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Een betere wereld begint...
Verlangen naar gerechtigheid (Jesaja 11:1-10)
We verlangen allemaal naar een betere wereld. Een wereld waar
geen onrecht meer is, geen oorlogen, geen huwelijken die stuk
gaan, geen kindsoldaten, geen verkrachtingen, geen
verslavingen, geen kwaadsprekerij en roddel. We verlangen naar
een wereld waar mensen in vrede samenleven en met elkaar
gáán voor het goede leven. Jongeren uit de Plantagekerk gaan
met World Servants in de zomer van 2017 een project in Ghana
doen vanuit deze visie: ‘Iedereen kan een bijdrage leveren aan
het bouwen van een rechtvaardiger wereld!’ Het is belangrijk om
achter deze visie een visioen te zien.
Visioen
Als we Jesaja 11:110 lezen, worden we meegenomen in een
schitterend visioen. Jesaja heeft net geprofeteerd over het
wereldrijk Assyrië: ‘de hoogste bomen worden omgehakt, de
statigste stammen komen ten val’ (Jes. 10:33). En dan is daar
de afgehakte boomstronk van Isaï als beeld voor Gods volk.
Einde verhaal... Maar: er groeit een groene uitloper aan! Zie je
het? Een boomstronk en een nieuw begin, klein maar zo
veelbelovend, een nieuwe lente. Zie je Jezus? Hij is dat nieuwe
begin van een betere wereld.
De Geest van de HEER
En wat dan opvalt: hoe belangrijk is de Geest (ook al in het
Oude Testament)! Zonder Geest gaat het niet. Zie ook het begin
van Jezus’ bediening als hij met de Geest wordt gedoopt (Mar.
1:911). ‘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’ (Jes.
11:2). Zeven geesten, de volheid van de Geest rust op Jezus. Zo
begint verandering. En dat is nog steeds zo: dit geldt voor Jezus
én voor zijn volgelingen. Een klein begin, onopvallend, en dan
komt de Geest erbij. Bid om de Geest zodat je alles ontvangt.

Gerechtigheid en vrede
Geleid door en bekrachtigd met de Geest is Jezus degene die
volkomen eerlijk is. Zijn oordeel wordt gevormd vanuit
eerbied voor de HEER. Hij neemt het op voor armen en
zwakken, maar hij haat het onrecht en zet schuldigen op hun
plaats. Zijn koninkrijk is vol gerechtigheid: schijnheiligheid en
onrechtvaardigheid roeit hij uit. De gordel van gerechtigheid
die hij draagt past ook bij ons als zijn volgelingen (zie ook de
geestelijke wapenrusting: Ef. 6:1017). En dan ziet Jesaja een
schitterend vrederijk (Jes. 11:68) waar vijandschap tussen
dieren (lam, leeuw, panter, bokje enz.) en mensen
(zuigelingen, kinderen) voorbij is en Gods heerlijkheid
verschijnt (vgl. Rom. 8:1826). Het visioen komt tot een
hoogtepunt in de ‘kennis van de HEER’ (het
samenlevenmetGod als het enig wat er echt toe doet) die de
aarde vervult (Jes. 11:9) en in de telg van Isaï die door alle
volken wordt gezien  ‘en zijn woonplaats zal schitterend zijn’
(Jes. 11:10). Kijk naar Jezus! Kijk naar Jezus!
God begint
Dus: een betere wereld begint bij God (hij schept als Vader een
plaats om te wonen) en dan bij Jezus (‘Het is zover! Gods
nieuwe wereld is dichtbij!’ Mar. 1:15). En nu (want wij leven in
de tijd van de Geest) begint een betere wereld bij de heilige
Geest: ‘Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat
de Geest wil brengt leven en vrede’ (Rom. 8:6).
Een betere wereld begint... bij jezelf
En als je dat allemaal hebt gezien en erin gelooft en je eraan
toevertrouwt, dan kunnen we ook voorzichtig, bescheiden,
nederig en hoopvol zeggen: een betere wereld begint jezelf. Bij
jou als kind van God, als volgeling van Jezus, bekrachtigd met
de Geest van wijsheid, kennis en ontzag voor de HEER.

Bijbelgedeelten
Jesaja 2:1-5
Jesaja 11:1-10
Jesaja 55:1-13
Romeinen 8:1-30
Efeziërs 6:10-20
Voor een geloofsgesprek
1. Wat inspireert jou in het
visioen van Jesaja 11:1-10 in het
bijzonder?
2. Welke rol speelt de Geest (Jes.
11:2) in jouw leven en in jouw
verlangen naar gerechtigheid?
3. Waar zie jij stukjes van een
betere wereld? Wat zie je daar?
4. Wat betekent het voor je dat
Jezus zegt: ‘Gods nieuwe wereld
is dichtbij. Geloof dat goede
nieuws! Dit is het moment om je
leven te veranderen’?
5. Wat kun jij doen (maak het zo
concreet moeglijk) om door de
Geest die leven brengt een
bijdrage te leveren aan een
betere wereld?
Websites
www.josdouma.nl
www.levenindekerk.nl
www.plantagekerkzwolle.nl

