundigen en voor allen

die in de zorgsector werkzaam zijn. Ontfermt U zich. Wij bidden u voor mensen die hun baan
verloren hebben of dreigen te verliezen, voor ondernemers die bang zijn dat hun bedrijf over de
kop gaat. Ontfermt U zich. Wij bidden U voor het kabinet, voor de leden van de Tweede Kamer
en voor allen die verantwoordelijke posities bekleden. Ontfermt U zich.
Onze Vader, die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen.
Blijft u vooral nog even luisteren, want zo dadelijk zullen enkele jongeren van de gemeente
passie- en paasliederen ten gehore brengen. Ik wens u nog een gezegende week toe.

