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God hoort, God ziet
Als Hizkia ziek is, tot stervens toe, en hij zich diep bedroefd tot God wendt, terwijl hij
smeekt om verlenging van zijn leven, dan krijgt Jesaja opdracht om namens de Heer hem
de boodschap te brengen: ‘Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal u
gezond maken; aan de derde dag zult u opgaan in het huis des HEEREN’ (2 Kon. 20:5).
Hoe gelukkig is het te weten dat God ons hoort en ziet! Hij verneemt onze stem als wij
roepen; Hij ziet onze droefheid, en Hij helpt ons op Zijn tijd en naar Zijn wijsheid. Niet
altijd kan Hij in ziekte genezing schenken. Soms moet Hij de onzen die wij zo graag bij ons
zouden houden, tot Zich nemen. Maar ook dan is het een heerlijk bewustzijn dat God vol
meegevoel op ons let.
Bij Hizkia was het een bijzonder geval. Hij had toen hij ziek werd, nog geen zoon en hij kon
zich beroepen op de belofte dat de lamp van het huis van David niet zou worden
uitgeblust. Daarom krijgt hij ook het antwoord dat hij op de derde dag zou opgaan in het
huis des HEEREN, want daar zou Hizkia Hém prijzen, Die Zich over het volk van God zou
erbarmen, zoals hij het in zijn loflied na zijn genezing aan het eind zo mooi zegt: ‘De HEERE
was gereed om mij te verlossen; daarom zullen wij op mijn snarenspel spelen, al de dagen
van ons leven, in het huis des HEEREN’ (Jes. 38:20). Dat Hizkia vooral met het oog hierop
met droefheid tot God had geroepen, blijkt uit hetgeen hij had gezegd: ‘Welk is het teken
... dat ik op de derde dag in het huis des HEEREN zal opgaan?’ (2 Kon. 20:8). Het volk des
HEEREN, het huis des HEEREN, dat was voor hem het voornaamste. En de Heer heeft dat uit
zijn bidden vernomen en in zijn hart gezien!
Mochten de dingen van de Heer toch ook bij ons de eerste plaats innemen! Dat ook wij
steeds vervuld mogen zijn met het verlangen om dáár te zijn waar de Heer in het midden
van de Zijnen is!
Bij het begin van Israëls geschiedenis vinden wij hetzelfde getuigenis, dat de Heer alles
hoort en ziet. ‘Ik heb zeer wel gezien de verdrukking van Mijn volk, dat in Egypte is, en heb
hun geschrei gehoord, vanwege hun drijvers; want Ik heb hun smarten bekend’ (Ex. 3:7).
En de Psalmist roept het later uit: ‘Gij hebt mijn omzwerven geteld; leg mijn tranen in Uw
fles; zijn zij niet in Uw register?’ (Ps. 56:9). Men kan dit vers ook zó lezen: ‘Gij telt mijn
klachten, Gij legt mijn tranen in Uw fles; zijn zij niet in Uw boek?’
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Hoeveel troost ligt in deze woorden opgesloten! God is de Onveranderlijke. Ook onze
gebeden hoort Hij; ook onze tranen ziet Hij. Laat de vijand ons omgeven, laten de
omstandigheden moeilijk zijn, te allen tijde is het onze troost dat het oog van God op ons
gericht is en dat Zijn oor naar ons wil horen.
En als wij er dan aan denken dat God in de volheid van de tijd Zijn Zoon heeft gezonden,
Die hier Zelf tranen heeft geweend en tot God heeft geroepen en van Wie wordt gezegd
dat Hij ‘in alle dingen verzocht is als wij met uitzondering van de zonde’ opdat Hij
medelijden zou kunnen hebben met onze zwakheden, dan weten wij dat ook de Zoon van
God, onze medelijdende Hogepriester, ons hoort en ziet. Ja, dan wordt het ons door Hem
Die ons de Vader heeft verklaard, duidelijk hoe innig en volkomen onze God ons hoort en
ziet. Hij is de Vader der barmhartigheden, de God aller vertroosting, en Hij geeft acht op
ons roepen, op ons klagen, op onze tranen.
Het hele Oude Testament is er vol van dat de Heer vanuit de hemel let op de stem van de
Zijnen en dat de gelovigen het bewustzijn mogen hebben dat de Heer de behoeftigen
hoort en dat Hij alles ziet wat hen overkomt. En ook in het Nieuwe Testament ontvangen
wij telkens de verzekering dat de Vader, Die alles weet wat wij behoeven, ons hoort en
ziet, en dat de Heer Jezus altijd leeft om voor ons tussenbeide te treden, zodat wij met
vrijmoedigheid kunnen naderen tot de troon van de genade, om barmhartigheid te
verkrijgen en genade te vinden tot tijdige hulp (Hebr. 4:16).

Elke smart helpt Hij ons dragen,
elke strijd kan Hij verstaan,
en Hij hoort ons, als wij klagen,
en met zorgen tot Hem gaan.
G.L. 68:3
Schrijver onbekend.

