Het verhaal:
Ik maak alles nieuw
Langgeleden was er oorlog in de stad Jeruzalem. De mooie stad werd verwoest. De muren
omvergegooid. De tempel kapot gemaakt. De mensen werden meegenomen. Pas jaren later mogen
de mensen weer terug. De stad Jeruzalem ligt in puin. Ze werken hard, maar het schiet niet zo op...
Lukt het de mensen om de stad weer op te bouwen? Wordt de stad weer zo mooi als hij was? Het
werk is moeilijk en zwaar. Soms hoor je gehuil. Soms geschreeuw. De mensen mopperen tegen
elkaar. Ze klagen. Het wordt er niet gezelliger op. Dan klinkt er een luide stem. Het is Jesaja. Hij is
profeet. Hij vertelt de mensen wat de Heer te zeggen heeft. ‘Luister, mensen van Jeruzalem’, roept
Jesaja. ‘Luister naar wat de Heer jullie wil vertellen. De Heer zegt: “Ik maak alles nieuw. En als alles
nieuw is, zul je niet meer denken aan al het nare dat gebeurd is. Jullie zullen blij zijn, elke dag weer.
De stad Jeruzalem zal als nieuw zijn. Een prachtige stad met mooie straten. Met pleinen vol vrolijke
mensen. En overal hoor je mensen lachen.”’ Er komen steeds meer mensen bij Jesaja staan. Wat zegt
hij mooie woorden! Jesaja vertelt verder: ‘De Heer zegt: “Ik maak alles nieuw.” Iedereen in de stad
zal blij zijn. De Heer zelf zal blij zijn. Als je een huis bouwt, mag je er ook in wonen. Niemand zal het
afpakken. Als je een tuin aanlegt en als je groente zaait, zal alles groeien en bloeien. Wat je oogst,
mag je zelf opeten. Niemand zal het afpakken. Als je een wijngaard aanlegt, mag je zelf de druiven
plukken. Je mag ze eten en ervan genieten. Niemand zal ze afpakken. Niemand zal kwaad doen.
Iedereen zal lang leven en gelukkig zijn.’ De mensen zuchten. Het klinkt als een droom. Wat zou dat
mooi zijn! Dan zegt Jesaja: ‘De Heer zegt: “Ik maak alles nieuw en jullie mogen mij helpen. Wees goed
voor elkaar. Help elkaar. Bouw samen de stad. Doe wat je kunt en ik, de Heer, zal de rest doen. De
stad Jeruzalem zal als nieuw zijn. Een prachtige stad met mooie straten. Met pleinen vol vrolijke
mensen. En overal hoor je mensen lachen.”’

