
Jesaja 60        meditatie paul horbach 
 
Jesajah 60, enkele verzen. 
 
1. Sta op, word verlicht, want je licht is gekomen: 
De Glorie  van YHVH is over je opgegaan. 
2. Want zie, duisternis bedekt de aarde en donkerheid de natiën, 
maar over jou zal YHVH opgaan en Zijn Glorie wordt over jou zichtbaar. 
3. Volken zullen gaan naar jouw licht, 
en koningen naar de glans van jouw dagenraad. 
4. Hef rondom je ogen op en zie, allen verzamelen zij zich – zij komen voor jou, 
je zonen komen aan van verre, je dochters worden vastgehouden op de heup. 
…... 
14. En zij komen in gebukte houding tot je, zonen van die jou verdrukken, en zij zullen zich buigen tot 
je voetzolen, al wie jou versmaden,  en zij roepen je aan met ‘stad  van YHVH – Sion van de Heilige 
Israëls’.  
……. 
21. En je volk; zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde beërven: spruit van 
mijn planting, werk van mijn handen tot luister (verheerlijking, versiering). 
22. De kleinste zal worden tot een duizendtal en de geringste tot een machtig volk, Ik, YHVH zal – 
wanneer het haar tijd is – het snel volvoeren.  
 
De profetie in  Jesajah 60 meelevend, ervaar je het bijna niet te bevatten visioen van 
zuivering, van schoonheid, van lofprijzing en aanbidding, van een nieuwe hemelse 
orde, waar alles op de Heilige wordt gericht en waarvan ‘jouw’ ziel, een poort is. Een 
en al ‘lichtsymboliek’. Het Hemels Jerusalem daalt neer,  Sion van het heilige Israël. 
Herstel van het Paradijs.  ‘Vergezicht’? Hangt af van in welke staat ik ben of ‘te mooi 
om waar te zijn’ of  ‘slechts één handeling verwijderd’. Van geloof, van 
voorbereidende zuivering van het hart. Van: vind ik het wel goed  ‘lekker 
horizontaal te liggen’, te wentelen in het genot of in de smart in het aardse zijn of 
verlang ik worstelend, ook in smart en genieting, met vallen en opstaan de ‘weg naar 
binnen en naar boven’ te gaan ? 
Het Paradijs komt naar mij toe zegt de tekst, komt over mij, als licht en glorie, zoals 
ook duisternis en donkerte mijn aardse worden en zijn bedekte en overschaduwde. 
En misschien nog wel bedekt en overschaduwt. 
Alles lijkt ‘gewoon’ te geschieden als we ons laten meevoeren door deze hoopvolle 
tekst. Alle zonden, alle krachten die mij wegtrekken uit het paradijs worden 
opgelost. Alleen nog engelen, geen ‘duivelse krachten’ meer. Wat ‘gevallen’ was 
wordt door paradijslicht in en doorheen  mijn ziel aangetrokken, wordt zacht, wordt 
gezuiverd, wordt getransformeerd en mee-verlost. Als vliegen door de brandende 
lamp. 
Dat doet denken aan het Loflied van Zacharias; ‘En gij, Kind, zult een profeet zijn van de 
Allerhoogste… waarmee de Morgenstond vanuit de hoogte in hen doorbreekt…….de weg van 
de vrede’ (vers 3) 
Openbaring van Johannes, visioen van het lam Gods. 
Het is een realiteit die volgens de profeet kan plaatsvinden. Een potentie die lokt, 
roept, aanspoort, hoopt, wil worden en zijn. En ik ook, maar voel me onmachtig, zo 



ver weg gezakt, te klein om te geloven, om het hemelse te dromen. Ik bevind me in 
duisternis en donkerte die mijn aarde ont-hoopt en versombert.  
 
Wanneer en hoe  mag dit ‘wonder’ gebeuren aan mij. Moet ik alleen maar wachten  
dat dit wonder over mij komt?  
Verzen 1 en 4 geven hierop antwoord. Vers 1: ‘Sta op,wordt verlicht’ en vers 4 ‘Hef 
rondom je ogen op en zie’. 
Het is niet alleen maar wachten, alleen maar hopen doorheen het neigende ongeloof, 
alleen maar passiviteit van ‘mijn’ kant. 
Van mij wordt gevraagd ‘op te staan’ en ‘ogen te heffen en zien’. Een opdracht wordt 
tot mij gericht. Van mij hangt  het naderbij komen van het Paradijs óók af, ik moet 
ook dòen. Neerslachtigheid loslaten, me daartegen vermannen, verleidingen van 
genot en pijn weerstaan, me ervan afkeren steeds weer.  Offers van beneden.  
Het is een vertikaal komen van twee kanten.  
‘Ik sta op’ en ‘ik verhef mij ogen en zie’. Het Paradijs daalt neer. Zegeningen van 
boven. In deze twee verticale bewegingen mag het wonder van Jesajah 60 
werkelijkheid worden.  
Voor een moment? Voor eeuwig? Ja : eeuwig moment, bouwsteen van het Hemels 
Jerusalem, de berg Sion, hemel en aarde kosmisch verbindend. Eeuwige momenten: 
essentie van geschonken en geleefd leven, dat blijvend is, tijd en ruimte overstijgt 
(vers 21). Innerlijke ruimte die mocht binden en verbinden, unieke schakel in de 
eeuwige kosmos. 
En die innerlijke ruimte is ‘mijn’ ziel. Dus let wel: de persoonlijkheid moet 
verstommen en zich juist niet oprichten  of zich groot maken. Nederige 
gehoorzaamheid en overgave van de persoonlijkheid is voorwaarde voor het ‘Sta op en 
Zie’ van de ziel. Alleen als de weg ‘gevorderd’ is, de persoonlijkheid verstomt, wordt 
de beloftevolle en paradijselijke roep van Jesajah 60 gehoord en hopelijk beantwoord. 
Dat vraagt diep geloof. Geloof is basis van het doorbreken van Liefde. De roep trekt 
ons over de ‘kleine afgrond’, verlegt het evenwicht ‘in mij’ van uiterlijke mens 
(persoonlijkheid) naar innerlijke mens (ziel), naar het ontluiken van het mystieke 
hart, het innerlijk liefdesaltaar vol versiering en luister (vers 21). 
 
Lucas (17, 12-1) waarschuwt voor gevaren die opdoemen.  
 
“Toen Hij een dorp binnenging 
kwamen Hem tien melaatsen tegemoet; 
zij bleven op grote afstand staan 
en riepen luidkeels: 
‘Jezus, Meester, ontferm U over ons!’ 
Hij zag hen en sprak: 
‘Gaat u laten zien aan de priesters.’ 
En onderweg werden zij gereinigd. 
Een van hen keerde terug  
toen hij zag dat hij genezen was,  
en hij verheerlijkte God met luide stem.  
Vol dankbaarheid wierp hij zich  
voor Jezus’ voeten neer, 
en deze man was een Samaritaan. 



Hierop vroeg Jezus: ‘Zijn niet alle tien gereinigd? 
Waar zijn dan de negen anderen?” 
 
Het is niet genoeg inspanningen te doen om je hart te zuiveren, en te bidden om een 
gezuiverd hart, te vragen om Zijn genade daartoe. Ontvangen vraagt om geven. Ook 
ik ben een melaatse, geïnfecteerd door egocentrische neigingen, verleid door aardse, 
horizontale verleidingen, heb een zielenruimte die troebel en onzuiver is, waar te 
weinig aandacht is, maar veel begerig nemen en oordelend verzet. Waar geen plaats 
is voor het heilige, waar het altaar in het centrum, in mijn mystieke hart in 
brokstukken ligt. En toch soms mag ik hopen en bidden (ontfermt u over mij) , brandt 
het verlangen, is er deemoedige schaamte voor mijn naaktheid, de afwezigheid van 
een kleed van licht. En het gebrekkig bidden dat dit verlangen mogelijk maakt, is 
voldoende voor Zijn Goedheid mij te reinigen, mij de weg te openen naar mijn 
bestemming, mens gaan worden door Zijn geboorte in mij. Maar de ziele-opening 
(door Zijn genade bewerkstelligd) die mijn innerlijk rijk maakt, is niet waar het 
omgaat zegt deze evangelietekst. Die ene melaatse toont het gedrag en houding die 
nù gevraagd is. Geen zelfverheerlijking, maar verheerlijking van Hem waaruit alle 
Heerlijkheid voortkomt. Een verticale innerlijke houding van gebed en dank en 
lofprijzing. Dat is geven wat ontvangen wordt, opdat weer ontvangen wordt om te 
geven aan Hem en door barmhartigheid aan alles en allen.  
Het is een werkelijk grote zonde om genade voor eigen heerlijkheid, glorie en eer te 
gebruiken. Een zonde die op de weg voordat je het weet toeslaat en je vervolgens 
echt in duisternis en donkerte trekt. Dan is daar die worsteling, de innerlijke strijd 
‘om daaruit te komen’. Een hopeloze strijd die ondergaan moet worden in het besef, 
misschien zelfs in de angst, dat je Zijn genade verspeeld hebt. Dat je Zijn genade niet 
waardig (meer) bent. Een strijd die het geloof in de weg naar het paradijs kan 
ondermijnen. De strijd kun je opgeven, maar ook dan blijft de strijd diep ‘in je’ 
woeden omdat je nu eenmaal aangeraakt bent door Zijn genade en goedheid. Het 
besef dat je niet antwoordt en dat je desondanks dat besef tóch niet antwoordt door 
zwakheid, door rationalisaties voor je tekortschieten, door misschien ook wel 
ongeduld over het achterwege blijven van hulp (zo begrijpelijk) waar je vervolgens 
niet meer op durft hopen. Twijfel aan veel, twijfel aan alles dat meer is dan veel. 
Maar zegt Lucas: laat de genade genoeg zijn om te danken, om Hem te verheerlijken, 
om de Heilige,  ondanks alles centraal te stellen. Geloof in Hem (je kùnt geloven 
want je ontving toch Zijn genade), dankt Hem door alles heen , ook en juist in het 
nachtelijk duister waarin je lijkt te verkeren. Maar er is meer dan uiterlijk zien, horen, 
smaken, voelen , denken en ervaren. Sta op, werp je neer (wat toch hetzelfde is), zie 
met  ‘ogen van het hart’ (niet met de wantrouwende ogen van je persoonlijkheid), 
verhef je hart, dankt voor het  ongeschapen licht dat eeuwig schijnt, dat zich 
sluimerend in alles bevindt en dat in jou mag oplichten. 
Dank voor de mogelijkheid van Zijn oplichtende Heerlijkheid, Sta op, open je voor die 
mogelijkheid en zie met de ogen van je hart , zie dan zijn Heerlijkheid, Sta in Zijn 
Licht, verlang ernaar, handel ernaar, open je, bid en dank, vraag niets meer, ben zo 
voor Hem, geef. Geef wat je hebt, dat is genoeg, geef wat je ontvangt, dat is genoeg, 
geef je strijd, dat is genoeg, geef je onmacht, dat is genoeg, geef je twijfel, dat is 
genoeg. Geen oordeel, weg met genoeg! Bidden is ontvangen, geven is danken. 



Bidden en danken is liefde, is het voertuig van het licht. Ik en jij zijn niet het licht, ik 
en jij zijn niet de Liefde, ik en jij zijn kanaal voor het licht , voor de Liefde. 
Als het leven kanaal wordt voor licht en liefde, wordt alles in dat leven, alle 
‘ontmoetingen’ aangeraakt door Licht en Liefde. En dat is zonder oordelend te zijn: 
genoeg.   
 
 
 

 
 
 
Ik YHVH zal het volvoeren als de tijd daar is (vers 22) En die tijd is daar als ik opsta 
en zie met de ogen van de Heilige, met de ogen van het hart. Als ik een rechtvaardige 
(vers 21) mag en kan zijn. Brug tussen hemel en aarde, een Adam in het paradijs. 
Voor even hier, eeuwig dààr. 
De pijnlijke scheiding van hemel en aarde wordt opgeheven. Hemel en Aarde één in 
onderscheidenheid, verbonden op het innerlijk altaar door  ‘opstijgende’ offers en 
lofprijzing en Zijn neerdalend manna. 
Zo wordt ons mystieke hart tempel voor de Shekinah, een levende tempel die de 
Shekinah ís, vol van de Glorie van de Heilige (vers 2)  
 
Amen 
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