‘Zo zegt de HEERE: Als Mijn verbond met de dag en de nacht er niet is, als Ik de vaste orde van de
hemel en de aarde niet geregeld heb, dan zal Ik ook het nageslacht van Jakob en van Mijn dienaar
David verwerpen, zodat Ik uit zijn nageslacht geen heersers over het nageslacht van Abraham, Izak en
Jakob zal nemen. Want Ik zal een omkeer brengen in hun gevangenschap en Mij over hen ontfermen.’
Jeremia 33:25-26
Niemand van ons heeft zich er ooit druk over gemaakt of vanavond de zon wel zal gaan. Niemand is
ooit in paniek geweest of hij vannacht nog wel slapen kan, omdat de nacht niet zou intreden. En in de
nacht kan je bij lang wakker liggen nog wel eens wanhopen of het ooit nog licht wordt, maar toch:
het is na de nacht altijd weer licht geworden. De afwisseling van dag en nacht is zeker, en is tot op de
minuut vooruit te voorspellen. We hoeven ons daar geen zorgen over te maken, en kunnen daar vast
of vertrouwen. We zijn in dat vertrouwen nog nooit teleurgesteld.
Hadden we nu dat zelfde vertrouwen maar op de beloften van God! Want God stelt de zekerheid van
de vervulling van Zijn beloften op gelijke hoogte als de zekerheid dat dag en nacht elkaar afwisselen.
God ziet de wisseling van dag en nacht als iets van een afspraak, een verbond, waar aan Hij belooft
zich te houden. En zo zeker als dat verbond is, zo zeker is ook zijn verbond met het volk Israël. Jeremia profeteert hier over in een zeer duistere tijd. De stad Jeruzalem ligt omsingeld, en staat op het
punt om ingenomen te worden door de Babyloniërs. God gaat Zijn volk straffen voor hun zonden.
Daar staat dit Bijbelboek vol van. In dit profetenboek staan maar enkele stralen van hoop. Maar deze
is dan des te krachtiger, tegen die donkere achtergrond. Hoe Israël ook zondigt, van Zijn kant zal God
het verbond in stand houden, en dus de relatie met Israël overeind houden. God zal zich over hen
ontfermen, ook al zal nu eerst de ballingschap komen.
Op de dag dat dit kerkblad uitkomt is het Israël-zondag. We hebben met deze bijbeltekst een machtige pleitgrond bij God om te bidden of Hij Israël verlossen wil, en hen de ogen wil openen voor Jezus
de Messias. Hij is de ware Heerser over Israël, waar deze profetie over schrijft. Laten we er voor Gods
aangezicht om worstelen dat Hij deze woorden zal vervullen, zo zeker als dat dag en nacht elkaar
afwisselen. Laten we Israël een blijvende plek in ons gebed geven.
En dat geldt ook voor ons persoonlijke leven. We zijn vrijwel allemaal gedoopt. Zo zeker als dat dag
en nacht elkaar afwisselen, zo zeker zijn Gods beloften over ons leven. De belofte dat Hij ons uit de
gevangenschap van de zonde wil leiden, en ons in de vrijheid wil plaatsen, is zeker. Bij jezelf kan je
een bepaalde onmacht proeven om in dat bevrijdende leven te komen. Je merkt nog zoveel gevangenschap. Maar met dit profetenwoord hebben we een wapen in handen om te bidden en pleiten bij
God. ‘God, wilt U dan Zelf Uw beloften in mijn leven vervullen, en mij in de vrijheid van het verbond
plaatsen, in de vrijheid van Jezus Christus, door de Heilige Geest’. Zo zeker als dag en nacht elkaar
afwisselen, zo zeker zal God ons gebed verhoren.
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