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In dit bijbelgedeelte wordt de geestelijke opwekking onder Jood en Arabier voorzegd. Op die dag
zal er een weg lopen van Egypte naar Assyrië. Dan zullen de Assyriërs naar Egypte komen en de
Egyptenaren naar Assyrië en samen zullen ze de HEER dienen. Op die dag zal Israël zich als
derde bij Egypte en Assyrië voegen, tot zegen voor de hele wereld.
Voor de NEM is dit visioen de aanzet geweest om rond dit thema gebedsgroepen en
gebedsreizen op te zetten. Hier is sprake van een bondgenootschap tussen Egypte, Assur en
Israël dat eendrachtig de Heer, de God van Israël dient. Als je dit leest, wrijf je je ogen uit. Niets is
meer ondenkbaar dan dat, gezien de huidige situatie. Vrede tussen Israël en de Arabische
landen! In feite is er sinds 1948 een permanente dreiging, omdat de islamitische wereld de staat
Israël niet in haar midden verdragen kan. En dat de Arabische wereld zich tot de God van Israël
zal keren, is al helemaal ondenkbaar voor wie zich realiseert dat de Islam zichzelf ziet als de
volmaakte godsdienst tegenover Jodendom en
Christendom. Het lijkt wel een utopie.
Voor Jesaja en zijn tijdgenoten was dit even onvoorstelbaar. Egypte en Assyrië waren in die tijd
twee grootmachten en vormden beiden een bedreiging voor het volk van God. Egypte: het land
van de onderdrukking en de slavernij en aanvallen van farao’s met hun legers in Kanaän. En
Assyrië: een wrede wereldmacht van formaat; het liep het tienstammenrijk onder de voet. Juda
bestaat nog wel maar is afhankelijk van Assur. Twee grootmachten die elkaars rivalen zijn en
Juda zit tussen die twee vuren in. Zo is de politieke constellatie.
Dan laat God de profeet Jesaja zeggen: de Egyptenaren,de oude onderdrukker en de wrede
veroveraar Assyrië zullen Mij dienen én Israël zal de derde zijn.Er is dus sprake van een
drievoudig verbond. Een zegen voor de volkenwereld. Dat is dus blijkbaar de oplossing van het
conflict. Gods routekaart naar de vrede. De rivalen worden broeders en samen buigen ze zich
voor Israëls God.Er wordt hier gesproken over een gebaande weg van Egypte naar Assur. Een
karavaanweg. Die weg was er in Jesaja’s tijd al. Een belangrijke handels- en verkeersroute langs
de kust van Israël door de vlakte van Jizreël. Ook een weg waarlangs talloze keren de legers van
wereldmachten optrokken en slaags raakten in de vlakte van Jizreël bij de stad Megiddo.
Jesaja ziet langs diezelfde weg Egypte en Assur broederlijk optrekken. Ze hebben de strijdbijl
begraven; hun eigen goden afgezworen en de God van Israël aanvaard. Israël is de derde
betrokken
partij. Blijkbaar is het de bedoeling dat Israël als derde partij de rol van bemiddelaar en verzoener
toebedeeld krijgt. Vredestichter temidden van de volkenwereld. Onwillekeurig denk je dan aan
Gods woord tot Abraham: Ik zal u zegenen en wees een zegen. In u zullen alle geslachten der
aarde gezegend worden. Dát is de positie die God aan Israël gegeven heeft: een zegen zijn voor
de volken.
God roept Abraham en verkiest Israël, maar zijn bedoeling blijft om heel de aarde te bereiken met
zijn heil. Daar is God nooit op teruggekomen, noch is Hij dit vergeten. En dan noemt God Egypte:
“MIJN”volk; Assur : “het werk van MIJN handen” en Israël “MIJN” erfdeel. Israël blijft het erfdeel
van God, zijn eigendom. Maar óók Egypte is volk des Heren en Assur is door de Heer geschapen.
Hij laat ze niet los.
Al met al een machtig perspectief. Als je alleen maar bij het nieuws van de dag leeft, zou je
zeggen : het is een droom. Maar profeten zijn géén dagdromers. Wat zij zeggen heeft te maken
met de werkelijkheid van God. Zó spreekt de Heer. En dat is van oneindig veel meer betekenis
dan wat mensen en machten doen en zeggen.Vanuit dit vertrouwen mogen we naar het Midden
Oosten kijken.
Dit visioen moedigt de NEM aan om door te gaan met werkers uit te zenden naar Israël en de
omliggende landen. Er is hoop voor het Midden Oosten. God heeft vrede en verzoening beloofd.
Gebedspunten:
1.Bid voor een versoepeling van de visa-regeling voor de NEM-medewerkers.
2.Blijf bidden voor vrede en verzoening tussen Joden en Arabieren.

