Uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
De geest van de HEER 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 HEER.
Hij ademt ontzag voor de HEER;
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 HEER 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

Jeasia droomt van een telg uit de stronk
van Isaï, een nieuwe koning zoals David en
Salomo. Hij is bekleed met de geest van de
Heer: gerechtigheid en trouw, wijsheid en
inzicht, kracht en verstandig beleid, kennis
en ontzag voor de Heer. Hij doet recht aan
zwakken en armen en verdrijft het onrecht.
Door hem zal er een nieuwe wereld komen,
waar de grootste tegenstellingen worden
overbrugd. Het ‘beloofde land’ wordt een
uitloper van de ‘heilige berg’, waar God
woont. Op die dag zal de telg van Isaï als
een vaandel voor alle volken staan, een
voorbeeld voor alle mensen.
Een visioen, een droom, een ideaal. Het
klinkt mooi, maar het kan werken als een
mokerslag, wanneer de werkelijkheid er
helemaal niet aan beantwoordt. Een
ideaalbeeld kan mensen ontmoedigen.
“Het lukt toch niet”, zegt men dan. En veel
mensen hebben zich zelfs schuldig gevoeld
omdat ze niet konden beantwoorden aan
een ideaalbeeld dat hen steeds werd
voorgehouden. Onterecht!
Mogen we dromen? Ja toch! Dromen zijn
geen bedrog. Kijk maar naar de natuur. Uit
oude stronken schieten nieuwe takken op.
Sommige bomen moeten zelfs gekapt
worden om te kunnen (over)leven. Jesaja
gebruikte een passend beeld voor zijn
droom dat uit het oude joodse geloof een
nieuwe beweging zou ontstaan.
De leerlingen van Jezus hebben dat visioen
zien gebeuren in zijn manier van leven. Hij
droomde van het Rijk Gods, samen leven
zoals God het bedoelt. Maar ook Hij kon
Gods droom niet realiseren als een totale
ommekeer in de wereld. En toch!

De evangelies getuigen van die droom in
talloze verhalen over Jezus en in vele
parabels en gelijkenissen, die Hij vertelde.
Zijn droom werd af en toe werkelijkheid in
fragmentarische ontmoetingen, in al dan
niet toevallige momenten van goed doen
aan mensen, in de keuzes die Hij maakte
om recht te doen aan de zwaksten.
Zijn droom werd overgenomen door velen
die zich willen inzetten voor een wereld,
waarin het voor iedereen goed is te leven.
Er zijn mensen die vluchtelingen op weg
helpen in onze samenleving, omdat ze hen
niet beschouwen als bedreiging, maar
gewoon als mensen in nood.
Er zijn mensen die tegenstellingen en
verschillen niet laten uitgroeien tot een
conflict, maar zien als een rijkdom, die,
wanneer hij kan gedeeld worden, iedereen
vooruit helpt.
Er zijn mensen die niet leven om rijk of
beroemd te worden, maar hun leven
opvatten als een bijdrage tot en een dienst
aan een menswaardige samenleving.
Er zijn mensen die blijven dromen en met
hun beperkte mogelijkheden iets van die
droom waar maken.
Een visioen wordt nooit in zijn geheel
gerealiseerd, wel in snippers. En telkens
wanneer zulke snipper zichtbaar wordt,
mogen we gelukkig zijn en verder dromen,
zoals Jesaja en Jezus, want kennis van de
HEER vervult de aarde,zoals het water de
bodem van de zee bedekt.
Zulke ‘kennis’ is gelovige verbondenheid.
Ook die wordt beleefd ‘in snippers’.

In het Licht
van Gods Woord
Geest van wijsheid en inzicht,
Geest van kracht en verstandig beleid,
Geest van kennis en ontzag voor de HEER,
vervul het hart van vele mensen,
vervul ons eigen hart
en laat ons dromen
van de wolf en het lam,
de panter en het bokje,
het kalf en de leeuw,
de koe en de beer,
het kind en de slang,
…
Vervul ons
met kennis van de HEER,
gelovige verbondenheid met Hem
die ons kracht geeft
wanneer wij leven
om zijn droom van liefde en vrede
waar te maken.
Amen.

De wolf en het lam
Luc Maes
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