Boekbespreking
Christus in Profetie
1 De knecht in Jesaja
Toen in het begin van de eerste eeuw in Judea de Messias ten tonele
verscheen, kwam Hij geenszins onverwacht. De Joodse wereld verwachtte Hem. Maar het was die Joodse wereld veel minder duidelijk wat
precies zijn taak zou zijn. Toch was die taak Jezus zelf volledig duidelijk;
in elk geval toen Hij met zijn prediking begon. En er was maar één bron
voor die kennis: de Schriften, dat wil zeggen ons Oude Testament. Want
er staat daarin veel over zijn taak en zijn optreden geprofeteerd.

Ook voor ons Bijbelbegrip is het van belang om die profetieën goed te
begrijpen. Want ze leiden tot een dieper inzicht in de aard van zijn werk
en het belang daarvan. De Joden waren erg geconcentreerd op zijn koningschap. En het is waar dat dit een uiterst belangrijk element is in
Gods plan. Wat zij echter totaal niet hadden begrepen, was zijn werk als
Verlosser. Dat laatste aspect staat de christen juist prominent voor
ogen, maar velen van hen hebben weer de neiging juist dát aspect van
zijn koningschap te verwaarlozen, bijvoorbeeld door het sterk te vergeestelijken. Alleen een visie die is gebaseerd op een zorgvuldige studie
die begint in de boeken van het Oude Testament, kan een voldoende
gebalanceerd beeld geven. In deze serie boekjes willen wij een aanzet
leveren tot zo’n studie.

Dit boekje bekijkt de zogenaamde ‘Knechtprofetieën’ in het boek Jesaja. Dat is een serie profetieën die bij uitstek juist Jezus’ verlossingswerk
aankondigt. Want het is Jesaja die het begrip ‘evangelie’ introduceert,
de boodschap die Jezus kwam prediken, en (in de Knechtprofetieën)
Jezus’ unieke rol als Verlosser schildert. En dan niet alleen als Verlosser
van het oude verbondsvolk Israël, maar van gelovigen uit alle volken op
aarde. Daarmee vormen ze bij uitstek de basis voor een goed begrip
van dat deel van zijn taak, want het is wel duidelijk dat Jezus’ eigen begrip daarvan voor een belangrijk deel op deze profetieën gebaseerd
moet zijn geweest.
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