Uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
De geest van de H E E R zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en ontzag
voor de H E E R .
Hij ademt ontzag voor de H E E R ;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.
Over de zwakken velt hij
een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij
een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde
met de gesel van zijn mond,
met de adem van zijn lippen
doodt hij de schuldigen.
Hij draagt gerechtigheid
als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.
Dan zal een wolf zich neerleggen
naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.
Een koe en een beer grazen samen,
hun jongen liggen bijeen;
een leeuw en een rund eten beide stro.
Bij het hol van een adder
speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn hand
naar het nest van een slang.
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.
Want kennis van de H E E R vervult de aarde,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.
Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel
voor alle volken staan.
Dan zullen de volken hem zoeken
en zijn woonplaats zal schitterend zijn.
Jesaja 11, 1-10

Isaï was de vader van koning David, de
koning-messias naar wie de Joden
heimwee hadden. Ze droomden van een
opvolger, een Messias, een koning die het
volk zou leiden in naam van God, met
ontzag voor ‘de Heer’. Die afstammeling
van Isaï en David zou een rechtvaardig
beleid voeren met bijzondere aandacht
voor zwakke en arme mensen. Zij zouden
kunnen leven in gerechtigheid, zij zouden
‘tot hun recht’ komen. Het gevolg wordt
door Jesaja beschreven als een
paradijselijk samenleven van dieren onder
elkaar, van mensen en dieren, van mensen
die geen kwaad of onheil meer
veroorzaken. Op die manier zou die
koning-messias een voorbeeld zijn voor alle
volken.
Helaas … geen enkele opvolger van
koning David bleek te beantwoorden aan
dat visioen. Zo kwamen de Joden tot het
besluit dat hun toekomst niet in de handen
lag van een koning, maar dat ze zelf een
‘messiaans volk’ moesten worden, mensen
die zich in hun samen leven laten richten
door het visioen van Jesaja.
Tot op vandaag fungeert dit visioen als een
spiegel, waarin we naar onszelf kunnen
kijken en naar de wereld rondom ons. Wij
worden opgeroepen om ons te laten
vervullen van Gods Geest van wijsheid en
inzicht, kracht en verstandig beleid, kennis
en ontzag voor de Heer. Wij worden
opgeroepen tot trouw aan en
gerechtigheid voor zwakken en armen.
Het visioen van een paradijselijke vrede is
niet zo maar dromerij. Het daagt ons uit om
te zien waar die vrede al begonnen is:
waar mensen niet langer kwaad en onheil

veroorzaken, maar zelfs de grootste
tegenstellingen overbruggen, zoals een
wolf zich neerlegt naast een lam en een
zuigeling speelt bij het hol van een adder.
De basis van dat samen leven is de ‘kennis
van de Heer’. Niet een theoretische kennis,
maar wel ‘kennis hebben met God’, in de
zin van wat vroeger wel eens gezegd werd
over twee mensen die verliefd werden op
elkaar: ‘ze hebben kennis’. Het is ‘de
kennis’ van de verbondenheid met God,
die uitnodigt om te leven vanuit Gods
bedoelingen met mens en wereld.
De eerste Johannesbrief spreekt in die zin:
“Geliefde broeders en zusters, laten wij
elkaar liefhebben, want de liefde komt uit
God voort. Ieder die liefheeft is uit God
geboren en kent God. Wie niet liefheeft
kent God niet, want God is liefde. En hierin
is Gods liefde ons geopenbaard: God
heeft zijn enige Zoon in de wereld
gezonden, opdat we door hem zouden
leven.” (1 Joh. 4, 7-9)
Met Kerstmis vieren wij dat die liefde van
God geboren werd in Jezus. Sinds die
geboorte zijn er mensen, die leven in de lijn
van Jezus, ‘in kennis met God’. Het visioen
van Jesaja roept ons op om dàt te zien:
samen leven in liefde, nu, onder ons, soms
heel eenvoudig, van mens tot mens,
onopvallend, maar echt. Dat zien brengt
wat meer licht in donkere tijden.

God,
Gij spreekt vandaag uw Woord tot ons
door het visioen van Jesaja.
Wij danken U voor de mensen
die hun leven laten richten
door uw wijsheid en uw kracht.
Wij danken U voor hen
die ‘in kennis met U’
gerechtigheid bieden
aan zwakke en arme mensen.
Wees bij ons
opdat ook wij
messiaanse mensen zijn
naar het voorbeeld van Jezus,
uw mens-geworden liefde.

In het Licht
van Gods Woord

Amen.
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