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Wonderbare vermenigvuldiging
Onlangs kwam mij het woord uit Jesaja 40:29 voor de aandacht: ‘Hij vermenigvuldigt de sterkte hem, die
geen krachten heeft’. Wij hoeven niets van onszelf te verwachten, zoals wij dat zo mooi in Psalm 27:14
vinden: ‘Wacht op de HEERE, wees sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op de HEERE’. Ik dacht
toen: ‘Hoe heerlijk is het, dat de Psalmist hier zichzelf opwekt om op de Heer te wachten. Zoals David in
Psalm 103 zijn ziel opwekt tot lof, zo spreekt de dichter in deze Psalm zichzelf toe het vertrouwen op de
Heer toch niet te verliezen. Als we zó voor God staan, dan zijn wij zwak, maar juist dan, in Gods oog,
machtig, want dan kan Hij uit zwakheid kracht te voorschijn roepen. Als we zó voor God staan, hebben
wij geen krachten, maar juist dan zijn wij sterk, want ‘Hij vermenigvuldigt de sterkte hem, die geen
krachten heeft’.
Wonderbare vermenigvuldiging! Heeft de menselijke logica ooit zoiets uitgedacht? Alleen God, Die alle
dingen schiep, kan het niets tot iets maken. Hij kan olie voor één dag, voor maanden toereikend doen
zijn. Hij kan enkele broden – ze waren niets voor zovelen – voor duizenden tot voeding doen zijn; ze
blijven vermenigvuldigen tot allen verzadigd zijn! De Heer kan de smarten van de spotters
vermenigvuldigen, de dagen en jaren van het leven vermenigvuldigen, onze nakomelingenschap
vermenigvuldigen, de verslagenen, de ver-schrikkingen vermenigvuldigen, Hij kan goud en zilver, eer en
heerlijkheid vermenigvuldigen, Hij kan de gelovigen die in Zijn vreze wandelen, vermenigvuldigen, ja, Hij
belooft ons genade, barmhartigheid en vrede te vermenigvuldigen.
Maar het heerlijkst van al Zijn vermenigvuldigen is toch het vermenigvuldigen van sterkte van hem of
haar die geen krachten heeft. Daar is niets, en de Heer maakt dat niets tot iets, tot iets wat toeneemt, dat
blijft toenemen!
O, mochten we allen genoeg hebben aan de genade van de Heer, en in onszelf zwak zijn, geen krachten
hebben! Dan kan de Heer ons sterk maken en die sterkte vermenigvuldigen.

