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Jesaja zei het al in het eerste Bijbelverhaal: God is er niet alleen voor het volk Israël, maar 

voor iedereen. God zal redding brengen tot aan de einden der aarde. God is een bevrijder – 

en Jesaja, de profeet, is daarmee – net als Jezus, Gods Zoon – het licht voor alle volkeren. Zij 

voorzien die bevrijding en vertellen ons dat die er voor iedereen is. 

Zijn we daar klaar voor? 

Want hebben wij zelf niet ook dat licht nodig? Iemand die ons terug de weg wijst, terug naar 

God, onze Schepper, Vader en Geliefde. Terug naar waarheid en gerechtigheid. 

Jesaja werd als dienstknecht geroepen om Gods naam weer bekend te maken, zodat er met 

eer en ontzag over God gesproken zou worden. Zo’n Jesaja, zo’n dienaar, zo’n profeet, zo’n 

licht voor alle volken missen we tegenwoordig zo!  

Want wie durft er nog vrijmoedig over God te spreken?  

Maar zo iemand kunnen wij ook zijn! Ook wij kunnen dienaar zijn; nederig en toegewijd zijn, 

de aandacht op God richten in plaats van op onszelf. Daarmee inspireren we anderen.  

Niet door onze aandacht alleen te richten op meningen en misstanden, op 

meningsverschillen en misverstanden, op branie en boosheid en borstklopperij. Maar door 

elkaar te waarderen om wie we zijn en om ons te richten op vrede en gerechtigheid. 

Wel onrecht aanklagen, misstanden rechtzetten en meningsverschillen bijleggen. 

Vredestichters zijn voor eendracht, niet voor tweedracht. Geroepen worden tot een heilig 

leven. Zodat we in Gods licht, heel kunnen worden. Hele mensen: God inclusief. 

Johannes, die doopte met water, zag hoe de heilige Geest op Jezus neerdaalde toen Hij zich 

door hem liet dopen.  

Die heilige Geest was zichtbaar: als een duif – symbool voor vrede en een nieuw begin. Als 

een vuur – geïnspireerd en vurig, vol van het Woord van God. Als een Lam – weerloos, 

zachtmoedig en geweldloos.  

De heilige Geest kan zo ook zichtbaar worden in ons: ons in beweging zetten, ons inspireren, 

ons verwarmen, ons ontvankelijk maken voor Gods Woord en voor anderen. 

Geweld en oorlog is niet de wil van God. God wil vrede. Hij wil dat we als broeders en 

zusters samenleven. 



Jezus kwam om de zonde van de wereld – ons ongeloof, het gebruik van geweld en het 

voeren van oorlog – weg te nemen. Hij kwam om vóór te leven en ons te onderwijzen hoe 

dat moet: in vrede samenleven.  

Daarom moeten we ons niet laten verblinden door alle verschrikkingen die er nog altijd zijn 

in de wereld. Want er zijn veel zachte krachten in de wereld die goed doen en gericht zijn op 

vrede. Zachte krachten die Jezus’ Geest ademen.  

Zachte krachten die weerstand bieden tegen oorlog en geweld.  

Zachte krachten die koffie schenken aan, luisteren naar en zorgen voor elkaar.  

Zachte krachten die aandacht hebben voor de mens.  

Zachte krachten die weten te vergeven en de hand in eigen boezem steken. 

We moeten ons niet wapenen, maar ontwapenend zijn. 

We moeten niet vluchten, maar bij elkaar schuilen. 

We moeten elkaar niet zwart maken, maar elkaar in het licht zetten. 

We moeten niet aanklagen, maar trouw zijn. Betrouwbaar zijn. Vertrouwen hebben in 

elkaar. 

We moeten God weer zichtbaar maken, zoals Jesaja dat deed, zoals Jezus God in het licht 

zette.  

Het is net Kerstmis geweest. Jezus brengt God onder ons. Zoals Hij in ons hart geboren wilde 

worden – laat zo ons hart Zijn woning blijven. Die stal van ons hart wordt met Jezus een 

paleis; een plek van geestelijke rijkdom, vol warmte, eenheid en gastvrijheid.  

Met Gods liefde zo dichtbij ons, verwarmen wij de wereld. Met Gods Geest durven wij van 

Zijn liefde te spreken. Met zijn liefde doen we goed en recht aan elkaar. 

Laten we daarom bidden dat de liefde van Jezus Christus onder ons groeien mag en dat 

Gods Geest ons in beweging zet!  

En waar we niet kunnen lopen of niet vrij zijn te gaan – laat daar ons hart bewogen worden. 

Wees zacht-moedig. Dat is een opdracht voor ons allemaal. Want daarom zijn we gedoopt. 

Uit liefde.   

Amen. 


