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PREEK OVER JESAJA 65:17 
- Schildwolde 14 december 2014 
- 3e advent 
- Viering HA 

 
Liturgie: 
Adventsmoment: 
Tekst – kaars  
Antifoon – Ps.85:1,2 – Antifoon 
 
Votum en groet 
Ps.85:3,4 
Wetslezing 
Ps.12 [Wiekslag 5-8] 
Gebed  
Lezen: Jes.65:17-25 
Kindermoment [3-4] 
Adventslied: 1,2,3 
Preek over Jes.65:17 
Ld.115:1,2 
Lezing HA-formulier 5 
Gz.114:1,3 (na gebed), 4 (brood) , 6 (wijn), 7 (dankzegging) 
Gebed 
Collecte 
Ps.96:1,2 
Zegen 
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Gemeente van Christus, 
 
Verderkijkers. Dat is het verbindende thema voor de adventsweken. God leert ons ver-
der kijken dan onze eigen horizon. Het is goed om erbij bepaald te worden, dat de we-
reld niet alleen bestaat uit wat je kunt zien, horen of beetpakken. En dat het leven niet 
alleen maar verder tikt met de uren van de klok. Een mens roest zomaar vast binnen de 
eigen horizon. Dat zit nogal in onze aard. Daarom hebben we verderkijkers nodig, die 
ons laten zien hoe God tegen ons leven aankijkt. Advent is een mooie aanleiding om dat 
weer te leren zien. Het avondmaal helpt ons om nieuwe oriëntatie op Jezus Christus te 
vinden. Zijn onderwijs opent pas echt een venster op de toekomst.  
 
Verder kijken dan wat Jesaja ons laat zien, kan haast niet. ‘Zie ik schep een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde.’ Wat een krachtige belofte van onze God. Misschien verraste het je 
wel. Je weet dat Johannes in Openbaring vertelt hoe hij in een visioen de nieuwe wereld 
ziet. Maar hij was dus niet de eerste. Jesaja heeft het al als een bijzonder woord van God 
doorgegeven aan zijn volksgenoten. En dan geeft de profetie van Jesaja nog weer ander 
licht geeft op de toekomst dan de openbaring van Johannes. 
 
** reden 
 
‘Zie ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’. Laat ik eerst de simpele vraag stel-
len: Waarom gaat God dat eigenlijk doen? Welke reden heeft Hij voor het scheppen van 
een nieuwe wereld? Kan Hij de huidige wereld niet zodanig verbeteren, dat het hier een 
paradijs wordt? Kan Hij mensen niet zodanig veranderen, dat ze zich allemaal inzetten 
voor vrede en welvaart?  
 
Een simpele vraag, maar tegelijk wordt die niet vaak gesteld. Ik moet eerlijk zeggen, dat 
deze vraag eigenlijk niet eens bij mij opkomt, als ik Openbaring lees over de nieuwe he-
mel en de nieuwe aarde. Maar de vraag komt wel boven bij het lezen van Jesaja. In deze 
profetie laat God namelijk ies van zijn motivatie zien. Waarom gaat de Heer een nieuwe 
wereld scheppen? Niet omdat God graag een nieuwe schepping wil. Ook niet omdat de 
HEER zichzelf een plezier wil doen met een volmaakte wereld. Het antwoord is anders: 
‘Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,’ zegt de HEER, ‘want dat is nodig om 
mijn knechten helemaal te verlossen. Op een andere manier kan de vreugde nooit com-
pleet zijn. Er is maar een weg om mijn kinderen in heil en vrede te laten leven. Dat is 
door een nieuwe wereld voor hen te scheppen.’ 
 
Wat een bijzondere motivatie! Het krijgt inhoud, als je de profetie plaatst in de situatie 
waarin die werd uitgesproken. Er is een schamel restant van Israel overgebleven, over-
geleverd aan de grillen van machtige koningen, verbitterd vanwege het aangedane on-
recht, teleurgesteld door de gebeurtenissen, met spijt en verdriet om de zonden, zonder 
hoop op de vervulling van Gods beloften. Tegen die achtergrond geeft Jesaja twee dingen 
door van de HEER: ‘Eén: Ik ga gelovigen en ongelovigen van elkaar scheiden. Twee: U 
zult vergeten wat er is gebeurd. U zult er niet meer aan denken, al die pijn en wroeging 
komt niet meer in uw hart op.’ Beide dingen kunnen alleen als er een hele nieuwe we-
reld komt. Want in deze wereld raken wij de pijn en de zonde niet meer kwijt. 
 
Dat is een belangrijk inzicht. Wat er in je leven gebeurd is, kan je blokkeren en belemme-
ren om je leven te veranderen. Wat jou aangedaan is, kan zoveel schade veroorzaken, 
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dat volledig herstel niet meer mogelijk is. Ook fouten die je hebt gemaakt, kunnen je je 
leven lang achtervolgen. Zelfs als je je zonden belijdt en vergeving ontvangt, blijven lit-
tekens voelbaar. Schuld, onrecht en pijn vormen echt een duivelskring. Je breekt er niet 
zomaar uit, de pijn steekt steeds de kop weer op, het vertrouwen wordt niet meer 100%. 
De zonde heeft zich zo diep genesteld in deze wereld, dat saneren niet meer helpt. Er zijn 
radicalere oplossingen nodig. ‘Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.’ 
 
God heeft zijn Zoon gezonden als Verlosser. Verlossen van de zonden in de eerste plaats 
als de wortel van alle kwaad. Maar verlossen ook van gebrokenheid, angst, onrecht, han-
dicaps en pijn. In het optreden van Jezus op deze aarde blijkt keer op keer de helende 
kracht van Gods genade. Het waren tekens van Gods Koninkrijk. Bewijzen dat het God 
gaat om het herstel van alle dingen.  
 
Daarom geeft God zijn kind niet alleen een nieuw hart door Christus, een nieuw leven 
door de Geest, maar uiteindelijk ook een nieuwe wereld. Alleen in een nieuwe wereld 
word je niet meer op bepaalde momenten of plaatsen pijnlijk herinnerd aan wat er is 
geweest aan problemen. Aan zonden zal niet meer worden gedacht, het komt niet meer 
in je hoofd op, het is uit je leven verwijderd. De pijn van het verleden is verdwenen. 
Open voor het heden dat eeuwig duurt. Dat kan alleen in een nieuwe wereld.  
 
Waarom gaat de HEER een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen? Niet vanwege 
die nieuwe wereld. Maar omdat God zijn kinderen compleet wil verlossen. Ongestoorde 
vrede is in deze gehavende wereld niet meer te realiseren. Maar God wil het wel. Met al 
zijn liefde. ‘Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Voor jullie heil.’ 
 
** doel 
 
De oude woorden van de profeet Jesaja zijn gouden woorden. Kun je je voorstellen hoe 
bemoedigend Jesaja’s woorden zijn geweest voor dat handjevol onzekere mensen van 
het gedecimeerde volk? ‘Alle ellende van vroeger zal vergeten zijn, want Ik schep een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde.’ De kracht van die troost is voor ons zelfs nog on-
voorstelbaar.  
 
De profeet maakt duidelijk wat er niet meer zal zijn in de nieuwe wereld. Geen verdriet, 
geen zinloosheid, geen vijanden. Maar de profeet maakt ook duidelijk wat er wel zal zijn 
in de nieuwe schepping. Blijdschap en jubel. Tot drie keer toe komen we die woorden 
tegen. Blijdschap en jubel bij de gelovigen persoonlijk. Blijdschap en jubel bij het volk als 
geheel. En het volk van de Heer wordt tot blijdschap en jubel, in plaats van tot aanflui-
ting, ruzie en teleurstelling. En in de derde plaats: Blijdschap en jubel bij de HEER zelf. 
Met eerbied en verwondering lezen we hier van Gods eigen vreugde. De HEER juicht, 
wanneer zijn volk blij is.  
 
Blijdschap en jubel. Dat is het doel dat God voor ogen staat met een nieuwe wereld. Geen 
happy-clappy blijdschap of een romantisch geluksgevoel. Maar echte blijdschap. Als re-
actie op wat je ontvangt en ervaart.  
 
Als je in deze profetie van Jesaja wat rondkijkt, dan wordt duidelijk, waar die vreugde 
vandaan komt. Er loopt door dit hoofdstuk de rode draad van de HEER die contact zoekt 
met zijn volk. Hij luistert als zijn volk spreekt. Hij laat zich vinden voor wie Hem zoeken. 
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Hij geeft antwoord op de vragen die Hem gesteld worden. De beschrijving van de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde loopt erop uit dat de HEER zegt: ‘Ik zal antwoorden, voordat 
zij roepen, terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren.’ Zo intiem en direct wordt de omgang 
van de HEER met zijn volk. Hier ervaren wij afstand tussen de HEER en onszelf. Met alle 
gevolgen van dien. Die afstand is er dan niet meer. Zelf direct en persoonlijk met de 
HEER spreken. Die omgang is blijvende bron voor de vreugde. 
 
Het doel van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is blijdschap en jubel. Dat is de ver-
vulling van je leven, het ware geluk. Daarin komt je hart tot rust. Dat betekent niet, dat je 
elke dag moet zingen in een koor van miljoenen gelovigen. Het betekent, dat je je altijd 
en overal geliefd weet door de Vader en je verzekerd weet van zijn aanwezigheid en na-
bijheid. De blijdschap die dat geeft is het doel van je leven. Het is die vreugde die Chris-
tus geeft. Het is die jubel die je bij Christus leert. Niet alleen straks. Maar ook nu al. Nog 
niet ongestoord. Maar als Christus de bron van blijdschap en jubel is, dan is die bron in 
uw en mijn leven al aanwezig. Dan kan het toch niet anders, dat iets van die blijdschap 
en jubel al enigszins zichtbaar en hoorbaar worden? De christelijke vreugde van gelovi-
gen is het doel van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hoe wonderlijk is het om te 
horen, dat de HEER daar zelf over jubelen zal. 
 
** 
 
Over de profetie van Jesaja is nog veel meer te zeggen. Ook over de invulling van het le-
ven in de nieuwe wereld, zoals hij dat beschrijft. Wie zich erin verdiept, groeit in verlan-
gen. De HEER vervult deze beloften. Hij heeft het beslissende gedaan door Jezus Christus 
te zenden. Verzoening voor ieder die gelooft. Diezelfde HEER zal het volmaakte doen om 
zijn dienaren tot eeuwige vreugde te brengen. Hij schept daarvoor zelfs een nieuwe he-
mel en een nieuwe aarde. 
 
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We kunnen het ons niet voorstellen. Daarom is 
het ook een schepping van God. Ondenkbaar, onmogelijk en toch werkelijkheid. Een 
nieuwe wereld. Daar leven de volgelingen van het Lam zonder de pijnlijke last van het 
verleden. Daar leven de kinderen van God in blijdschap en jubel vanwege het contact 
met de Vader. Daar wordt het leven heerlijk. Hoor en bewaar wat God zegt: ‘Zie Ik schep 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.’  
 
Amen 


