
SOCIAAL ENGAGEMENT

JESAJA 58,1-10

1Roep uit volle borst, houdt u niet in, verhef uw stem als een ramshoorn. Leg 

aan mijn volk hun weerspannigheid voor, aan Jakobs huis zijn zonden. 2Dag aan 

dag zoeken zij Mij, verlangend mijn wegen te kennen, als gold het een volk dat 

gerechtigheid beoefent, en het recht van zijn God niet verwaarloost. Rechtvaardige 

oordelen vragen zij Mij verlangend naar Gods nabijheid. 3`Waarom ziet Gij niet dat 

wij vasten, merkt Gij niet dat wij ons vernederen?’ Op de dag dat gij vast zoekt gij 

nog uw voordeel, en beult gij uw slaven af. 4Gij kijft en krakeelt als gij vast en slaat 

er boosaardig met uw vuisten op los. Neen, bij een vasten als dit dringt uw stem in 

den hoge niet door. 5Is dat soms het vasten dat Ik verkies, is dat een dag waarop 

de mens zich vernedert? Zijn hoofd als een riet laten hangen en neerliggen in zak 

en as: noemt gij dat soms vasten, en een dag die Jahwe behaagt? 6Is dit niet het 

vasten zoals Ik het verkies: boosaardige boeien slaken, de strengen van het juk 

losmaken, de geknechte de vrijheid hergeven, en alle jukken door te breken? 7Is 

vasten niet dit: uw brood delen met wie honger heeft; arme zwervers opnemen in 

uw huis; een naakte kleden die gij ziet en u niet onttrekken aan de zorg voor uw 

broeder? 8Dan breekt uw licht als de dageraad door en groeien uw wonden spoedig 

dicht; dan gaat uw geluk voor u uit, en sluit Jahwe’s glorie uw stoet. 9Als gij dan 

roept, geeft Jahwe u antwoord, en smeekt gij om hulp, Hij zal zeggen: `Hier ben Ik!’ 

Als gij het juk uit uw midden verwijdert, geen vinger bedreigend meer uitsteekt en 

geen valse aanklachten indient, 10de hongerige aanbiedt wat gij voor uzelf verlangt 

en de onderdrukte met voedsel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, 

uw nacht als de heldere middag zijn.




