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ZONDAG28NOVEMBER
EersteAdvent

Jesaja 2:2a

En het z.al geschieden in het laatste
der dagen.

Schriftleting: Jesaja 2: /-5

Het elgene 11011 de zondag In de vier Adventszondagen van dit jaar is gekozen voor de lezingen
uil het gerncenschappelijke Jeesrooster (Dicnstboek 1998, I L99). Dat is niet gcbruikclijk in de
Postillc. Die gaat doorgaans zijn eigen gang. Er is echter een goede reden om no van deze regel
af te wijken en dat is de in oktober 2004 verschenen Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Juist bij
bekcnde rekstcn zullen de hoorders de oren spitsen wanneer ze anders l.ijn verwoord. Tot die
bckendc teksten horen over het algemecn ook de proferieen van Jesaja zoals die doorgaans in
de Advcntsrijd worden gclczen. Door de veranderingcn in de nieuwe vertaling zullen bepaaJde
elernemcn extra aandacht krijgcn. Bij de verkondiging kan men daarbij aanknopen. Helaas was
op het moment van schrijven de tekst van de NBV nog niet beschikbaar. maar de komst van
deze veclbclovende nieuwe vertaling is wei een goede aanleiding om weer eens re kijken naar
de vragen rond de vertaling van een uanral sleuteheksten.Jn bet algernccn kan hier nog worden
opgcrncrkt dat de keuze voor profctischc tckstcn benadrukt dar de Advenrsperiode een tijd is
am kririsch re kijken naar onszelf en de wereld waarin wij Ieven. maar oak ccn tijd om vol
verwachring uit te zien naar de toekornst die God biedt.

Liturgische aamvij1.mgefl Psalm 122. over de vrolijke. gezamenlijke opgang naar Jeruza-
lem. sluit mooi aan bij Jesaja 2. Men zou hct fcit dat wij als Diet-Joden ditlied aanheffen kunnen
;den als een gedceltelijke vcrwUing van de profetie. De GezangeD 120, 126 en 127 passen ook.
gued in dit kader. naast de fraaie bcrijming in Gezang 23. fn de liturgic kan er ook stem gegeven
worden aan de botsing 1U~~ende belofte uit Jesaja eo de in veel opzichten bitlere werkclijkbcid.
Oat kan in het Kyriegebcd en in liederen waarmee we bidden om vrede, zoals Oezang 280 en
286. Malleiis 24:32-44 wordt yoorgesteld als evangelielezjng.

Geraadpleegde lileraluur W.L. Dekker .. Jesaja 2: 1-4'. in: J.H. van der Lann e.a. (red.),
Woord ill bewegirrc I, Kampen 1984.271-280: N. Schuman. 'TosseD waken en dromeD'. in: N.
Schuman. Verbolldell IIoor hel lellell. Delft 1988. 125-127; J. Blenkinsopp. I.miah 1-39 (The
Anchor Bible 14), New York 2000; B.S. Child. Isaiah (Old Testament Library), Westminster
200 I; A.L.H.M. van Wieringen, 'The Day Beyond the Days: Isaiah 2:2 wiLhin the Framework
of the Book Isaiah', ill: F. Postma c.n. (red.), The New Things. Eschatology ill Old Teslamellf
Prophe.:y (Festschrift H. Leene; ACEBT Suppl. 3), Maastricht 2002, 253-259.

Uitleg 'En het zal gescbjeden in het laalsle dec dagen.' Zo stond het ook al in de
Statenvertaling. Vergeleken met de voorpublicaties van de NBV in de bundels Werk
illllilvoering. valt op hoc dicht de vertaling uit 1951 doorgaans nog bij de Stalenver-
taling bleef. De NBV is veel meer vernieuwend, omdat consequent gekozcn is voor
een weergave in naruurlijk Nederlands. De keerzijde daarvan is dat het achteclig-
gende Hebreeuws minder goed herkenbaar is in de vertaling. Oat wil niet zeggen
dat de vertaling minder recht doet aan de brontekst, maar wei dat men meer moeite
mOOtdoen om de weg terug afte leggen, van de venaling in hel Nedcrlands naar bet
oorspronkelijke Hebreeuws.

'En het zal gesebieden in hel laatstc der dagen' is geen natuurlijk Nederlands
meer. In de Willlbcocdvertaling (K BS) staal hier: 'Op bet einde der dagen' en in de
Groot Nieuws Bijbel: 'In de toekomst'. Oat laatsle brengt hel al een stulc dicbtec-
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bij. niet alleen in bet taalgebruik. maar ook als verwachting. Zoals her er nu staat,
lean de lezer het zich voorstellcn dar hijlLij bet zelf mee zou kunnen maken. Wat
dachten de eerste lezers van her bock Jesaja bij de woorden be'acherit hayamim'l
De term verwijst naar een moment na bepaalde. voor de lezers blijkbaar bekende.
dagen. Kijkt men naar de direcre context van deze tijdsaanduidingen. dan Ligt bet
voor de hand om aan te sluiten bij de eerder in I: I gegeven datering, Het visioen
in hoofdsruk 2 wordi immers mel bijna dezelfde woorden ingeleid. Ook in 1:1
worden 'dagen' genoemd en hier zijn ze eenvoudig te datercn, Ze zijn verbonden
met koningen van Juda die we ook kennen uit andere bronnen. De eerste, Uzzia,
wordt ook genoemd in 6: I. Daar is sprake van zijn sterfjaar, Dat geeft aan dat bel
voorafgaande (mel uitzondering van bet in 2:2 genoemde visioen) mel zijn rege-
ringstijd verbonden is. De iweede koning uit de lijst van I: I is Jotam. Hij wordt
verder aileen genoemd aan bet begin van hoofdstuk 7: 'in de dagen van Achaz, de
zoon van Jotam. Blijkbaar vood het in hoofdsruk 6 beschrevcnc plaats toea Jotam
koning over Juda was. De 'dagcn van Achaz lopen van 7:1 tot 14:28. waar zijn
dood staat venneld. Van de laatste in I: I genoemde koning Hizkia lezen we in 36:
I dar hij al veertien jaar aan de rnacht is. Volgens het verhaal van zijn Godgegeven
genezing krijgt hij er nog vijftien jaar bij (38:5). Maar ook aan dezc lange rege-
ringsrijd komt een einde. Oat wordt nadrukketijk en onheilspellend aangekondigd
in 39:5-6. De pro feet zelf zegt het Hizkia aan: 'Er zullen dagen kornen, dat aJles
war in uw paleis is en wat uw vaderen opgestapeld hebben tot op deze dag, naac
Babel z.al worden weggevoerd'. De in 2:2-4 aangekondigde gebeurtenissen kan men
lien als de tegeobanger vao hel voor de dagen oa Hizkia aangekondigde onheil.
Oat suggereen dat bet visioen uit hoofdsruk 2 verwijst oaar de posilieve nieuwe
inzct van de profetie in boofdstuk 40. In Jesaja 40-66 WOrdl immers gesprokeo
van hel berstel van israel eo komt Sion weer centraal le Slaan. We lezcn van 'de
dag van bet heiJ' (49:8) eo 'die dag waarop hel volk Gods naam wi kennen' (52:
6) en wanneer de Hecr naar Sion wcerkeen (52:7-10). Dat komi aliemaaJ dicht bij
die dag 'die uilgaat boven de dagen' uil 2:2. Tocb lijkr de belofte binnen het boek
Jesaja nog met gebeel vervuld. Er blijfl een open einde.

Het visioen lOals bescbreven in 2:2-4 over wat er zal gebeuren 'op de dag die
I.al komen' is verbonden met de voorzegging in 4:2-6 ('Te dien dage'; KBS: 'Op
die dag'). Ook daar lezen we over een toes land die baast Ie mooi lijkt om waar te
zijn: over eeo bersteld en gereinigd Sion 'als een tent die schaduw biedt in de rune
overdag en beschutting tegen stortbuien en regen' (KBS). De profeet is ecbter geen
wereldvreemde dromer. Tussen deze visioenen in geeft bij er blijk van een scherp
oog te hebben voor de arrogantie van de macbtige mannen in Jeruzalem (2:6-22) en
de schone scbijn van bun vrouwen (3: 16-4: I). Daar weer tussenin verklaan bij de
inwoners van leruz.alem schuldig (3: 1-15) en zegt ruj dat ze hel onheil over zichzelf
afroepen (3:9). Het visiocn van het komende vrederijk is dan ook niet doorgegeven
om de mensen Jijdzaarn afte laten wachten. 'Kom mee'.zo roept de profeet zijn booc-
ders op: 'Iaten wij leven in hetlicht van dc Hcer' (2:5). In het Hcbrecuws herinnert
die oproep aan de woorden van de volken in vers 3. Het eerste woord (/ekoe, 'leornt')
en de laatste aansporing (lle/ekah. 'Iaten we gaan/wandelen') worden herhaald in de
oproep aan bet huis van Jakob in vcrs 5.
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Aanwijzingen voor de prediking Advent is de tijd van verwachting, Dat bebben we
als kcrk zo vastgestcld. Of hct door de gemeenteleden ook zo beleefd wordt is een
anderc zaak. Het b goed om wat dit betreft te proberen een bezinning op gang te
brengen: met welke verwachtingen leven wij doorgaans? In hoeverre zijn we ons daar
ook van bewust? Her maakt nogal wat uit of je hoop bebt voor de toekomst of dat
je ertcgenop zict. of je mogelijkhedeo zier om 'er wat van te maken' of dat je. door
schade en schande .wijs geworden, de dingen maar over je heen laat komen.

Hedendaagse toekomstvoorspellingen zijn vaak oegatief. Her gaat niet over de
volken die samenstromen in Jeruzalem, maar over de oceanen die OO1.elage landen
op termijn zullen overstromen. In feite wordt daannee wei hetzelfde effect beoogd als
bij de profeet Jesaja. HCI is de bedoeling dat de boomers in aerie komen. Overigen
laat ook Jesaja zich nict onbetuigd als het gaai om bet aanwijzeo van de fouten in
bel heden cn de consequenties daarvan voor de toekomst, Een belangrijke aanvulling
die Jesaja ook nu nog kan geven is dat hij helpt bij het aanboren van broonen van
inspiratie. Her mag niet zo zijn dat mensen de rnoed opgeven en bij de pakken neer
blijven zitten.

De bron waarnuar Jesaja verwijst (her staat centraal in zijn visioen) is de wet van
de Heer. Vaak wordi daarnaar gckcken als icts wat wereldvreemd of achterhaald is.
Het mooie van wat Jesaja verteh is nu juist dat iedereen dit onderricht van de Heer
erkenr en herkent als de weg naar de vrede. Daarbij is die wet met een optelsom
van geboden en verboden, maar eerder eeu scheidsrecbter. 1n dit visioen is de wet
de basis van de rechtspraak tussen de volken. De verhoudingen zullen niet meer
bepaald worden door de vraag wie de SLerkste is. Dal is ceo goed begin van vrede.
want wapens doen dan niel meer ler zake.

De evangelielcllng klinkt dreigend. Het is een indrukwekkende oprocp 101 waak-
l.aamheid. Het kan echter niet de bcdoeling l.jjn dat dit de hoorder temeer drukt.
Daarom is het goed om ze te lezen in hel lichl van het opwekkende visioen van
Jesaja.

ZONDAG 5 DECEMBER
Tweede Advent

Jesaja 1 J : J a

En er zal een rijsje voortkomeo uit de troDk
van Isa"i.

Schrijtlezillg: Jesaja 11:1-10

Her eigelle I'all de Wlldag In deze wekcn vien de gemeente van Christus dat men de kom~t
van z:ijn Heer mag verwachtcn. Oaar klopt ('vol venvachting') het hart van de gemeenle. De
associatie met hct Sint Nicolaasfeest is nauwelijks te vennijden en misschicn ook wei bruik-
baar. Zoals aangegeven bij de eerste Adventszondag besteden we in deze tijd aandacht aan de
vertaling van lraditioncle teksten.

Ll/llrgisclre aUllIvij,illgcn. Bij her visioen van vrede, verbonden met de beilige berg Sion.
passen de Psalmen 72 e1176. Van de AdvcOlsJjederen passen met name de gC7.angen 125 en 132
gocd bij dc Iczing uit Jcsaja. Gezang 239:4 noemt de aan lesaja 11:2 ontlccndc zevcnvoudigc
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gave van de Geest (verder ook in Gezang 237:3 cn 238:5). Als evangelielezing venneldt her
Dicnstboek MancOs 3: 1-12. Wic wcrk wil maken van de vcrgclijking met her Sint icolaasfees s t
\ indt ook aanknopingspunten bij Gezang 116.

Geraadpleegde literatuur Zie de bij zondag 28 november genoemde commentaren van
Blcnkinsopp en Childs.

Uitleg Het goede van recente vertalingen zoal die van de KBS en de GBN is dar de
aloude woorden van Jesaja DUveel meer als poezie in de oren klinken. Neem alleen
al hei begin van vers 3. In de NBG-vertaling van 1951 lezen we: .Ja, zijn lust zal
zijn in de vreze des Heren '. In de KBS staat hier: 'Hij ademt eerbied voor de Heer'.
Daarmee blijft men in dit geval ook dichter bij het Hebreeuws. want het gebruikte
werkwoord is verwam aan bel hiervoor teeds herhaalde woord voor "geest '. De
vertaling met 'ademen' past dan beter dan 'lust hebben'. De meeste aandacht zal
eehter uitgaan naar het eerste verso In de KBS luidt deze: 'Een twijg ontspruit aan
de stronk van lsai. een telg onrbloeir aan zijo wortels'. Niemand 1.31er moeite mee
hebben dat 'de tronk' uit de vertaling van 1951 vervaogen is door het gebruikelijkere
·stronk'. Ook de vertaling met 'telg lean verwelkomd worden als een verbetering
vergeleken met bet in onbruik geraakte woord 'rijsje'. Het mooie van het woord 'telg '
is dat het in onze taal niet alleen de betekenis heeft van loot van een boom. maar ook
van afstammeling. Dat is niet zo in het Hebreeuws. maar het past wei precies bij de
beeldspraak van deze tekst.

Het becld van de weer opbloeieode plaDl komt lerug in vers 10 door de herhaling
van het woord ·wortel·. In de Nederland e venaling leven dat echter een probleem
op. want hjer is hel gecombineerd mel een ander bccld: dat van eeD opgerieht vaaDdel.
[n onze taal is dat mel mooi. In de KBS is het nog wei gehandhaafd. maar in de GBN
is crvoor gekol.en om 'wortet" te vervangen door 'nakomeling': 'In die beslissende
lijd zal de nakomeliDg van IsaJ een baken zijo·. Dat roept wei de vraag op of daannee
de belekenis van de lekst goed is weergegeven. Dc analyse van de stfUctuur van deze
teksr binneD zijn context moet hierover UiLSluiLSelgeven.

Binnen bel eerste deel van het bock Jesaja is hoofdstuk II le lezen als uitwerking
van een eerder uitgesprokeD oordeel en een eerder gedane belofte. In 6:9-13 WOrol
het einde aangezegd aan het voLk dat nicl naar de Heer luislert. Dat eindigt mel bet
bceld van een boom die omeehouwen zal worden. Aileen een stronk bUjft staan. Het
is eehter met bopeloos: 'Ee~ heilig zaad. die stronk!" (KBS). De in het Hebreeuws
gebruiloc woorden l.ijn anders. maar het beeld is hetzelfde als in II: 1. Daar wordl
het nu verder uilgewerkt. Het verschil is ook meteen duidelijk. Degene dje nu opkoml
staat wei open voor Gods woord. Zijn herkomsl doci denken aan de belofte in 9:1-
6. De daar aangekondigde vredevorst tetelt op de troon van David, de zoon van de
in II: 1 genoemde lsa"i. In hoofdstuk 9 ligt de nadruk op de afrekening mel de boze
mach len. in hoofdsruk 1I wordt de aangekondigde vrede verder uitgewerkt, ujtlopeDd
in een bescbrijving die doet denkeD aan het paradijs. waarin geen eokel schepse1 een
ander naar bet leven staat. ZeLfs bel weerloze jonge leven is er veilig. MeD kan djt
mooie visioen vaD de wolf naasl het lam zien als beeldspraak. Maehthebbers worden
immers vaak mel wilde dieren vergeleken (l.ie El.. 22:27; Nah. 2: 11-12; Zef. 3:3). Het
verwijst ecbrer ook naar een nieuwe hemet en een nieuwe aarde, zoals besehreven in
hetzelfde bock Jesaja (65: 17-25: met eeD cilaat van II :6-9 aan hel slot).
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Die vrcde komi er niet zonder slag of SIOOt.Jesaja moet zich verantwoorden voor
het volk dar zich een speelbal voelt van de machtige volken rondom. Die vol ken
komen ter sprake in het tweede deel van hoofdstuk II. Israel is verspreid geraakt
onder en door toedoen van vele andere vol ken. maar de Heer zaJ aile resten van zijn
volk bijeenbrengen. Israel zal niet ondergaan in de volken. maar "als een vaandel voor
aile vol ken staan', zo staat er in vers 10. De uitdrukking 'vaandel voor de vol ken .
wordt ook gebruikt in vers 12. Zo verbindt vers JO de twee delen van boofdsruk II.
Het is dus meer dan de afsluiting van de profetie van bet vrederijk in de verzen 1-9.
In dit lieht is her goed om nog eens te kijken naar de vertaling van hct gcnocmde
woord in vers 10. Dc G NB uggereert dat bet beeld hetzelfde is gcblcvcn, Het is aan-
nemelijker dar hier letterlijk eo figuurlijk van groei sprake is. Wat eerst een jonge
loot wa heeft nu zelf wortel gescboten en groeit uit tot iets groois.

Aanwijzingen voor de prediking De combinatie met de Iezing uit Martens 3 over
Johannes de Doper helpt ons eraan herinneren dat de mooie woorden uit Jesaja II
over het vrederijk inzeuen mel het beeld van een scherp oordeel. Johannes dreigt met
de bijl, bij Jesaja lezen we over het resultaat van bel werk mel de bijl: er is slcchts ecn
stronk overgcblcvcn. HCI bLijft gelukkig Diet bij dit vernietigendc oordcel. maar ann
hun boodschap wordt gcen recht gedaan als her zou verdwijnen achter de heilsbood-
schap. Wie niet durft te snoeien kan daarmee de groei belemmeren.

Maar er is ook een Iweede ell heel beJangrijke overeenkomst russen beide teksten.
Die heeft te maken met de centrale plaats in de beilsboodsehap van de Geest van de
Heer. Johannes spreckt van Hem die zal dopen met de Heilige Gcest, Jcsaja beschrijft
hoe de nieuwe telg Uil de l>tronk van ISaJ door de GeeSl van de Heer rechl en vrede
zal brengen. De gave van de Geesl wordl uilgewerkl in Jesaja II :2-3a. Dat gebeurt
in zevenvoud. Daaraan is in de kerkelijke rraditie (sinds Augustinus) het zogeheten
sacrum seplellariulIl ontleend. Deze is gebaseerd op d.e tekst van de Sepruaginla. Die
vocgt aan de wijsheid, het inzicht, het beleid, de kracht, de kennis en dc eerbied voor
de Heer, ook nog de gehoorLaamheid loe (waar in hel Hebreeuws de eerbied wordl
herhaald). Het i cen mooie uitdaging voor de predikiog om deze gaven verder uit
te werken. Er is een opgaande lijn io deze gaveo aan Ie wijzen. Met de eerste twee
(wijsheid en inzichl) kan ccn mens ontdekken waar het Oll eigcolijk om gaat in het
leven en hoe je leveo zin Itrijgt: de volgende lwee (beleid en krachl) hebben Ie maken
met het vermogen om deze ideeen en gedachten in daden om te zetten: het derde
paar (kennis en ecrbied voor de Heer) brengt dit alles in retatie met bet geloof: de
gehoorl.aamheid aan de Heer lenslotte onderstreept het belang van de eerbicd voor de
Heer als begin van de wijsheid (Job 28:28: Ps. III: 10; Spr. 1:7). Blenkinsopp. 265,
eiteert i.ndil verband cell Joodse speeuk Uil de eerSle eeuw: ·bij wie de angst voor de
zonde sterker is dan de wijsheid. daar blijft de wijsbeid bestaan: bij \Vie de wijsheid
sterker wordl dan de angSl voor de wnde. daar blijft de wijsheid niet bestaan'.

JUiSI op 5 december Jijkl het de moeite waard om na te den ken over gaven. Wat
kun je allemaal krijgen? Wat heb je werkelijk norug? AJs we Johannes de Doper aan
het woorcllaten, dan klinkt ook heel duideLijk de vraag: wat doe je met de mogeJijk-
hedcn dic je gcgcven zijn?
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ZONDAG12DECEMBER
Derde Advent: Gaudete

Jesaja 35:4b

Zie, uw God zal komen mel wraak, mel de
vergelding God : Hij zal komen en Hij zaJ
u verlossen.

Schriftlezing: Jesaja 35: Matteiis 1/ :2-/ /

He/ eigene \'On de zondag Deze zondag heel in de kcrkelijke traditie: 'Verheugt u'. Deze
oproep. ontleend aan Filippenzen 4:-t, herinnen de kerkganger er aan dat men bij alle ernst van
de voorbereiding niet moei vergeren dar we op weg zijn naar een groot feest. Her i goed om de
vertrouwde en veel bezongen woorden van Jesaja 35 in ecn nieuwe venaling te lezen,

ldturgische aanwijzingen Wi] men recht doen aan de naam van deze zondas dan zal men
vcel ~andacht moeten besreden aan goede, opwekkende muziek als een passend voertuig van
emoues: Men :L~U ~ook kunnen zoeken naar min of rneer thcatrale vonnen om iets op te roepen
van dc. III Jesaja .)5. beschreven grore overgang van de dorre woestijn naar bet waterrijkc,
cpbloeiende land. Licderen waarvoor men lOU kunnen kiezen zijn de P aim 85 en 146. de
Gezangen 53.98. 127 en 129. en her bekende 'De steppe zal bloeien' (LG U. 59). -

Geraadpleegde Iiteratuur De comrnentarcn van Blenkinsopp en Childs (zie bij 28 novcm-
bcr): ~V.A.M. Beuken, Isaiah 1112:Isaiah 28-39 (HCOT). Leuven 2000: L. Grandia, Bijbel en
spel. s-Gravenhage 1988.136-137: AJ. van Nijcn. 'Jcsaja 35:1-10·. in: J.H. van der Laan e.a.
(red.), Woord in beweging 4. Kampen 1985. 184-190.

Uitleg Van Nijen meek! op dat veel kerkgangers moeite hebben met 'de gedragen
• BG-bewoording'. Hij pJeit dan ook voor het gebruik van een andere, 'moderne·
vertaling. Dat zou nu de NBV kunnen zijn. Ook in andere recente vertalingeD vinden
we de gewraakle uildrukking 'versaagden van han' (vs. 4) ruel meer terug. De KBS
heeft bier: 'leg legen iedereen die radeloos is'. Ook op een andere plants wordt
Van ijen aIs het ware op zijn wenken bediend. In navolging van de meeste com-
mentareo wOrdl nu ook in de KBS en de GNB het laalste woord van vers I bij hel
begin van vers 2 getrokkeo. We staan hier echler wei voor de vraag om welke bloem
het Ilier nu precies gnat. In de Statenvertaling was het een roos. (Die vertaling beeft
vele dichters: zie de Hen·omlde Bundel van 1938, Gezang III, en in het Uedboek
\·oor de kerkell de Gezangen 132 en 337 ge"inspireerd, al spelen danr respectievelijk
ook Jesaja II en de toenmalige woonplaals van de dichler. Roozendaal, een roJ.)
10 de NBG-vertaling van 1951 \Verd hel een narcis. in de KBS een krokus en in de
GBN weer een narcis. De commentaren geven aan dat elite venaling onzeker is. Het
Hebreeuwse woord koml verder aileen nog voor in Hooglied 2: 1. Hel is een opval-
lend mooie bloem, dat is zeker.

Van ijen gaat ook in op het venaalprobleem in vers 4b. Ln de boveD aan deze bij-
drage geciteerde vertaling van de NBG-1951 is ·God' het subject van het werkwoord
·komen'. Zo vinden we hel ook in de KBS: 'Hij brengl de wraak mee, de goddelijke
ver~elrung, Hij komt u redden'. In hel Hebreeuws is echler 'wraak· grammaticaal
?e7~en hel meest aannemelijke subject. Dc vertaling zou dan moeten luiden: 'Zie,
J~lhe God! Wraak Zal komen. de vergelding van God ... ·. In dil geval blijft de GBN
dlchler bij hel Hebreeuws: ·jullie God is in aantocht. Wraak en vergelding vergezel-
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leo Hem.' Oat is een subtiel verschil. maar her is oiet zonder betekenis dat de oproep
om niet bang te zijn in eerste instantie alleen met de verwijzing naar God wordt
gefundeerd. Pas daarna wordt het iogevuld met een verwijzing naar zijn vergeldend
en bcvrijdend handelen. Oat wordt duidelijk zichtbaar gemaakt door de indeling van
vers 4 bij Bcuken. De verwijzing oaar 'jullie God' hoon volgeos hem bij het eerste
deel van het verso Het tweede deel begint met 'wraak zal komen'.

Het mooie beeld van de opbloeiende woestijn staat in schril contrast mel het
in het voorafgaande hoofd tuk uitgesproken harde oordeel over Edom dat lot een
woestenij gernaakt zal worden. In Jesaja 34:8 wordt dat aldus bescbreven: 'Want het
is een dag van wraak van de Heer, her jaar van de vergelding voor de verdediger van
Sion' (KBS). Oat is dus de keerzijde van wat we lezen in 35:4. Terwijl in hoofdsruk
34 die wraakoefening wordt beschreven, lezen we in hoofdstuk 35 over de in vers 4
genoemde bevrijding. Israel zal weer opleven. terwijl het zo goed als dood leek. Oat
wordt uitgcbeeld in de beschrijving van de woestijn die opbloeit en van de blinde
die gaat zien, We moeten hier in eerste instantie denken aan het berstel van Israel na
de Babylonische ballingschap, wanneer bet teruggekeerd is naar Sion. De weg naar
herstel leek afgesneden. maar God baant een nieuwe, een 'heilige' (vs. 8) weg. Dit
herstel staat met soortgelijke woorden ook in Jesaja 40-66 beschreven, maar het kan
ook worden toegepast op het nieuwe begin dar met de komst van de Messias gemaakt
wordt (zie her citaat in Mat. J 1:5).

Mel het woord 'wraak ' moet men zorgvuldig omgaan. Het wordt snel geassoci-
eerd met een spiraal van onbchecrsr geweld. waarbij maar al te vaak de rnachteloze
het rnoet ontgelden. Het is om te begioneo goed om ooderscheid te maken tussen de
mens en God als wreker. Oat houdt Paulus OOS ook voor in Romeinen 12: 19. waarbij
hij Deuteronomium 32:35 citeert. Gods wraak staat in het kader van zijn functie als
recbter: Hij laat het kwaad niet ongestrafL Voor mensen die gebukl gaan onder de
ooeerlijkheid van het bestaan of die verstrikl zijo in de ruet Ie ontwarren kluwen van
goed en kwaad, kan dat aJs troost ervareo worden. Vervolgens doet men er goed san
om God niet te vereenzelvigen met deze of eeo ande.re funetie. Wat dat betreft is het
goed om te bedenken \Val hierboven al is gezegd over de vertaling van veTS4. Het
moedeloze volk wordl toegeroepeo: 'wees slerk en vrees mel'. De fuodering daarvan
is dat ene zinnetje dat daarop voigt: 'lie jullie God!' Het venrouwen dat men niet
door God in de steek gelaten wordt, is voldoende. Daarna wordl pas uitgelegd \Val
God gaat doen. Oat heeft lwee kanlen: God zal hel kwade vergelden en Hij zal de
door hel kwaad geteisterde meosen bevrijdeo.

Aamvijzingen voor de prediking Soms is bet beel makkelijk om hel goede en kwade
te onderscheiden. vaak niet. Johannes de Doper zag het aJJemaal heel scherp en zei
het ook scherp in zijn prediking. Ook nij lijb cehter door de harde werkelijkheid Ie
worden ingehaald en krijgt te kampen met de vraag of het allemaal wei klopt en goed
zal aflopen. Volgens Matleus II :4-5 wijs! Jezus bern op de vervulling van de woor-
den van de profeel Jesaja. Oat moet dan weI worden samengenomen met wat Jezus
daarop laat volgen: 'Zalig is wie aan Mij geen aanstoor neeml'. Uiteindelijk gaat het
om Jezus zelf. De dingen die om Hem been gebeuren, kunnen wei opgeval worden
aIs aanwijzingen voor wie Hij is en wat Hij komt docn. maar re zijn soms ook voor
mlsverstand vatbaar. Uiteindclijk komt hct crop aan of je op Hem durft te vemouwen
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of mel. Hct is als in Jesaja 35:4. De basis voor her geloof en bet verrrouwen in de
toekomst ligt in de aanvaardiog dar God cr voor jou i en blijft.

Men doer het evangelic en zichzelf re kort als men het thema wraak probeert te
omzeilen. Het is nier de bedoeling om gelovigen angs t in te boeremeo voor een oor-
delend God. Het gaai er juisi om dat men de moed heeft om bet kwaad onder ogen
te zien. Dan belpt bet als je erop durft ie vertrouwen dar het kwaad oiet bet laatste
woord heeft, ondanks aJJe schijo van het tegendeel.

Grandia beschrijft heel beeldend hoe de profetie van Je aja gespeeld kan worden:
mensen kunnen zich inleven in het verhaal. als het ware verzand raken in een moei-
Lijkbegaanbare woestijn en daama de overgang naar de bloeiende steppe makeo om
zich daadwerkelijk te verbeugeo io een wereld waarin meosen op aJlerlei manierea
weer opleveo. Grandia is zelf blind. Hij veneh dat bet nadocn van her verhaal een
grote indruk op hem achterliet. Dankzij het spel kan men iets van de bijbeLse droom
belcven dar er geen blinden, doyen. lammen en siommen meer zulleo zijn. Van een
afstand kan dit opgevat worden als zinsbegoocheling. een manier om jezelf voor de
gek te bouden. Maar misschien beeft dit ook iets te maken met de 'heiIige weg' (Jes.
35:8). Die is niet voor iedereen begaanbaar. Hij is besternd voor wie zich de 'knik-
kende knieen laat sterken (vs. 3): dat wil zeggen: voor wie zwak en klein durft te
zijn (vgl. Mal. 11:12) en groot genoeg om zich te laren bevrijden.

ZONDAG19DECEMBER
Vierde Advent: Rorate

Jesaja 7:14

Daarom zal de Here zelf u een teken geven:
Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en
een zoon baren: en zij zaJ bern de naam
Immanuel geveo.

Schrijtlezing: Jesaja 7:J - J 7

Hel eigene van de :pndag ~ naatn van deze zondag is onlleend aan Jesaja 45:8 - ·Dauwt.
hemclen. van boven·. He! is un bede om de komst van de Mcssias: laat mel Hem de £erecb-
tigheid in deze wereld doordringen. al was hel maar druppclsgewijs. Nu we beel dichtbij bet
Kerstfeest zijn. komI de vraag op wie wij nu cigenlijk welkom heten in onze wereld. Hel is ook
goed om re kijken naar de wereld waarin we leven: ruimen wij bij aile politieke overwegingen
en ecooomiscbe belangen ook nog plaats in voor de boodschap van Kerstfeesl'? Deze vragen
komeo aan de orde in de tradiriooele Icziogen voor deze zondag. Nel als in de vorige weken
Icuen we op de venaling van enkele sleulelwoorden.

Ucurgische aanwij;}ngen Men beginl dcze zondag vaaJcmet Psalm 19 of 24. Die klinken
al5 eeo aankondiging van ber komende feesl. Inde naam Immanuel klinkl de belijdenis Ui1 Psalm
46 (zie ook Gezang40l) en 48 door. Van de Advenl liederen zijn vooral de Gezangen 120, 124
en 127 heel geschikl. Malleus t: 18-25 is de aangcwczen evangeliclezing naasl Jesaja 7.

Geraadpleegde li,erOluur De bij zondag 28 november genoemde commeDtaren van
Blenkinsopp en Childs; A. van der Kooij, 'Die Sepluagint Jcsajas als Dokumenl jiidischer Exe-
gese. Einige Notizen zu LXX - Jes. T. in: Ober.relZllIIg IlIId Deulllng (Fs A.R. Hulst), Nijkerk
1977.91-102; PJ. Thuesen. In Discordance wilh Ihe Scriplllres. American PrOleSlant Banles
ewer TraILflaring the Bible, New York 1999.
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Uitleg Bij de beoordeling van nieuwe bijbelvenalingen wordt vaak naar bcpaalde
sleutcheksten gekekeo. Op grond daarvan kan dan een snel oordeel worden geveld,
Een van die reksten is Jesaja 7: 14. Hoe is daar het Hcbrccuwse woord 'almah ',
venaald? Is dar gebeurd in overeenstemming met traditionele christologische uitlcg.
gesteund door de Vulgaat (I·irgo) en de Sepruaginta (parthenosi. die het mogelijk
maakt om cen direct verband met de maagdelijke geboone te leggen? Zo niet. dan
riekt die vertaling voor velen naar vrijzinnigheid, 10 de jaren vijftig van de vorige
eeuw wocdde er in de Verenigde Staten een hevige srrijd rondom de herzicning
van de vcrtrouwde 'Standard Version'. In deze 'Revised Standard Version' is het
geooemde woord vertaald met 'young woman'. Het verzet vanuit orthodoxe hoek
ging zover dat er publiekelijk exemplaren van de gewraakte nieuwe vertaling werden
verbrand. Bij de NBG-vertaling van 1951 speelde meo in zekere zin ook met vuur
door de venaling met 'jonkvrouw. Dat is minder duidcJijk dan 'de maagd uir de
Starenvertaling. maar in onze taal is het woord 'jonkvrouw' nog wei geassocieerd
met rnaagdelijkheid. In de Willibrordvertaling van de KBS is dat, ner als in de Groor
Nieuws Bijbel, losgelaten. In de KBS lezen we: 'Zie. de jonge vrouw is zwanger
en zal een zoon ter wereld brengen". Men is het er tegenwoordig namelijk over het
algemeen over eens dat het Hebreeuwse woord duidt op de jeugd van de vrouw en
niet op haar maagdelijkheid. De vertaling van de Septuaginta suggereert wei iets
dcrgelijks, maar dat beeft te maken met een uitlegtraditie die deze tekst verbindt met
Jesaja 37:22 en het meisje uit Jesaja 7: 14 bcschouwr als de daar genoemde (rnaag-
delijke) 'dochter van Sion'.

Hoe moet het nu in Malleus 1:23 worden vertaald? Daar wordt immcr dit vers
uit Jesaja 7 aangehaald? Ilel zou van een misplaalSte rcchtlijnigbeid gelUigen om dat
hetzelfde Ie venalen als In Jesaja 7. De contexl bij Malleus wijst er nanlelijk op dat
de schrijver hier dachl aan maagdelijkheid. Daarom is hel terecht dat hier in vrijwel
alle vertalingen 'maagd' staal. Het verschil in verraLing lussen Jesaja en Malteus
hoefl niet als probleem ervaren te worden. Het gebeurt vaker dat in de loop van de
geschiedenis bepaalde lekslen eeo nieuwe lading krijgen.

Bij al deze aandacbt voor dat eoe woord zoo men baast verge teo dal bet in Jesaja 7
gaat om de belekenis van een ander woord. namelijk de naam van bet kind dal deze
vrOllw zal baren: 'Immanuel'. Die naam is een leken van hoop in tijdcn van angslige
spanning. Juda word I bedreigd doorzijo buurvolken IsraCi en Aram. Met geweld pro-
beren zij Juda te betrekken in hun coalilie legen Assyrie. Dc koniog van Juda, AchaL
zit voor zijn gcyoel tussen twee vuren: kiesl hij voor lsrael en Aram, dan roepl hij
de woede van het machlige Assyrie over zich af, maar kiest hij Legen de buurvolken.
dan dreigen zij bem van de IrOOn te slolen. De profeet Jesaja wijsl hem op een derde
weg: vertroulV op God en je zulL standhouden (vs. 9). De naam van Jesaja's zoon (vs.
3) is IVat dil betreft hoopvol en veelzeggcnd: Sear-Jasub. Dal betekent: 'een resl zal
terugkeren'; dal wil zeggen: uiteindelijk zal het yolk oiel ondergaan. Achaz wens!
echter geloof en politick geseheideD te bouden. Daarom wil hij ook geen leken van
Gods nabijheid. Het teken dat hij vervolgens toch krijgl is op zieh niet opzieobarend.
De profeet wijsl naar cen zwangere vrouw, misschien zijn eigen vrouw of de vrouw
van de koning. Zij is zwanger. De gebruiklc vormen van het werkwoord wijzen nieL
op cen toekomstig gebeuren. Het gaat bier om de naaru die hel kind zal krijgen. Die
naam is ontleend aan hel vertrouwen dat sinds koning David mel de srad Jeruzalem
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was verbonden eo dat wordt bezongen in de Sionspsalmen: 'God is mel ons. Aan de
jongen 7.31 re zien zijn dat dit geen loze belofte is. Hij zal het mecrnaken. nog voor
hij volwassen is. dat de buurvolken mCI al hun dreiging ondergaan. Toch is er ook
cen dreiging die niei afgewend zal worden. De koning en zijn volk zullen len prooi
\ allen aan Assyrie, Dan zal men zich moctcn vasthouden aan de hoop verwoord in
de naarn van die andere zoon: Sear-Ja ub.

Het moge duidelijk zijn dat het tcken van Immanuel in Jesaja 7 niet zonder meer
verwijst naar de geboonc van Jezus Chris IUSzeals beschreven in de evangelien. Toch
is er wei eeo verband mel de profetischc kritiek op de koning. Jesaja verwijt Achaz
dat hij geen goddelijke inmenging in zijn politiek toelaat. Hij wil zelf de dienst uir-
rnaken. Daarmee stelt hij zich in de lijo van de Oudoo ter c eo later ook Romeinse
koningen. Zij hadden doorgaans absolute macht en dichucn zichzclf daarbij een god-
delijke status toe. Vaak liet men zich ook als god vereren. In her evangelic van Kerst
wordi dil heilzaam omgekeerd. Hier gaat het niet om een mens die zich god waam,
maar om God die mens wordt.

Aanwijzingen voor de prediking De verhouding russen geloof en politiek is vaak
moeizaam. Machthebbcrs verfoeien de inmengiog met hun zaken vanuit een hoek
waarop zij geen invloed hebben. En de gesehiedenis leen dat wanneer dienaren van
her geloof aan de macht komen dit kan leiden tot ernstige misstanden. De vrees voor
politiek op de kansel is om vele redenen begrijpelijk. maar daarrnee nog nier altijd
gerechtvaardigd. Het is in ieder geval onmiskenbaar dat het evangelic van Kerst
Diet 10 siaat van de politick van die dagcn. Her duidelijkst is dat in het evangelic
,·ao Luca , waar in hoofdslUk 2 hel verhaal van de geboone van Jews inlet met een
vermelding van de grolen dezer aarde. om vervolgens in IC zoomen op een op hel
eerste gezicht onbeduidende gebeurtcnis in Bethlehem. Aan hel lot van de boeken
van Lucas. die eindigen in Rome. is inmiddels duidelijk geworden dal wal zo klein
II1zelle wereldwijde con equeoties beeft. Daarmee Ligt de relaLie russen gcloof en
politick weer op tafel. Je aja brengl dal Ireffend onder woorden: 'A1s u niet stand-
vaslig geloofl. dan houdl u geen standr (Jes. 7:9 KBS).

Sommige kerkgangers zullen er mocile mee bebben dal het vertrouwde scbema
van beloftc en vervulling bij de teksten voor deze zondag niel opgaat. Men kan dat
opvanen als een gebrck aan eerbied voor de bijbeltekslen. Dal is een misverstand.
Men doel bel verhaal van het teken van Immanuel in Jesaja 7 aileen recht als men
zich inleefl in de spannende silUalie van dal moment. Dat is misschieo nog wei moei-
lijker. In ieder geval is het zinvoller dan je geloofsenergie stoppen in de gcdachle dal
de pro fecI hier over de hoofden van zijn hoorders been sprak over zaken die builen
hun gcziehlsyeld lagen. Want nu komI men ook zelf voor de vraag te staan of de zo
gemakkelijk beaamde geloofsbelijdeois die tot VooTenkelc jaren zelfs onze munten
sierde.ook van invloed i op ons doen en laten. Dat is een goode voorbereiding op bet
komende Kerstfeest. Jc kunt bet wtgebreid gaan \'jeren en je best doen om dalle doen
op de manier zoals dal hoon. Dat betekent echler nog niel dat het feest je ook ceht
raakt. Achaz Iiel zich niet van de wijs brengen door de verwijzing oaar Immaouel.
Zal bel bij ons ander zijn?
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