Dit zijn de woorden van Jesaja,
de zoon van Amos;
het visioen dat hij zag
over Juda en Jeruzalem.
Eens zal de dag komen
dat de berg met de tempel van de H E E R
rotsvast zal staan,
verheven boven de heuvels,
hoger dan alle bergen.
Alle volken zullen daar samenstromen,
machtige naties zullen zeggen:
‘Laten we optrekken
naar de berg van de H E E R ,
naar de tempel van Jakobs God.
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.’
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,
vanuit Jeruzalem spreekt de H E E R .
Hij zal rechtspreken tussen de volken,
over machtige naties een oordeel vellen.
Zij zullen hun zwaarden omsmeden
tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal nog het zwaard trekken
tegen een ander volk,
geen mens zal meer weten wat oorlog is.
Nakomelingen van Jakob, kom mee,
laten wij leven in het licht van de H E E R .
Jesaja 2, 1-5

Dromen komen uit onszelf. Wij dromen van
wat we graag hebben en wij hebben een
nachtmerrie over waar we bang voor zijn. En
vaak blijkt: dromen zijn bedrog. Een visioen is
iets anders. Het komt naar ons van buitenaf
en toont ons een wereld die anders en beter
is dan onze realiteit. Een visioen kan ons
aanspreken en op weg zetten om iets te
veranderen aan onze realiteit. De profeet
Jesaja houdt ons een visioen voor in naam
van God.
Stel je eens voor dat God een volwaardige
plaats heeft in onze samenleving, zoals
Jesaja schreef: Eens zal de dag komen dat
de berg met de tempel van de H E E R
rotsvast zal staan, verheven boven de
heuvels, hoger dan alle bergen. Hij zal ons
onderrichten, ons de weg wijzen. Dat was de
bedoeling van Gods Woord in de Thora: een
wegwijzer zijn naar een leven dat goed is
voor elke mens. Die wegwijzer verraadt dat
God van elke mens houdt en voor elke mens
leven wil in al zijn volheid.
Stel je eens voor dat wij, mensen, open staan
voor die aanwijzingen van God en zeggen:
‘wij zullen zijn paden bewandelen.’ Er zou
een groot vertrouwen groeien tussen God
en ons, tussen ons en God. Dat vertrouwen
zou ons diep raken en veranderen. Vandaar
dat het visioen zegt: Zij zullen hun zwaarden
omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot
snoeimessen. Zwaarden en speren zullen
buiten gebruik raken, omdat mensen niet
langer tegenover elkaar staan. In de plaats
daarvan komen ploegijzers en snoeimessen.
We kunnen het beste in onszelf naar boven
ploegen, de goede grond waarin Gods
aanwijzingen vrucht kunnen dragen. En we
kunnen alles wat die vruchtbaarheid in de
weg staat wegsnoeien.

Stel je eens voor dat wij allemaal bereid zijn
om zo te ploegen en te snoeien. Op die
manier kunnen wij met elkaar een
menswaardige wereld uitbouwen, waarin
alle mensen ten volle levenskansen krijgen
en gelukkig kunnen worden.
Stel je eens voor … het is (maar?) een
visioen. Het is waar dat de naam van God
vaak misbruikt is door valse profeten die
eigen belang en macht dienden. Mensen
hebben op die manier een fout beeld
gekregen van een God die veroordeelt en
straft. Daardoor hebben velen afgehaakt en
heeft men God ‘dood’ verklaard.
Jesaja geeft ons een goede raad: Blijf niet
staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het
verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws
verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog
niet gemerkt? Ik baan een weg door de
woestijn, maak rivieren in de wildernis. (Jes.
43, 18-19)
Nog steeds worden mensen geraakt door
God. Zij volgen zijn aanwijzingen en
bewandelen zijn paden, zij ploegen en zij
snoeien. Het visioen van Jesaja wordt ook
vandaag werkelijkheid in mensen die in die
God-van-leven geloven.
‘In het begin’ sprak God: ‘Er moet licht
komen,’ en er was licht. God zag dat het
licht goed was, en hij scheidde het licht van
de duisternis. (Genesis 1, 3-4) Mensen die de
paden van de Heer bewandelen brengen
licht in een soms donkere wereld. Daarom
roept Jesaja ons terecht op: “kom mee,
laten wij leven in het licht van de Heer”.

God van leven en licht,
Gij vertrouwt uw licht toe
aan onze handen.
Wij danken u
voor dat vertrouwen.

In het Licht
van Gods Woord

Daarom willen we
het beste in ons
naar boven ploegen
en wegsnoeien
wat het leven donker maakt .
Onderricht ons,
wijs ons de weg
om onze wereld om te bouwen
tot een plaats
waar het goed leven is
voor elke mens.
Wij willen leven in uw licht
en uw licht laten stralen
in onze omgeving
en in onze wereld.
Amen.

Leven
in het licht van de Heer

Luc Maes

Jesaja 2, 1-5

