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Als wij ziek zijn, hoeven we ons alleen maar de woorden van de profeet Jesaja te herinne-
ren: “Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen” (Je-
saja 53:4), om ons te laten zien dat Hij ook dat met ons deelt. Worden wij vervolgd, bespot, 
geslagen, beledigd door de wereld, hebben wij geen plaats van rust, zijn wij alleen en zon-
der hulp, zonder vrienden, worden wij verzocht door de satan, verlaten door onze vrienden, 
kwalijk behandeld, wij hoeven alleen maar het leven van de Heer na te gaan om Hem dit al-
les te zien lijden, opdat Hij ons zou kunnen helpen. Voelen wij de verzoeking van de satan 
en merken we zijn macht, dan hoeven we alleen maar te denken aan die veertig dagen die de 
Heer in de woestijn doorbracht om door hem verzocht te worden en aan die zware strijd in 
Gethsémané, om in Hem de juiste Helper en Vertrooster in die verzoekingen te zien. 
Wij zouden verder kunnen wijzen op het ongeloof van de schare, op de hardnekkigheid van 
de farizeeën, op de lafhartigheid van Pilatus, op het onbegrip van Zijn discipelen en op zo-
veel andere voorvallen, en allemaal zouden ze ons het bewijs geven dat de Heer in alles ver-
zocht is geweest, uitgenomen de zonde. Waarom? Opdat wij vrijmoedig tot Hem zouden 
komen met al onze zorgen en strijd, met alles wat ons tegenkomt, opdat wij barmhartigheid 
ontvangen en genade vinden tot tijdige hulp:  

“Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwak-
heden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. 
Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barm-
hartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip” 
(Hebreeën 4:15-16). 

Als wij de Heer Jezus alles zeggen, zal ons hart te midden van het lijden getroost zijn, om-
dat Zijn medelijden ons laat voelen dat wij niet meer alleen zijn. Dat zal ons in staat stellen 
de moeilijkheden met geduld te dragen en ons hart zal zich in Hem verblijden. Als Hij het 
dan goedvindt, dat is op Zijn tijd, zal Hij ons uithelpen. Vindt Hij het nog niet goed, is het 
nog niet nuttig voor ons en voor Zijn verheerlijking, dan zal het lijden voortduren, maar ons 
hart zal toch gelukkig zijn door de gemeenschap met Hem. 
Hoe volkomen heeft de Heer dus in onze behoeften voorzien! Hoe goed is Hij. Gelukkig als 
onze harten dit begrijpen. Maar er is nog meer. Er is niet alleen troost te vinden in het mee-
voelen dat de Heer Jezus in ons lijden laat zien, maar wij  vinden ook kracht bij Hem. 

“Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht 
worden, te hulp komen” (Hebreeën 2:18).  

Wij moeten in de strijd ondersteund worden. Bij de verzoekingen hebben we Goddelijke 
kracht nodig en wie kan die beter geven dan Hij Die Zelf verzocht werd? Wie weet er beter 
dan Hij hoeveel kracht er nodig is om staande te blijven, hoeveel wijsheid om te kunnen 
weerstaan? Hij Die in alles volmaakt was, weet wat wij nodig hebben, en Hij komt ons te 
hulp. Niet voor zover wij voelen die hulp nodig te hebben, nee, Hij geeft ons zoveel kracht, 
precies zoveel als wij op dat moment nodig hebben. Wij kunnen ons rustig aan Hem toever-
trouwen. Van hoeveel waarde is het dus voor ons, dat Hij waarachtig Mens werd, als Mens 
op aarde wandelde en nu als Mens aan Gods rechterhand zit. Laten we dit nooit vergeten. 
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Als deze waarheid in onze harten gegrift staat, dan zullen wij de heerlijke en vertroostende 
gevolgen in onze wandel ondervinden. Het zal ons aansporen veel met Hem bezig te zijn en 
ons hart zal zich ook onder het lijden en de strijd in Hem verblijden, want: 

       Elke smart helpt Hij ons dragen, 
       elke strijd zal Hij verstaan, 
       en Hij hoort ons, als wij klagen, 
       en met zorgen tot Hem gaan. 

             G.L. 68:3 
 
 

 

Zie ook: 
o “Christus in Jesaja 53”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Christus-in-Jesaja_53.pdf  
o “Jesaja 53 – de lijdende Knecht”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jesaja-53.pdf  

o “Wat betekent het “In Christus” te zijn: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/inChristus.pdf  
o “Het menselijke lichaam van Christus”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jesaja53_2-3.pdf 
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