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‘Dat is niet eerlijk!’ We roepen het allemaal wel eens.
Vaak gaat het dan om situaties waarin wij minder krijgen dan de ander. Maar zien we ook de oneerlijkheid
wanneer wij aan de goede kant van de streep zitten?
Willen we dan ook dat het rechtgezet wordt?
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Jesaja levert dit keer een beeld dat ons vermoedelijk
wat minder aanspreekt. De vorige drie waren prachtig:
wapens worden ingeleverd, dus er komt een eind aan
oorlog en ruzies. Er bloeien bloemen in de woestijn:
verdriet en pijn zullen verdwijnen. En de herder haalt
zijn schapen op uit moeilijke omstandigheden en brengt
ze veilig thuis. Maar het vierde plaatje herkennen we
niet: wie zaait, zal ook van de oogst eten.
Toch zijn er veel mensen op aarde voor wie juist dit
beeld bemoedigend is. Ze werken hard, maar krijgen
nauwelijks iets te zien van de opbrengt. Denk aan de
kinderen in de kobaltmijnen van Congo, bananenboeren
in Zuid-Amerika en vrouwen in de kledingfabrieken in
Bangladesh of Myanmar.
En dan komen wij toch in beeld. Want zijn wij er niet
mee verantwoordelijk voor dat zulke schrijnende situaties blijven bestaan? Wie gaat hier ingrijpen?
2

De mensen aan wie Jesaja schrijft hadden er mee te maken: vijanden vielen het land binnen om te oogst te roven. Dat gebeurde al in de tijd van de rechters en ook
later, toen er koningen waren. Het was geen ongelukkige samenloop van omstandigheden. Nee, het was de
straf van God op het ongeloof van zijn volk. Hij had dat
al aangekondigd in Leviticus 26, 14-17.
Maar het volk was hardleers. Zelfs de Judeeërs die
waren teruggekeerd uit de ballingschap waren hypocriet
in hun geloof. Er waren veel sociale misstanden (lees
Jesaja 57-59).
Wat doet God? Zal Hij nog een keer de vijanden sturen? Nee, wanneer Hij zegt dat het niet meer zal gebeuren dat de vijanden de oogst roven, geeft Hij aan dat Hij
op een andere manier gaat reageren op de zonde van de
mensen. Zij moeten van binnenuit veranderd worden,
wil er nieuw gedrag ontstaan. En daar gaat God voor
zorgen, door zijn Zoon.
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God gaf zijn Zoon, Jezus Christus. Hij kwam om onze
schuld op zich te nemen.
Die schuld moeten we niet te klein denken. Hoe vaak
heb je in je gebed je consumptiepatroon genoemd, dat
ten koste gaat van je medemens? Hoe vaak heb je oprecht gebeden voor al die slaven in de kledingfabrieken? Kijk verder dan je neus lang is. Laat ook dit beeld
van Jesaja op je inwerken: we hebben Jezus niet alleen
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nodig om vergeving te krijgen voor een vloek of een
overtreding op seksueel gebied, maar ook voor ons aandeel in de oneerlijkheid op het gebied van voedsel en
kleding.
Jezus is gekomen om recht te trekken wat scheef is.
Heb daar oog voor! En werk eraan mee, in de kracht
van de heilige Geest. Maak als christen verschil, bijvoorbeeld door te kiezen voor voedsel en kleding met
een keurmerk. Maak de oneerlijkheid bespreekbaar, in
je familie- en vriendenkring en in de winkel.
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‘Zij die het graan oogsten, zullen er ook van eten.’ Wat
fijn dat Jesaja ons ook dit beeld aanreikt, van wat God
aan het doen is, in Jezus Christus! Het vult die andere
beelden echt aan. Je krijgt meer zicht op wie God is: Hij
maakt een einde aan alle onrecht. Hij zweert het bij zijn
rechterhand en zijn sterke arm: zo zeker Hij de kracht
ervoor heeft, zo zeker zal het gebeuren!
Het vierde beeld schudt ons wakker. Wij denken bij
de komst van Jezus vaak aan het verdwijnen van onze
pijn en ons verdriet. Maar het is méér: Jezus pakt niet
alleen onze ellende aan, Hij maakt ook een eind aan de
ellende van onze naaste. Hij komt namelijk om alles
recht te zetten. Hij maakt een eind aan wat scheefgegroeid is, aan alle oneerlijke verhoudingen tussen mensen. En dan gaat het niet alleen over wat anderen doen
of nalaten, maar ook over ons aandeel daarin!
Slot
God geeft een nieuwe wereld, waarin gegeten en gedronken wordt. Er staan tafels, met brood en wijn, en
nog veel meer. En iedereen zal ervan eten, iedereen die
zich liet meenemen door de God die recht doet.

