Zingen:
• Psalm 67: 1
• Psalm 103: 4, 5
Lezen:
• Johannes 7: 37-53
• Jesaja 55: 1-13
___________________________________________________________________________
Gratis; kopen zonder geld
Je houdt het niet voor mogelijk en het klinkt een beetje gek, maar pas werd er geld uitgedeeld
op het CS van Amsterdam. Iedereen die langs kwam werd een biljet van 20 euro aangeboden.
Nou, da’s fijn zul je misschien denken. Dat zou ik meteen aannemen!
Het ging om een experiment van een TV-zender die wilde kijken of de mensen dat ook echt
aan zouden pakken. Het tegendeel was waar. Maar heel weinig mensen namen het geld aan,
en velen sloegen het zelfs af. Toen na een tijdje de politie langs kwam, werd de
verslaggeefster door hen aangesproken en moest ze stoppen.
Raar eigenlijk. Als iets gratis is, zijn we vaak achterdochtig. We twijfelen er aan of er geen
addertje onder het gras zit en of het wel helemaal te vertrouwen is. We twijfelen aan de
kwaliteit van iets wat we kopen als het spotgoedkoop is. Als het zo goedkoop is, dan zal het
wel niks zijn.
De inleiding van vanavond heeft ook alles met gratis en twijfelen te maken. We willen
vanavond kijken naar de eerste 3 verzen van Jesaja 55. Ik lees ze nogmaals voor.
Om duidelijk te hebben wat de context is van Jesaja 55 kijken we even naar de hoofdstukken
er voor. Hoofdstuk 53 gaat over de lijdende Knecht des Heeren. Wat Jezus allemaal doorstaan
moet om de zonden van de wereld te kunnen dragen. In hoofdstuk 54 wordt de inhoud van het
heil beschreven, het gaat over de dingen die Jezus verdiend heeft door Zijn lijden en sterven.
In hoofdstuk 55, waar ik het vanavond over ga hebben staat de uitnodiging om daadwerkelijk
te komen tot dit heil.
In eerste instantie gaat het in deze hoofdstukken over de Joden. Het verbond met de Joden
wordt na hun afkeer van God opnieuw gesloten. Ze moesten alle inzettingen missen, zou het
niet gedaan zijn met Zijn genade? Maar het verbond is vast en eeuwig.
Ik heb voor Jesaja 55 gekozen omdat het zo’n enorm mooie inhoud heeft. Het is eigenlijk een
persoonlijke uitnodiging van God aan iedereen die het leest.
Om achter die mooie inhoud te komen, kijken we wat er nu eigenlijk in die eerste 3 verzen
bedoelt wordt door God. Wat is nu Zijn boodschap voor ons? Wat is onze persoonlijke
uitnodiging?
Dat het een belangrijk stuk is kun je zien aan het eerste woordje: ‘o’. Het betekent eigenlijk
‘let op’ of ‘hoor eens!’ of ‘hé daar’; het moet ons eigenlijk wakker schudden. Zo van; wat nu
gaat komen is superbelangrijk.
Ik zei net dat het eigenlijk voor de Joden is geschreven. Als je goed kijkt naar vers 4 en 5, dan
zie je dat het niet alleen geschreven is voor de Joden, maar ook de heidenen.

Ook aan het begin van vers 1 zie je dat het gaat om een hele ruime nodiging tot het heil van
Jezus. Er staat ‘O alle gij dorstigen, komt tot de wateren’. Dat is een uitnodiging voor
iedereen, want er is namelijk niemand die Christus niet nodig heeft, ook al weten ze het niet.
Een voorbeeld. Kijk, als je zeker denkt te weten dat je de Mexicaanse griep niet zult krijgen,
hoef je voor je gevoel ook niet gevaccineerd te worden. Maar als je niet zeker weet of je wel
gezond zult blijven, dan kun je je voorstellen dat je een vaccinatie gaat halen om jezelf te
beschermen, dan wil je zo’n vaccinatie misschien juist heel graag. Zo is het ook met Gods
Woord. Wij denken dat we God niet nodig hebben, dus lezen we Zijn Woord niet of
oppervlakkig en vergeten we het gebed vaak. Toch hebben we Hem wel degelijk nodig! Of
we het nu voelen of niet.
Zo is dat ook in vers 1. We zijn dorstig, ook al denken we of voelen we dat niet zo. We
hebben genade nodig. Je kunt het ook lezen als een soort eis. Dat je dorstig moet zijn, zodat
de genade van het evangelie welkom moet zijn. Wat dan vereist wordt van de uitgenodigden
om welkom te zijn is; zij moeten dorstig zijn. Als je genoegen neemt met de wereld en niet je
geluk in God zoekt, als je meer vertrouwen stelt in wat je zelf doet, dan heb je Christus voor
je gevoel niet nodig om je door Hem te laten behouden.
Maar misschien dat jij juist wél die dorst hebt, dat je meer van Christus wil weten, en snakt
naar Zijn genade. Dat kan, wat bijzonder, als God door Zijn genade dorst heeft gegeven. Hij
geeft je die dorst en honger, zodat je het bij God gaat zoeken!
Voor beide verschillende mensen heeft God deze uitnodiging geschreven.
Waar is die dorst te lessen? Er staat ‘komt tot de wateren’. Dat water kun je op verschillende
manieren opvatten. Je kunt het zien als het levende water zoals dat in Joh. 7 staat: ‘Zo iemand
dorst, die kome tot Mij en drinke’. Écht dorst hebben, betekent niet meer verder kunnen
zonder eerst water te hebben gekregen. Wij in Nederland kennen dat gevoel van échte dorst
eigenlijk niet. Er is altijd wel water of drinken in de buurt. Afgelopen zomer was ik in Egypte,
daar leer je eigenlijk pas wat dorst is. Als je met 50 graden door een verzengende woestijn
loopt, weet je zeker dat als je geen water bij je hebt, je binnen het uur een groot probleem
hebt. Dan kun je dorst ervaren.
Zo is het nu ook met de dorst naar Jezus, dat is weten niet meer zonder Zijn bloed te kunnen.
In vers 1 staat ‘wateren’ dat is meervoud. Naast het hebben van dorst, kun je ook denken aan
een haven. Als je vroeger wilde handelen, als je een baantje zocht, moest je naar de havens
toe, daar was altijd wel werk, daar valt altijd wel wat te handelen. Voor koopwaar gaan
handelaren naar de haven, daar wordt alles aan land gebracht. Vergelijk dit eens met wat er in
vers 1 staat. Als je gered wilt worden door God moeten we naar Christus toe, Hij is de
geopende fontein van genade.
We kijken verder naar dit vers; ‘Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt
zonder geld en zonder prijs, wijn en melk.’
Het is dus geen afwachten, ook al heb je geen geld (want van ons zelf hebben we God niets
aan te bieden), je moet wel die haven opzoeken. Zorg dat je daar bent waar het Evangelie
gepreekt wordt. De Heilige Geest wil daar werken. Als je komt tot God, dan wordt het door
genade je eigendom.
Maar er staat naast komen ook ‘eten’. Even een voorbeeld;
Stel je bent in de supermarkt en je hebt zin in gevulde koeken. Je staat bij de kassa en wilt die
koeken afrekenen. Het is een enorme rij, er staan 6 mensen voor je en ze gaan ook nog eens
allemaal gepast met euromuntjes betalen. Kortom, het wachten duurt lang. Je krijgt zo’n trek
en scheurt de verpakking open en neemt een koek. Door van die koek te eten, verplicht je
jezelf om ze te kopen.

Daarom staat er in de tekst ook ‘komt, koopt en eet’; als je iets eet is het nog meer je
eigendom, het is niet alleen het Woord van God bewaren in je nachtkastje en af en toe
bekijken, maar ook gebruiken; dan zul je sterk worden en gevoed worden en kun je afstand
doen van de zonde die in de weg staan. De wijn en melk die in vers 1 genoemd wordt staat
voor de versterking die je zult krijgen door Gods Woord en de hulp van Zijn Geest.
We kijken naar vers 2. ‘Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw
arbeid voor het geen niet verzadigen kan’? Na de persoonlijke uitnodiging van God, klinkt er
een verwijt. Waarom geef jij, geef ik, geld uit voor hetgeen geen brood is, voor dingen die er
in de eeuwigheid niet toe doen. Waarom ben je bezig met dingen die Mij pijn doen, zegt God,
terwijl je van Mij wijn en melk zonder geld krijgen kunt!
Tja, ach…. Leuk gezegd, maar ik heb het best naar mijn zin.
Toch…. Laten we eens goed naar onszelf en de dingen die we doen kijken? De dingen van de
wereld verzadigen niet, dat lijkt wel maar ze geven geen echte vertroosting en tevredenheid.
Ze behagen voor een poos, ze geven snel plezier maar ze voldoen nooit, ze bedwelmen als het
ware, maar ze geven geen echte tevredenheid.
God stelt ons een vraag, Hij gaat de discussie aan met ons, waarom laten wij het toe dat we
door de wereldse dingen worden ingepakt? We moeten dan ook de discussie met onszelf
aangaan; wees bezig met de dingen van na dit leven!
God geeft in het laatste stuk van vers 2 dan ook een belofte; ‘Luister goed naar Mij, en eet het
goede, en laat uw ziel in vettigheid zicht verlustigen’.
Gods goede woorden en beloften, een goed geweten en de aanwezigheid en troost van de
Heiligen Geest zijn een voortdurende maaltijd voor hen gehoorzaam naar Christus luisteren.
Er staat een moeilijk stuk; hun zielen zullen in vettigheid zich verlustigen, dat is: ze zullen
zalig verblijd zijn in die rijke en heerlijke blijdschap.
Ja, maar, hoe weet je dat dan?
Ja, maar, ik hoor daar toch niet bij. .
God zegt; stop eens met die ‘ja, maars!’. God herhaalt het telkens: komt, komt, komt, hoort,
neigt uw oor, komt en hoort. God is geduldig, Hij weet dat we traag zijn in het luisteren naar
Hem. Daarom verwerpt Hij ons niet direct, maar roept ons meerdere keren. Iedere keer weer
de uitnodiging. Als je telt hoe vaak er in vers 1 het woord ‘komt’ staat, dan kun je niet zeggen
dat God je niet nodigt! Tot drie keer toe! Wie het niet de moeite waard vind om dan te
luisteren, kan voor Gods troon niets aanvoeren ter verdediging van zijn ondergang.
We kijken tot slot naar vers 3. We hebben in vers 1 gehoord over de uitnodiging van het
komen, het kopen en het eten. In vers 2 zegt God; ‘Hoort aandachtiglijk’ oftewel ‘Luister
goed’. In vers 3 staat hoe je dat moet doen. ‘Neigt uw oor’. Je moet je oor neigen; als het ware
vooroverbuigen om precies te horen wat iemand zegt. Zoals je in de kerk soms je best moet
doen om niet afgeleid te worden door kinderen voor je, of een snurkende oude man naast je,
zo moeten we extra ons best doen als het gaat om het horen en komen tot Jezus. De wereld en
de duivel overstemt alles. De duivel zal alles doen om te voorkomen dat je naar Jezus gaat,
denk even aan de uitvlucht die je misschien hebt om niet naar catechisatie of de kerk te
gaan… de duivel lacht er om en ziet je met vreugde voor altijd branden in de hel…
Dus moet er actie zijn; een vrucht van het horen. Eerst horen en dan komen. Je snel en
vastberaden begeven naar God. Als wij door genade tot God komen om Hem te dienen, zal
Hij met ons een verbond maken en het verbond van onze doop bevestigen. Hij zal ons echt
gelukkig te maken. Daarom lezen we in het laatst van vers 3 over ‘de gewisse weldadigheden

van David’. Hier wordt de Messias bedoelt, Hij is de middelaar en de borg. Gods verbond met
ons is een eeuwig verbond, het vergaat nooit meer. In tegenstelling tot alles wat op aarde is.

‘O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt koopt en eet, ja,
komt, koopt zonder geld, en zonder prijs wijn en melk’.
Een laatste ‘Ja, maar….’
Ja maar…. ik heb eigenlijk helemaal geen dorst. Ik heb eigenlijk geen zin in de kerk, in al dat
christelijke gedoe… Een laatste antwoord; vraag dan maar om dorst. Als je geen dorst voelt,
ga naar iemand die wel dorst heeft en die wel drinken mag van dat water. Als je geen dorst
voelt, maar je ziet iemand anders drinken kun je ook dorst krijgen. Zoek hen op die dicht bij
God leven en leer van ze.
Zoek Jezus, zoek God dan zul je Hem vinden.
Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan, terwijl Hij nabij is.

Vragen bij de inleiding:
1. Vanuit onszelf verlangen we naar de dingen van de wereld. Waar komt die dorst naar
de wereldse zaken vandaan?
De duivel heeft ons verleidt. We haken naar de wereld. We hebben de duivel liever
dan God.
2. Hoe is de dorst naar God te lessen? Hoe weet je dan dat die échte dorst gelest is?
Gebruik hierbij Jesaja 55 : 6 en 7.
Door de Heere te zoeken. Dan verlaat je je goddeloze weg, je bekeert je. God ontfermt
zich over je en Hij vergeeft al je zonden. Je voelt eeuwige vrede.
3. Het heil, de genade van God, is gratis, er staat: ‘Gij, die geen geld hebt, komt, koopt en
eet’. Waarom zou het gratis zijn? Gebruik voor je antwoorden de volgende teksten:
• 1 Petrus 1 : 19
• Handelingen 3 : 6
• Romeinen 5 : 8
• Jesaja 64 : 6
- het is betaald met het bloed van Christus, dat is onbevlekt en volmaakt
- het is veel meer waard dan alles hier op aarde
- God heeft betaald, als wij niet konden betalen
- alles wat wij doen is vol zonde
4. In vers 2 staat: ‘Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw
arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan?’
a. Probeer dit eens in eigen woorden op te schrijven.
b. Noem eens voorbeelden van dingen die mensen doen, waaraan je kan zien dat ze
niet bezig zijn met de zaken van het eeuwige dingen. Je mag hierin ook best
persoonlijk worden.
c. Dus geld uitgeven aan wereldse zaken mag niet? Hoe zit dat precies? Leg dat eens
uit.
a. Waarom geef je geld uit aan dingen die geen kracht geven of waarde hebben.
Waarom betaal je voor dingen die je niet gelukkig kunnen maken?
5. In Jesaja 55 : 11, 12 en 13 staan heel veel beloften van God voor hen die hun
goddeloze weg verlaten hebben. Noem er eens aantal.
- Gods Woord doet kracht en zegent hen die het geloven
- blijdschap
- vrede
- de Heere komt zo aan zijn eer

