
 

 

 

 

 

 

Zondag 18 april 

Zwaarden worden gereedschap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zwaarden worden gereedschap 

 Ik ben Jesaja, en ik heb jullie al verteld dat ik een 

profeet ben. Dat betekent dat ik de woorden van 

God doorgeef aan de mensen. Als God iets tegen de 

mensen wil zeggen dan zegt Hij het tegen mij, en 

dan vertel ik het aan de mensen. Gisteren vertelde 

God mij ook iets dat ik aan de mensen moest 

doorgeven.  

Ik was net op weg naar huis – ik liep aan de kant 

van de weg in het zonnetje – toen ik achter me het 

geluid hoorde van dreunende voetstappen. Ik keek 

om. Er kwam een groep soldaten aan. Ze hadden 

allemaal een helm op hun hoofd en in hun hand 

hielden ze allemaal een speer met een scherpe 

punt. En aan hun zij hingen scherpe zwaarden. Snel 

ging ik aan de kant, tot ze voorbij waren. Die 

zwaarden en die speren zagen er gevaarlijk uit, zo 

scherp! Daar kun je iemand mee doodmaken.  

Toen ze weg waren hoorde ik God iets tegen me 

zeggen. Hij zei: ‘Jesaja, weet je wat er gebeurt als 

de mensen naar Mij luisteren en doen wat Ik zeg? 

Dan heeft niemand meer zwaarden nodig, en ook 

geen speren. Dan hoeft niemand meer oorlog te 

voeren of mensen dood te maken.’  

Geen oorlog meer? Geen zwaarden en geen speren 

meer? Dat klonk goed, zeg!  

En God zei nog meer: ‘Weet je wat de mensen dan 

doen? Ze doen hun speren en zwaarden in een 

groot vuur. Daardoor smelten ze en dan is er niets 

meer van die wapens over, alleen maar het ijzer. En 

dan gaan de mensen van dat ijzer gereedschap 

maken.’  

 

Gereedschap, dacht ik, wat een goed idee. Want 

met gereedschap kun je goede dingen doen. Je kunt 

bijvoorbeeld ploegen maken. Daarmee kun je het 

land klaarmaken om erin te zaaien, zodat er eten 

kan groeien. Je kunt dan graan zaaien, en als het 

graan groot genoeg is, kun je het oogsten en er 

brood van bakken. Dat lijkt me veel beter dan 

speren en zwaarden om mensen mee dood te 

maken!  

Stel je voor, gereedschap in plaats van speren en 

zwaarden, dan kun je niet eens meer oorlog voeren 

en mensen doodmaken!  

Terwijl ik verder liep bedacht ik wat je nog meer 

kunt maken. Harken en schoffels misschien. Om het 

onkruid weg te halen tussen de plantjes, want dan 

kunnen sla en aardbeien en wortels veel beter 

groeien. En natuurlijk gereedschap om mee te 

snoeien. Dan kun je de fruitbomen snoeien zodat 

druiven, vijgen en sinaasappels groot en lekker 

sappig en zoet worden.  

Tjonge, dacht ik bij mezelf, als van al die zwaarden 

en speren gereedschap gemaakt wordt, is er nooit 

meer oorlog en dan kan er voor heel veel mensen 

eten verbouwd worden. Niemand hoeft dan meer 

honger te hebben.  

God sprak weer tegen me. ‘Dit zal gebeuren als de 

mensen goed naar mij luisteren,’ zei God. ‘Dan zal 

Ik ze leren wat goed is en wat slecht is. En dan 

weten de mensen precies wat ze wel moeten doen 

en wat ze niet moeten doen.’  

 

 

Ja, dacht ik. Als God zelf de mensen leert wat ze 

moeten doen, dan kunnen de mensen goede 

dingen doen en dan is er geen oorlog meer. Stel je 

voor! Niemand die meer tegen iemand anders 

vecht, niemand die meer iemand anders pijn doet. 

Dan weten we niet eens meer wat oorlog is!  

Haha, ik werd er helemaal vrolijk van en ik maakte 

een sprongetje van blijdschap. Oorlog? Wat is dat? 

Geen idee! En weet je wat nu zo mooi is? Dit gaat 

allemaal echt gebeuren. God heeft het zelf gezegd, , 

dus het zal echt gebeuren. Ik kan niet wachten! 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cakeballetjes kan ook! 



 


