Schriftgedeelte:
Jesaja 55: Uitnodiging tot het heil des HEREN.
Lees hierbij ook: Johannes 7:37 en Openbaring 21:6 en 22:17.
Kernteksten:
vs.1
"O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt,
koopt en eet; ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk."
vs.3
"Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u een
eeuwig verbond sluiten; de betrouwbare genadebewijzen aan David."
vs.6
"Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij
is."
Inhoudelijk zeggen alle drie de teksten (denk ik) het zelfde: het gaat in vers 1 om
komen; in vers 3 om neigen en komen; in vers 6 om zoeken.
Achtergrond:
Israël bevindt zich in ballingschap in Babel.
(Wat is ballingschap? Wat zijn de omstandigheden?)
Er was van het volk van God niet veel meer over. Het 10-stammenrijk was door de
Assyriërs in ballingschap gevoerd in 722 voor Christus (2 Koningen 17).
Van het 2-stammenrijk: a. was een deel in (drie) etappes naar Babel gevoerd; b.
bleef een ander deel (de armsten) in Juda achter; c. vluchtte van de in Juda achtergeblevenen een groot deel naar Egypte.
Wat in Babel woonde was dus maar een klein deel, een nietig restantje, van wat
eens het volk Israël was.
Men leefde er in het centrum van het machtige babylonische rijk met zijn indrukwekkende cultuur en godsdienst (goden, tempels, processies). Dagelijks werd men
daarmee geconfronteerd. In vergelijking daarmee had het restant van Israël niets te
bieden. Het had niet eens een tempel met een offerdienst meer, wat in die tijd het
toppunt van uitgerangeerd zijn betekende.
(Leven wij als christenen vandaag de dag niet in een vergelijkbare tijd? We hebben
een indrukwekkende cultuur opgebouwd, we kunnen alles - van het overplanten van
een hart van de ene naar de andere mens tot het reizen naar de maan en andere
verre planeten. De mens van vandaag heeft zijn heiligdommen van kennis en macht
gebouwd. Maar wat stellen wij als christenen in die machtige cultuur eigenlijk nog
voor? In de grote steden lopen de kerken leeg. We zijn zo langzamerhand uitgerangeerd!)
Al met al was het voor dat groepje ballingen in Babel een trieste toestand (vgl. Psalm
137). Er ging niets meer van uit. Het leven in Babel sudderde er maar wat voort. Na
verloop van tijd stierf het overgrote deel van hen die nog in Juda geboren waren en
bestond het merendeel van de Joden in Babel uit mensen die in ballingschap geboren waren. Voor hun besef werd Babel steeds meer het land waar ze thuis hoorden
(vgl. de kinderen van turkse en marokkaanse immigranten in ons eigen land). In
Babel moest men van het leven maken wat er van te maken viel. Matheid en moedeloosheid hadden bezit van hen genomen.
In die situatie beginnen zich nieuwe politieke ontwikkelingen aan te kondigen. De
koning van de Perzen, Cyrus (in de Bijbel: Kores) begint zich te roeren. Hij begint
aan de oostkant van het grote babylonische wereldrijk te knabbelen. Er is wel degelijk reden voor ongerustheid in Babel.
In die situatie (van politieke onrust en moedeloosheid) gaat nu de HERE spreken. Hij
richt zich via (deutero = tweede) Jesaja tot zijn volk in Babel met de aankondiging
van zijn verlossend ingrijpen. Daardoor zal de overgebleven 'rest' van het volk weer
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kunnen terugkeren naar Juda en Jeruzalem.
Jesaja 55:
0. Je zou eerst iets kunnen vertellen over de betekenis van water: om dorst te lessen; om vruchtbaarheid aan de aarde te geven; om onreinheid weg te nemen; om
vuur te blussen.
Je zou ook iets kunnen vertellen over de betekenis van het water bij de doop: het
water verwijst naar de beloften die God ons geeft - vergeving van zonden; vernieuwing/vruchtbaarheid van een leven met Hem.
1. Midden op de markt staat hij: de waterverkoper. Wat wil je, als er in de buurt geen
bron is? Wat wil je als je dorst hebt op zo'n gloeiend hete dag? Dan ben je blij dat je
de stem van de waterverkoper hoort: 'Alle dorstigen, komt, hier is water! Water in
overvloed! De prijs is niet hoog. Komt met uw kruiken hierheen. Hier is water voor
ieder die wil ...'
Zo staat Jesaja op de markt. Midden in de joodse wijk in het grote Babel. Midden
tussen de mensen. Hij staat daar namens God. Jesaja is een profeet.
(Wat is een profeet? - de 'mond' van God; in opdracht van God moet Hij Gods
woord(-en) doorgeven aan de mensen. Hier tot troost en bemoediging.)
2. 'Jullie kopen je arm - zegt Jesaja namens God - aan dingen waar je niets aan
hebt, als het erop aankomt. Pure luxe. Het is stuk voordat je het weet. Rommel.
Waardeloos speelgoed. Je kunt beter bij Mij (God) komen en water kopen! Daar heb
je wat aan. Daar kun je van leven! Mensen, keer je toch om! Bekeer je tot God. Laat
je zonden voor wat ze zijn! Hier is levend water!'
3. 'Wat het kosten moet? Geen cent! Niets! Het is gratis. Komt, koopt, zonder prijs
en zonder geld, wijn en melk! Ja, Ik heb nog meer dan water. Bij Mij is een overvloed
aan leven en vreugde. Komt dan en koopt, zo maar, voor niets ...!'
4. Water, wijn en melk. Dat wil zeggen: het beloofde land! Het volk Israël hoeft in
Babel niet om te komen van dorst. Hier is het Leven!
Betrek hierbij vers 3: "Neigt uw oor komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met
u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare genadebewijzen aan David."
Wat heeft God aan David beloofd? Uit Davids nageslacht zal een Kind geboren
worden. Groot zal zijn heerschappij zijn en eindeloos de vrede (Jesaja 9:5 en 6).
Ook in Babel mag het volk Israël aan deze beloften troost en houvast hebben. God
bewijst zijn genade aan David als eeuwen later de Here Jezus geboren wordt.
5. Bij Hem - de Here Jezus - is ook voor ons het Leven te vinden. Hij zegt: "Ik ben
het water des levens. Wie tot Mij komt zal nimmermeer dorsten ..." (Johannes 4 en
7; Openbaring 21 en 22). Wie Hem kent, wie drinkt uit Zijn brond, die heeft alles - die
heeft het eeuwige leven.
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