
De wraak van God (blog 23) 
 
Afgelopen weekend lazen we een prachtige tekst uit Jesaja (Jes. 35, 1-6a.10). Er stond één zin 
in die de aandacht trok van de lectoren: “Uw God komt om de wraak te voltrekken, God komt 
om te vergelden en om u te redden.” Wij hebben gruwelijke beelden op ons netvlies van hoe 
de menselijke wraak vorm kan krijgen. In oorlogsgebieden wordt de verwoesting van de ene 
stad en haar inwoners vaak beantwoord met de vernietiging van een dorp of streek in het 
gebied van de vijand. De meest kwetsbare bewoners, ouderen, vrouwen en kinderen krijgen 
marteling en verkrachting te verduren of zijn in het beste geval al op de vlucht geslagen voor 
het geweld. In families worden soms wraakoefeningen gehouden als een jongen en een 
meisje verliefd op elkaar worden zonder dat de wederzijdse ouders daarmee instemmen. En 
ook dat gaat regelmatig gepaard met geweld. Eerwraak wordt dat dan genoemd.  

 

Maar hoe zit dat met de wraak en de 
vergelding van God? Is dat menselijke wraak 
met goddelijke, oneindige afmetingen? Als ik 
de tekst van Jesaja lees, kan ik me dat niet 
voorstellen. In de hele Bijbel wordt vooral 
over de trouw en de liefde van God 
gesproken en zijn zorg voor de meest 
kwetsbaren in ons midden. Jesaja begint 
hoofdstuk 35 met te zeggen dat de woestijn 
en steppe zich zullen verheugen. Bloemen 
zullen er bloeien. En de mensen die 
moedeloos zijn geworden, vatten weer moed. 
En in het tweede gedeelte horen we dat de 

ogen van de blinden geopend zullen worden, dat de doven zullen horen, de mensen die 
moeite hebben om te lopen zullen springen als een hert en degene die niet kan spreken zal 
zingen van vreugde. Geweld, verdriet en pijn komen niet voor in dit gedeelte waar in het 
midden gesproken wordt over de wraak van God.  
 

Ik denk dat de wraak van God spreekt over het rechtzetten van de verhoudingen en de balans 
probeert te herstellen net zoals menselijke wraak dat probeert. Het onrecht dat de meest 
kwetsbaren in de samenleving het eerste treft mag niet bestaan in een wereld waar God het 
voor het zeggen heeft. Die wraak en deze vergelding komen niet met geweld, maar God zet de 
dingen recht met Zijn liefde. Hij is een reddende God, die mensen bevrijdt uit onrechtvaardige 
situaties. Hij brengt de balans terug in de samenleving door op te komen voor hen die het 
moeilijk hebben en hen toekomst en hoop te geven.  
 

Met de geboorte van Jezus wordt duidelijk dat onze God kiest voor de armen, voor hen die 
kwetsbaar zijn, voor hen die leven aan de rand. In een stal ziet Jezus het levenslicht tussen 
herders en mensen die van verre komen, in het gezin van Jozef en Maria, een timmerman en 
een jong meisje uit een klein stadje. Vanuit de randen van de maatschappij verspreidt Gods 
licht zich over de wereld en nodigt ons uit elkaar het licht in de ogen te gunnen.  
Zalig Kerstmis!  
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