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In de schaduw van de Almachtige 
  

"Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen 
overeenkomstig het recht. Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een 

schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw 
van een zware rots in een dorstig land.” 

Jesaja 32:1-2 HSV 
 

 

Kent u de Man over Wie de profeet Jesaja in deze verzen spreekt? Het is de 
Messiaanse Koning, die komt om Zijn rijk op te richten en te regeren te midden van 
Zijn volk Israël. Wij vinden hier vier aspecten van de grootheid van de Messias als 
de Beschermer van al degenen die Hem kennen en toebehoren:  

(1) Allereerst is Hij een beschutting tegen de wind. De wind is hier het symbool van 
de macht van de satan, ‘de overste van de macht van de lucht’ (Ef. 2:2). Wie Christus 
toebehoort, is veilig voor de aanvallen van de overste van de wereld. Ons leven is 
immers met Hem verborgen in God (Kol. 3:3). Hij biedt ons ook bescherming tegen 
allerlei ‘wind van leer’ (Ef. 4:14), allerlei dwaalleer die in de eindtijd op ons afkomt. 
De brieven van het Nieuwe Testament waarschuwen ons telkens hiervoor.  

Hier vinden we ook wat Christus voor ons wil zijn in de eindtijd waarin wij leven, de 
tijd die voorafgaat aan Zijn wederkomst. Van alle zijden steken er stormwinden op, 
politieke, sociale en economische stormen, maar Hij wil voor ons een verberging, 
een beschutting zijn tegen de wind. Bij Hem zijn wij veilig: Veilig in Jezus' armen!  

(2) Hij is in de tweede plaats een toevlucht tegen de stortbui, een schuilplaats tegen 
de vloed. Hiermee wordt bedoeld de vloed van het gericht, de oordelen die de 
wereld zullen treffen. Jezus redt ons van de komende toorn, van de oordelen van 
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de dag van de Heere (1 Thess. 1:10). Wij worden door Hem behouden van de toorn 
(Rom. 5:9).  

God heeft ons namelijk niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de 
behoudenis door onze Heer Jezus Christus (1 Thess. 5:9). Hij is de Man, die geweldig 
van vermogen is (Ruth 2:1). Hij is door het geloof ook onze schuilplaats tegen de 
oordeelsvloed die over de wereld zal komen.  

(3) Ten derde voorziet Hij ons van waterstromen of waterbeken in een dorre streek. 
Hij is de geslagen Rots, waaruit de levensstromen vloeien (Ex. 17:5-6). Te midden 
van de geestelijke droogte van de wereld wil Hij ons stromen van levend water 
schenken. De wereld is een droge, dorre plaats en zij kan de ziel van de mens niet 
echt bevredigen. Maar wij mogen komen tot Christus, de Rots, en drinken uit de 
Bron van levend water (Joh. 4:14; 7:37-39; 1 Kor. 10:4).  

(4) Ten vierde geeft Hij beschutting en schaduw tegen de hitte van de dag, 
bescherming tegen de felste beproeving. Hij verschaft veiligheid en schaduw als de 
sterke Rots, waarop het geloof mag bouwen. Hij is ook het Schild dat ons beveiligt 
(Ps. 84:10).  

Zo vindt de vermoeide pelgrim verkwikking, troost en kracht in de 
tegenwoordigheid van Christus. De Rots der eeuwen is zijn Toevlucht. Wij hebben 
een machtige Heiland, een machtige Rots in een dorstig land. In de woestijn van dit 
leven stelt Hij niet teleur. Vertrouwen wij zo op Hem?  
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