
JESAJA
ZIJ ZULLEN DE OORLOG NIET MEER LEREN

Als profeet aan het hof van de koning van Juda had Jesaja veel invloed. In zijn tijd werden het 
Koninkrijk Juda en het Koninkrijk Israël bedreigd  door het oorlogszuchtige Assyrië. (Zie kader.) 
Via een bondgenootschap met Egypte en andere staten zouden ze deze dreiging misschien kunnen
voorkomen, maar Jesaja hamerde erop dat Juda zijn vertrouwen moest stellen op God, en niet op

bondgenootschappen met andere staten. Dat kon alleen maar tot oorlog en verwoesting leiden. Toen
Israël (in 732 v.C.) wel tot het bondgenootschap toetrad bezette Assyrië het land. Na een nieuwe 
opstand in 722 v.C. verwoestte Assyrië de stad Samaria en voerde de heersende klasse weg. Juda, 

dat een Assyrische vazalstaat was geworden, bleef ongemoeid. Zo werd Jesaja “een der eersten die het
heldhaftig waagde de vicieuze cirkel van het krijgsgeweld te breken,” schreef Bart de Ligt. (1)

Nieuw bewustzijn
Ongetwijfeld werd Jesaja beïnvloed door zijn tijdgenoot uit het Koninkrijk Israël, de profeet
Amos. Die had de totale ondergang van zijn volk voorspeld omdat men Jahweh ontrouw 
geworden was. De naam Jesaja (afgeleid van het Hebreeuwse ‘Jesja’jahoe’) betekende dan ook
‘redding van God’. Jesaja zag die ondergang, die zich zou voltrekken via een reeks politieke
crisissen, als een periode van loutering waaruit slechts een deel van het Joodse volk tot werke-
lijke volvoerder van Israëls taak zou uitgroeien. Met een groep geestverwanten stichtte hij een
soort ‘profetische partij’. Deze kring beschouwde zich steeds meer als vertegenwoordiger van
de hoogste kosmische-maatschappelijke orde, waartoe niet slechts de Joden, maar alle volken
van de aarde waren geroepen. Er zou een nieuw wereldomvattend bewustzijn ontstaan. 

Vredevolle Samenleving
Alleen als men God volgt zal er vrede op aarde komen, stelde hij. In het boek Jesaja, onder IX 1-5 zegt hij dan ook:
…het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht…..u hebt het volk weer groot gemaakt, diepe
vreugde gaf u het….het juk dat op hen drukte…de zweep van de drijver…u hebt ze verbrijzeld…iedere laars die
dreunend stampt en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Een kind is ons
geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbaar-
lijke Raadsman,  Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde
komen. (2)   Alle volken zullen zich daartoe aangesproken voelen en vele natiën zullen zeggen….laten we naar het
huis van God gaan, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen…..dan zullen zij
hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het
zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. (Jesaja II 3-4.) (3) Vooral deze laatste regels vormen een
blijvende inspiratie voor hen die via vredevolle beginselen, middelen en methoden tot een vredevolle samenleving
willen komen.

Jesaja 
(765 – 695 v.C.)

Historische situatie
Het verband van 12 stamgebieden, door Jakob (die tevens de naam ‘Israël’ = ‘strijder van God’ droeg) omstreeks
1900 v.C. onder zijn 12 zonen verdeeld (zie ‘historische situatie’ op pag. B.2.3: Mozes), voldeed omstreeks 1000
v.C. niet langer. Men vormde twee koninkrijken: 4 stammen in het zuiden vormden Juda, met als hoofdstad Jeruza-
lem; zij beschouwden zich afstammelingen van Abraham; de andere stammen in het noorden vormden Israël, met
als hoofdstad Samaria, waar men in Mozes hun voorvader zag. Na de bezetting van Israël (732 v.C.) en vernieti-
ging (722 v.C.) door Assyrië (waarvan het kerngebied in het huidige Irak lag) had Juda zich, vanwege haar ver-
standige optreden, als vazalstaat kunnen handhaven. Na een onbezonnen opstand in 701 v.C. tegen Assyrië werd
Jeruzalem echter bijna volledig verwoest, alsmede het platteland. Juda werd teruggebracht tot een armzalig romp-
staatje. Bij dit alles dient in ogenschouw genomen te worden dat dit gebied van het Midden-Oosten duizenden
jaren een speelbal geweest is van naar overheersing strevende volken, zoals: Semieten, Israëlieten, Egyptenaren, 
Babyloniërs, Assyriërs, Perzen, Macedoniërs, Grieken, Romeinen, Kruisvaarders, Turks-Ottomanen. Na Wereldoorlog I
werden in het Ottomaanse Rijk de volgende staten gevormd: Irak, Libanon, Palestina, Syrië en Transjordanië. Deze
vielen echter, tot Wereldoorlog II, onder Franse en Britse invloedssferen.
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