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.
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“Er zijn dit jaar geen stoute kinderen.” Zo
sprak Sinterklaas bij zijn aankomst met de
stoomboot. Meer nog, hij zegt dat elk jaar.
Maar dat is natuurlijk niet waar. Het klopt niet
met de werkelijkheid. Kinderen zijn af en toe
stout. Zo worden ze groot. Heeft de Sint dan
gelogen? Toch niet. Hij houdt de kinderen
een ideaalbeeld voor. En dat werkt. Een
jongen zei in het journaal: “ik heb mijn best
gedaan om de laatste week heel braaf te
zijn.”
Zo werkt ook het visioen van Jesaja: ‘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.’ Ook dat klopt niet met de
werkelijkheid. Maar met dat ideaalbeeld
doet de profeet zijn lezers nadenken over
hun eigen situatie. Hij doet ons dromen van
een wereld van gerechtigheid en trouw.
Het visioen was op de eerste plaats bestemd
voor een telg uit de stronk van Isaï. Isaï was
de vader van koning David, de telg een
nakomeling en opvolger van David. De
profeet droomde van een koning, die een
echte Messias zou zijn en het volk zou leiden
in naam van God. Die ideale toestand werd
nooit bereikt. Geen enkele koning slaagde
erin. Verschillende opvolgers van koning
David waren er ook niet mee bezig. Hun
macht was voor hen veel belangrijker dan
een volk dat zou kunnen leven in
gerechtigheid en trouw.
Het visioen sprak ook andere mensen aan.

Meer en meer ‘gewone mensen’ beseften
dat zij zich zelf konden inzetten voor een
‘messiaanse samenleving’, een wereld zoals
God hem bedoeld heeft. Dat geldt nog
altijd in onze wereld, in onze samenleving, in
onze directe omgeving. Het ideaalbeeld zal
wel nooit bereikt worden, maar mensen
doen hun best om er iets van te realiseren
op de plaats waar zij leven.
Jesaja verklapt in zijn visioen het geheim van
die nieuwe wereld: ‘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.’ De inzet voor een nieuwe wereld,
een samenleving op basis van gerechtigheid
en trouw, wordt mee gedragen door een
stevige verbondenheid met God.
We hebben nood aan wijsheid en inzicht,
kracht en verstandig beleid, kennis en
ontzag zoals God ze ons aanwijst. Ontzag
voor de Heer is daarbij van het hoogste
belang. Dat betekent dat we God een
plaats geven in ons leven, gelovend dat Hij
van ons houdt en ons daarom duidelijk wil
maken hoe we onze wereld menswaardig
kunnen uitbouwen.
Jezus heeft die wijze raad van het visioen
van Jesaja ten volle beleefd vanuit zijn
verbondenheid met God. Hij heeft zich
ingezet voor gerechtigheid en trouw aan
elke mens. In de dagen vóór Kerstmis kijken
we niet alleen uit naar de geboorte van
Jezus, maar ook naar de realisatie van die
nieuwe wereld, waarin Hij ons is voorgegaan.

In het Licht
van Gods Woord

God,
Gij roept ons op
om samen te leven
in gerechtigheid en trouw.
Uw Geest van wijsheid en inzicht,
van kracht en verstandig beleid,
van kennis en ontzag
werd ten volle beleefd door Jezus.
Wij kijken uit naar zijn geboorte
en naar de geboorte
van een nieuwe wereld
van gerechtigheid en trouw.
Laat uw Geest
rusten op ieder van ons,
opdat ook wij ons inzetten
voor die nieuwe wereld.
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Laat uw wijsheid onze wijsheid worden,
uw inzicht ons inzicht,
uw kracht onze kracht,
uw verstandig beleid ons beleid.
Amen.

Een nieuwe wereld

Luc Maes

Jesaja 11, 1-10

