Een takje als koning!
door J.K.C. Kronenberg
En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken,
die zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn.
(Jesaja 11: 10)
In het noorden van Israël ligt de bekende kibboets: Nes Ammim. In de jaren na
de Tweede wereldoorlog is met steun uit Duitsland, Nederland en Zwitserland
hier een dorp gesticht. De bewoners van deze kibboets willen de Joden helpen
hun land op te bouwen, zodat zij eindelijk in vrede zouden kunnen leven. Ze
noemde hun dorp Nes Ammim: een banier der natiën, een teken voor de
volken.
Vorst van de vrede
De profeet Jesaja beschrijft ons een wereldoorlog in het Midden-Oosten! De oude
reus, Assyrië, slaat - als een reusachtige inktvis - zijn grijparmen al verder om zich
heen. Het zijn donkere en benauwde tijden. De dagen van koning Achaz zijn geteld.
Betekent dit een einde van Gods heil voor de wereld?
Gelukkig laat de HERE het zover nooit komen. De afgehouwen boomstomp van Isaï Isaï is de vader van koning David - zal weer gaan uitlopen. Er zal een scheut te
voorschijn komen. En tenslotte groeit dat takje uit tot een banier waaromheen niet
alleen Israël, maar alle volken zich zullen verzamelen. Uit het onttakelde koningshuis
zal weer een koning voorkomen. De Vorst van de vrede, die Gods bedoeling volledig
zal verwerkelijken. Wie is Hij?
Zijn afkomst
Alle uitleggers - zowel joodse als christelijke uitleggers - zijn er van overtuigd dat het
hier gaat over de Messias. De boom van het koningshuis van David wordt weliswaar
afgehouwen in de Babylonische ballingschap. Vier eeuwen lang zal er geen koning
zijn in Juda en in Israël. Maar dan wordt het advent. Een nieuw begin. Met Israël en
Juda en met heel de bewoonde wereld.
Dit koningskind, deze Vorst van de vrede waarvan Jesaja profeteert heeft een naam:
Jezus - God redt! De zoon van Maria is deze scheut uit de wortel van Isaï, die als
Koning voor eeuwig zal heersen en zijn volk zal verlossen. Maar ... dat wist u
ongetwijfeld al.
Zijn bekwaamheid
God zelf zal Hem toerusten tot zijn taak. De Geest van God zal in Hem zijn. De
Geest in alle volheid. Niet voor even. Voor altijd. Toen Jezus werd gedoopt in de
Jordaan, daalde de Geest van God in de gedaante van een duif op Hem neer. Niet
voor een ogenblik, maar voor altijd. Zo kon Hij zijn werk op aarde tot Gods doel, tot
Gods bestemming brengen. Vrede op aarde, door zijn verzoenend lijden en sterven.
Zijn regering
Hij zal het onrecht van de aarde wegdoen. Ootmoedigen en geringen - mensen die
er in sociaal en maatschappelijk opzicht ellendig aan toe zijn - zal Hij recht doen.
Geweldenaars, verdrukkers en goddelozen krijgen geen schijn van kans meer. Ze
worden geslagen met de roede van zijn mond en gedood met de adem van zijn

lippen. Zijn optreden wordt gekenmerkt door loyaliteit aan Gods geboden. Hij is
geloofwaardig en betrouwbaar.
Rijk van de vrede
Jesaja doet een poging het Rijk van de vrede van deze Koning te beschrijven. Het
zijn prachtige en gedurfde beelden: Een wolf en een schaap, een panter en een
bokje, een leeuw en een rund, een koe en een berin grazen samen in de wei. Een
kind van één of twee kruipt zonder gevaar rond bij het hol van een adder en een
kleuter van een jaar of vier kan met z n hand kan zomaar een giftige adder
vastgrijpen. Denk je dat nu eens in wil Jesaja zeggen. Wat een verschil met de
situatie van vandaag.
Dat is het Rijk dat de Vorst van de vrede zal stichten. En als die tijd aanbreekt, zal
men ook op de berg Sion, de heilige berg waarop de tempel is gebouwd, geen
kwaad meer doen, nog verderf meer vinden. Bovendien ... die heilige berg zal dan zo
groot zijn als de hele aarde. Want de hele aarde zal dan vol zijn van de kennis van
de HERE. Net zo vol als een zee vol met water is. Dan zal de aarde een plaats van
rust, van shalom, van vrede zijn geworden.
Toekomstmuziek?
Is dat nu alleen maar toekomstmuziek? Natuurlijk is het waar dat dit Rijk van de
vrede er pas ten volle zal zijn als Jezus op aarde terug zal komen. Maar dat betekent
niet, dat we er nu nog niets van kunnen proeven. Want dezelfde Geest, die op de
Messias rust, is ook aan ons gegeven op het Pinksterfeest. Er waar die Geest werkt,
waar Gods wil het leven gaat beheersen, wordt al iets zichtbaar van de gerechtigheid
en de trouw, die kenmerkend zijn voor deze Koning en van zijn Rijk van de vrede.
In een gemeente, waar Gods Geest werkt, begin je al iets te proeven, dat de
vijandschap wordt overwonnen. Dat er geen plaats is voor het kwaad. En dat het
kennen van God en het doen van zijn wil de gemeente doortrekt. Dat kan vandaag
al.
Een banier
Zo is Jezus dus gekomen. In een voerbak voor de dieren. Gewikkeld in doeken. Een
takje als koning, zo klein, zo weerloos en breekbaar. Maar uit dat takje is een boom
gegroeid, een banier. Een teken voor alle volken.
Je ziet - op het Kerstfeest - de vertegenwoordigers van de volken komen: herders
van de velden, wijzen uit het Oosten. Armen en rijken. Blanken en zwarten. Om deze
Koning te aanbidden. De Koning die de vrede brengt voor u en jou en mij!
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