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Hallo allemaal, 

 

Het boek Jesaja begint in het 1e hoofdstuk niet erg leuk. De Israëlieten hebben God 

verlaten en daarom wordt het land nu bezet door de Assyriërs. Maar in het verhaal van 

deze week volgt er een positieve boodschap voor de Israëlieten: Het zal ooit vrede 

worden!! 

God belooft dat hoe donker het er nu ook uitziet voor het volk, ze ooit in het licht  van 

God zullen leven. Er zal een einde komen aan onderdrukking en oorlog. 

De mensen zullen hun wapens omsmelten tot ploegijzers en snoeimessen. 

Dit mooie beeld uit Jesaja 2:4 is in de loop van de eeuwen een bekend motto geworden 

van vredesbewegingen. Veel presidenten, dichters en popzangers hebben de tekst 

ervan geciteerd en de woorden van dit bijbelvers staan zelfs op de muur van het 

hoofdkwartier van de Verenigde Naties. 

  



 

 

Bijbelverhaal

Zwaarden worden gereedschap 

Jesaja 2: 1-5 

 

 

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!

 

 

 

 

 

 

  



 

 

In vers 4 lees je dat de mensen hun zwaarden en speren zullen laten omsmelten tot 

gereedschap. Met zwaarden en speren wordt oorlog gevoerd. Ze staan voor geweld en 

dood. Maar met gereedschap kun je juist iets opbouwen. Je kunt er bijvoorbeeld het 

land mee bewerken. Of je kunt er huizen mee bouwen. Je kunt de wereld er een stukje 

beter mee maken. In plaats van dat de mensen hun kracht zullen gebruiken om te 

vechten en alles vernietigen, zullen ze de aarde weer gaan herstellen. 

Ploegscharen waren een soort messen die onder een ploeg werden bevestigd. Met een 

ploeg werd het land omgespit, zodat er daarna kon worden gezaaid. Hieronder zie je 

hoe een ploegschaar er in de tijd van de Bijbel uitzag. 

  



 

 

 

  

Oplossing: Leef met elkaar in vrede 



 

 

In het verhaal worden zwaarden en speren in het vuur gesmolten om er gereedschap 

van te maken.  

In deze lekkere opdracht maak je van een plakje cake, iets heel anders. Je gaat 

chocolade smelten en je maakt met de gesmolten chocolade en de cake heerlijke ijsjes.  

Wat heb je nodig?  

• een half plakje cake, anderhalve centimeter dik  

• een ijslollystokje  

 

En verder:  

• een kookplaatje (of een keuken)  

• een steelpannetje met een klein laagje water  

• een kwart reep bruine of witte chocolade  

• taartstiften of andere decoratie  

 

 

Aan de slag:   

• Breek stukjes chocolade van de reep en doe de chocolade in een kommetje.  

• Smelt de chocolade au bain-marie in een pannetje. 

• Haal voorzichtig de kom eruit en zet de warme kom in een grotere kom.  

• Prik je ijslollystokje voorzichtig in het plakje cake.  

• Doop dan je cake voorzichtig in de chocolade.  

• Doop als de chocolade nog een beetje zacht is de cake in hagelslag of sprinkels 

• Of hou je stukje cake even vast tot de chocolade weer hard is en versier de 

chocolade met taartstiften.  

 

Eet smakelijk! 



Goede God, 

Er komt een dag dat alles anders wordt. 

Op die dag gaan mensen overal vandaan naar de berg van de Heer. 

Op die dag luisteren we echt naar wat U zegt. 

Op die dag zullen we leven zoals U het wilt. 

Op die dag leert U ons wat goed is. 

Op die dag worden zwaarden veranderd in gereedschap. 

Op die dag weten we niet meer wat ruzie of oorlog is. 

Op die dag zal het voor altijd vrede zijn. 

Dank U wel dat die dag komt. 

Amen. 

 

Volgende keer: 

‘Een koning die vrede brengt’ 

 

Bronvermelding: BijbelBasics, kinderbijbel, BGT 

Marcel en Lydia Zimmer 

Er is er maar één - YouTube  

 

Sela 

Geef ons vrede | Sela - YouTube 

 

Oké4Kids 

Licht - YouTube Music 

https://www.youtube.com/watch?v=E7mNknJ3R6I
https://www.youtube.com/watch?v=6TLLQGqaPKI
https://music.youtube.com/watch?v=6sAu9w8ZUSI&list=RDAMVMorA4j6EVkUU

