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Lezing: Jesaja 65:11-12 en 17-25 
 
Er was eens een maatschappij van kikkers. Ze woonden op de bodem van een diepe donkere 
put. Ze werden geregeerd door een grote Opperkikker, die de andere kikkers dwong om hard 
voor hem te werken. Zo brachten de ongelukkige kikkers alle uren van hun lichtloze bestaan 
door in de modder van de put. 
 
Soms fladderde er een leeuwerik de put in, om de kikkers toe te zingen over alle prachtige 
dingen die hij op zijn reizen had gezien: over de zon, de maan, de sterren, de hoge bergen en 
de uitgestrekte zeeën. Steeds als de leeuwerik op bezoek kwam, gaf de Opperkikker opdracht 
om goed te luisteren naar wat de vogel te zeggen had. “Deze vogel vertelt jullie,” legde hij uit, 
“van het gelukkige land waar alle goede en brave kikkers heengaan, als beloning na dit leven 
vol beproevingen.” 
 
Maar na verloop van tijd begonnen de kikkers te twijfelen. Een paar slimme kikkers begonnen 
te zeggen: “Wat die leeuwerik ons op zijn eigen manier probeert te vertellen, is wat voor een 
fijne plek we van deze donkere put zouden kunnen maken, als we dat wilden. Als hij zingt 
over de zon en de maan, bedoelt hij de lichtjes die wij zouden kunnen aanbrengen in onze 
duisternis. Als hij vertelt van de duizelingwekkende vluchten door de hemelen, dan bedoelt 
hij het heerlijke gevoel dat we allemaal zouden kennen, als we niet gedwongen waren onze 
levens met geestdodend werk te verdoen. En het belangrijkste: als hij zingt over het vrij onder 
de sterren vliegen, dan bedoelt hij de vrijheid die we zouden hebben als die Opperkikker uit 
ons leven verdwenen zou zijn.” 
 
Er brak een revolutie uit. De kikkers wierpen de macht van de Opperkikker en zijn mede-
standers omver. De donkere en vochtige put werd prachtig verlicht en geventileerd. Het werd 
een veel betere en mooiere plek om te leven. Ze waren de leeuwerik erg dankbaar. 
Maar de leeuwerik kwam nog steeds op bezoek met verhalen over de zon, de maan en de 
sterren, over bergen, dalen en zeeën. Dat maakte de kikkers boos. “Wat wil die vogel toch? 
We hebben het nu toch goed?” vroegen zij zich af. Op een dag slaagden ze erin de leeuwerik 
te vangen. Ze doodden hem, zetten hem op en gaven hem een plek in hun museum. “Het was 
een beste vogel, maar hij wist van geen ophouden,” zeiden ze tegen elkaar. 
 
Er was echter een kleine groep van kikkers die deze gang van zaken betreurde. Zij beweenden 
de dode vogel, zongen in het geheim zijn mooie liederen, en sterkten elkaar in het vertrouwen 
dat er eens een nieuwe vogel zou verschijnen. 
 
We lazen vandaag enkele verzen uit Jesaja 65. De meeste uitleggers gaan ervan uit dat het 
boek Jesaja in drie fasen is geschreven. De hoofdstukken 1-39 zijn waarschijnlijk afkomstig 
van Jesaja, de zoon van Amos: een profeet die in de periode 750-700 vóór Christus leefde en 
profeteerde in Jeruzalem. De hoofdstukken 40-55 worden toegeschreven aan een profeet die 
optrad tijdens de Babylonische ballingschap (586-539 v. Chr.), en die een geestverwant was 
van de “echte” Jesaja. Deze “Deutero-Jesaja” verkondigt aan het volk in ballingschap dat er 
bevrijding op komst is: er zal een nieuwe uittocht komen waarin God zijn volk zal terug-
brengen naar Israël. God laat zijn volk niet in de steek! In de hoofdstukken 56-66 komt een 
“derde Jesaja” aan het woord. Deze “Trito-Jesaja” spreekt het volk toe na de terugkeer uit 
Babylonië. Die terugkeer viel bitter tegen: de stad Jeruzalem was een puinhoop, het gebied 
was ingenomen door andere volken die de teruggekeerde Joden vijandig behandelden, en er 
viel van de beloofde nieuwe toekomst nog geen spoor te bekennen.  



De “derde Jesaja” geeft als verklaring van deze problemen, dat de mensen nog steeds niet 
willen luisteren naar God. “Ik heb gesproken, maar jullie luisterden niet,” hoorden we in vers 
12. Eigenlijk zegt hij tegen het volk: “De moeilijkheden van vandaag hebben jullie aan jezelf 
te danken. Als je niet leeft in verbondenheid met de Eeuwige, dan wordt het hier nooit meer 
wat!” Tegelijk houdt Jesaja vast aan de hoop: de beloofde nieuwe toekomst zal zeker komen! 
In de verzen 17 t/m 25 spreekt Jesaja beladen woorden die een enorme invloed hebben gehad, 
en die vele malen herhaald zijn, tot in het boek Openbaring toe: God schept een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde, en er zal alleen nog maar blijdschap zijn, en ieder mens zal alleen nog 
maar sterven na een voltooid leven, en er zal nergens meer kwaad of onheil zijn. 
 
Soms, in een cynische bui, denk ik weleens: “Worden we niet aan het lijntje gehouden?” De 
tweede Jesaja belooft de terugkeer uit de ballingschap, maar de derde Jesaja constateert dat 
het paradijs nog allesbehalve is aangebroken. Jezus zelf beloofde het aanbreken van het 
Koninkrijk Gods, maar we wachten nog steeds. In deze tijd dromen we van een einde aan de 
crisis. Stel nu eens dat wij over een half jaar weer mogen terugkeren naar ons “normale” 
bestaan: dat we weer mogen gaan en staan waar we willen, dat we elkaar weer mogen aan-
raken en omarmen, dat we weer in volle stadions, theaters en kerken mogen samenkomen… 
Ik voorspel dat we één week opgetogen en volmaakt gelukkig zullen zijn. En daarna zullen 
we vaststellen dat we nog steeds een klimaatcrisis hebben, dat de moeizame verhoudingen in 
onze familie nog steeds niet opgelost zijn, dat onze zorgen voor de toekomst niet voorbij zijn 
en dat we nog altijd zoeken naar de zin van het bestaan. We zullen weer nieuwe dromen nodig 
hebben om verder te durven gaan. Worden we niet aan het lijntje gehouden? 
 
Daarna besef ik weer dat we geen keuze hebben. Wij hebben dromen en visioenen nodig; 
geen mens ontkomt eraan. Alle profeten in de Bijbel gaan ons hierin voor. Elk van hen vertelt 
zijn droom. Het visioen van de profeten is eigenlijk Gods eigen droom. Welk mens durft de 
toekomst aan, als er niet iets te dromen valt? En er gebeurt wat met ons, als we proberen te 
geloven in de droom van Jesaja. Door erover te lezen, eraan te denken, erover te zingen of te 
mediteren, komt het visioen dichterbij. Je kunt er nieuwe moed van krijgen, en het kan je ook 
troost bieden. De ellende in de wereld heeft niet het laatste woord. De droom helpt ons om de 
hoop en de verwachting in leven te houden. We zouden God in de steek laten, en we zouden 
elkaar in de steek laten door op te houden met dromen. Wij zijn die kleine groep van kikkers 
die het niet laten kan om de liederen van vrijheid en vrede te blijven zingen… 
 
Ook het vieren van het Avondmaal kan ons helpen om het visioen hoog te houden. Met elkaar 
even doen alsof de Bruiloft van het Lam is begonnen, alsof het Koninkrijk al is aangebroken, 
alsof verdriet en zorgen, oorlogen en pandemieën al verleden tijd zijn. Al vierend leren we 
weigeren om aan de bestaande, bedreigende wereld het laatste woord te geven, leren we uit-
kijken naar het grote verzoeningsmaal voor alle volkeren, voor alle mensen op aarde. Brood 
en wijn in overvloed, en geen mens komt tekort. 
 
Zou dat misschien de kern van het “luisteren” kunnen zijn: waakzaam blijven, en letten op de 
lichtpuntjes die het Koninkrijk aankondigen, en af en toe zelf zo’n lichtpuntje zijn… 
 


