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OVER DIT BOEK

Bij Marcus begint Jezus zijn openbare prediking met:
De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen.
Bekeert u en gelooft het evangelie (Mar 1:15, NBG’51).

En dan zou het ons moeten opvallen dat niemand Hem vraagt 
‘waar heeft U het over?’.

Jezus’ tijdgenoten hadden echter een heel concrete verwachting 
van dat ‘Koninkrijk van God’. Dat zou de heroprichting zijn van 
het koninkrijk dat was begonnen onder David en Salomo, maar 
waaraan een einde was gekomen met de Babylonische balling-
schap. Na de val van het Babylonische Rijk was dat koningschap 
echter niet hersteld, en ze wisten uit het boek Daniël dat dat 
nog lang zou duren. Maar de tijd die in Daniël werd genoemd 
was nu voorbij, en dus verwachtten ze in hún tijd het optreden 
van de ‘Messias’, die beloofde koning uit de lijn van David, die 
alles weer zou herstellen. En de term ‘evangelie’ (Grieks: euan-
gelion, het goede nieuws) kenden ze ook. Die komt namelijk uit 
de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, 
die de meeste Joden in de eerste eeuw gebruikten.

Het bijbehorende werkwoord euangelizomai (het brengen van 
goed nieuws) is zes keer te vinden in de profetie van Jesaja. En 
de Joden van de eerste eeuw gingen ervan uit dat het sloeg op 
dat herstel van het koningschap. Dat moest wel betekenen dat 
de komende Messias de Romeinen uit het land zou verdrijven en 
hun staat weer onafhankelijk zou maken. Maar wie Jesaja goed 
leest, ziet dat het in werkelijkheid over iets heel anders gaat, 
namelijk de bevrijding uit de macht van zonde en dood. En dat 
is nog veel groter nieuws dan die staatkundige onafhankelijkheid 
waar zij naar uitzagen. Tijdens Jezus’ prediking hebben maar 
heel weinigen dat begrepen, maar na zijn opstanding was dát de 
boodschap waarmee de apostelen de wereld introkken.

Christenen weten uiteraard heel goed dat het evangelie te ma-
ken heeft met leven en dood. Maar hoe velen hebben ook een 
helder begrip van Jesaja’s prediking waar dat evangelie op ge-
baseerd is? Want Jesaja is geen gemakkelijk boek. Toch is die 
boodschap ook nu van essentieel belang voor een goed begrip 
van wat dat evangelie nu precies inhoudt, en wat nu precies de 
rol is van die Messias (Grieks: Christos) die daar de spil van is. 
In deze studie willen we u dat daarom laten zien.
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DE GEBRUIKTE BIJBELVERTALING

Om de minder ervaren bijbellezer niet onnodig te belasten 
met ouderwets taalgebruik is zoveel mogelijk geprobeerd 
gebruik te maken van de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 
(aangeduid als NBV). Maar regelmatig is toch de voorkeur 
gegeven aan de NBG-vertaling van 1951 (aangeduid als 
NBG’51), wanneer het meer consequente woordgebruik 
daarvan de uitleg beter illustreert. Een enkele keer is ge-
bruik gemaakt van de Statenvertaling (SV). Ook is de taal 
van de oudere vertalingen wat meer naar deze tijd ge-
bracht.

Dit brengt met zich mee dat er inconsequenties kunnen 
optreden in het weergeven van Gods naam, in historische 
persoonsnamen en in het gebruik van hoofdletters. Dit 
volgt dan uit de gebruikte vertaling.
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Hoofdstuk 1

De wereld van Jesaja

Een profeet met een missie

Van de grote profeten is Jesaja zeker niet de minste. Meer dan 
enig andere profeet verkondigt hij de grote nieuws van Gods ver-
lossingswerk - niet alleen voor Gods volk Israël, maar ook voor de 
heidenen - en van het komende Koninkrijk van de Messias (in het 
NT: de Christus). Hij is dan ook een van de meest geciteerde pro-
feten in het predikingswerk van Jezus en zijn apostelen. Toch lijkt 
het belang van deze profeet voor de meeste Bijbellezers wat ver-
borgen te zijn gebleven. Velen lijken het boek alleen, of in elk ge-
val voornamelijk, te kennen als een ‘grabbelton’ voor het vinden 
van bewijsteksten voor favoriete ideeën, zonder zich veel reken-
schap te geven van het oorspronkelijke verband waarin de woor-
den werden gesproken of geschreven. Maar uiteindelijk wil Jesaja 
een boodschap brengen, en niet alleen maar een serie handige of 
zelfs maar troostrijke teksten aanreiken: Jesaja gaat ergens over! 
En in dit boek willen wij bekijken waar het dan over gaat. Zonder 
overigens te willen streven naar een uitputtende behandeling. Dit 
boek gaat, zoals de titel al zegt, over de achtergronden waartegen 
het verhaal zich afspeelt en de thema’s die het behandelt.

De wereld van Jesaja

Jesaja profeteerde onder de Judese koningen Uzzia, Jotam, Achaz 
en Hizkia (Jesaja 1:1). Dat is globaal van 750 – 700 v. Chr. In zijn 
dagen was Assur (Assyrië) de grootmacht in Mesopotamië, terwijl 
gedurende de gehele tijd van het Oude Testament Egypte, in het 
zuiden, de andere ‘wereldmacht’ was. De verbindingsroute tussen 
deze twee grootmachten liep via de kuststrook, en om deze reden 
probeerden beide deze te beheersen, als bufferzone tussen hun 
beide Rijken. De internationale politiek van zowel het noordelijke 
Rijk ‘Israël’ als het zuidelijke Rijk ‘Juda’ (zie kader bladzijde 8) 

In dit hoofdstuk schetsen we de wereld van 
Jesaja: de geografische situatie, de politieke 
situatie en de aard van zijn boodschap. Want 
die drie aspecten hangen ten nauwste met 
elkaar samen. Samen vormen zij de achter-
grond waartegen dit boek zich afspeelt.
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wordt daarom voortdurend beïnvloed door de wens van bepaalde 
partijen om hetzij de ene hetzij de andere grootmacht te vriend te 
houden, dan wel deze twee tegen elkaar uit te spelen.

De lokale politiek

In Jesaja’s tijd blijken bepaalde buurvolken ernaar te streven een 
lokale bond te vormen om beter het hoofd te kunnen bieden aan 
de overheersing door een van beide grootmachten. Dat gaat zelfs 
zover dat Israël en Aram (Syrië) samenspannen om Juda te ver-
overen en een vazal, die hen welgezind is, koning te maken in Je-
ruzalem. In een poging dit gevaar af te wenden roept de Judese 
koning Achaz dan de Assyriërs te hulp, in plaats van op God te 

Juda en Israël 
Na de regering van Salomo raakte het oorspronkelijke Rijk Israël gesplitst in 

een noordelijk deel en een zuidelijk deel. Het noordelijke deel omvatte tien 

van de oorspronkelijke twaalf stammen. Het ging verder onder de algemene 

naam ‘Israël’, soms ook aangeduid als ‘Efraïm’, omdat Efraïm de eerstgebo-

rene was van Jozef, die zelf weer gold als de eerstgeborene van zijn vader 

Jakob (die van God de naam ‘Israël’ had ontvangen). Dit Rijk verviel al on-

der zijn eerste koning, Jerobeam de zoon van Nebat, tot onjuiste eredienst 

en daarmee tot ‘afgoderij’. Ook de dienst van de Baäls, geïntroduceerd door 

de Foenicische prinses Izebel, de vrouw van de latere koning Achab, heeft 

er voortdurend aanhang gevonden. In 722 v.Chr. werd de bevolking door de 

Assyriërs in ballingschap gevoerd naar Mesopotamië.  

Het zuidelijke Rijk ging verder onder het koningschap van de nakomelingen 

van David. Hoewel het in feite de stammen Juda en Benjamin omvatte, 

wordt het in de Bijbel uitsluitend aangeduid als Juda, maar na 722 v.Chr. 

ook wel weer als Israël. Het werd in 586 v.Chr. door de Babyloniërs in bal-

lingschap naar Mesopotamië gevoerd. Maar anders dan de bevolking van het 

noordelijke Rijk, kregen de Judeeërs na ca. 538 weer toestemming om naar 

hun land terug te keren. De profeet Jeremia profeteerde van 628 tot kort na 

586 v.Chr. Zijn ambt als profeet viel grotendeels samen met dat van de pro-

feet Ezechiël, die vanaf ca. 594 profeteerde onder een enkele jaren eerder al 

weggevoerde groep ballingen. Jesaja profeteerde ruim een eeuw eerder ech-

ter al over deze gebeurtenissen die toen nog in de toekomst lagen. De pro-

feet Micha was een tijdgenoot van Jesaja. 
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vertrouwen. Maar daarmee lokt hij alleen maar de Assyriërs naar 
het westen, wat uiteindelijk ook Juda bijna fataal wordt. Onder 
Achaz en zijn opvolger Hizkia zijn er dan weer partijen die dat pro-
bleem proberen op te lossen door op hun beurt de Egyptenaren te 
hulp te roepen. Maar zowel het een als het ander wordt hun door 
de profeet (dus feitelijk door God Zelf) zwaar aangerekend. 

Het geestelijk leven in Juda

Uit de eerste hoofdstukken van Jesaja blijkt dat het geestelijk en 
godsdienstig leven in Juda, afgemeten naar Gods maatstaven, ver 
onder de maat is. Slechts een klein deel van het volk bekommert 
zich nog om de juiste dienst van hun God, en zelfs dat deel dreigt 
het zicht op die juiste dienst te verliezen. De meerderheid ver-
trouwt op eigen politieke oplossingen als het om de landsveiligheid 
gaat, en op geld en macht als het om ‘een goed leven’ gaat. Het is 
onder deze omstandigheden dat Jesaja zijn boodschap moet bren-
gen. Die boodschap gaat dan over een komende koning uit het 
huis van David, en een komend koninkrijk (vrederijk) dat hij zal 
vestigen en waarover hij zal heersen. Maar ook over de noodzaak 
van bekering van hun goddeloosheid en afgoderij, of van reiniging 

Koning Jehu van Israël (knielend) brengt zijn jaarlijkse schatting aan 
de Assyrische koning Salmanassar III (links) 
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voor de weinigen die nog van goede wil zijn. Voor die weinigen 
heeft hij echter een boodschap van verlossing uit zonden en van 
bevrijding van de onvermijdelijke dood die van die zonde het ge-
volg is. En die boodschap wordt aangeduid met het Hebreeuwse 
woord bashar, wat in de Griekse vertaling van het OT wordt weer-
gegeven als euangelion, het evangelie. Daarmee legt deze profetie 
dus de basis voor de boodschap van het NT.

De ballingschap

Omdat God weet dat het volk in zijn totaliteit zich toch niet zal be-
keren, kondigt Hij door Jesaja aan dat zij in de toekomst (feitelijk 
pas meer dan een eeuw later) in ballingschap zullen gaan. Maar 
God zal hen ook weer uit die ballingschap bevrijden en hen terug-
brengen naar hun land. En voor hen die de les hiervan geleerd zul-
len hebben, zal er heil zijn. Maar hun die die les niet geleerd zullen 
hebben, wacht vernietiging, want voor hen is er geen plaats in dat 
nieuwe Koninkrijk.

Het heil ook voor de heidenen

Maar de grootste boodschap die Jesaja moet brengen, is dat dat 
heil er niet alleen is voor de leden van het volk Israël, maar ook 
voor de mensen uit de andere volken, de heidenen. Juist in dat 
kader introduceert deze profetie die uitdrukking bashar, ‘blijde 
boodschap’ of ‘goede tijding’ en het daaraan verwante woord 
‘vreugdebode’, hij die goede tijding brengt. Die uitdrukkingen zijn 
dus niet kenmerkend voor het NT: ze zijn rechtstreeks overgeno-

Grootmacht in 
Mesopotamië 

Aspect Tijd 
(jaar v.Chr) 

Situatie 
in Kanaän 

Assyrië veroveringen 1300 — 1100 Richteren 

tijd van rust 1100 — 900 David en Salomo 

nieuwe veroveringen 900 en later Koningen 

val van Nineve 612 Josia 

verslagen door Babylonië 
(slag bij Karkemis) 

609 Dood van Josia 

Nebukadnezars veldtocht 605 4e jaar v. Jojakim 

Babylonië opkomst 626 Josia 

val van Babylon 539 

begin machtsperiode 609 
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Assyrië en Egypte 
De kaart toont de forse expansie van As-
syrië (vooral naar het westen) tussen ca. 
800 en 700 v.Chr. De kuststrook, met 
o.a. Israël en Juda, werd als bufferzone 
aanvankelijk volledig beheerst door 
Egypte. In Jesaja’s tijd wordt die door 
Assyrië stap voor stap veroverd. Gevolgd 
door een aanval op Egypte. 

Het Egyptische Rijk besloeg aanvankelijk 
alleen de Nijldelta, nu aangeduid als Ne-
der-Egypte. Stroomopwaarts ontstond 
het Rijk Opper-Egypte. Later werden 

deze samengevoegd tot één, hoewel het in tijden van instabiliteit soms toch 
weer uiteenviel. Zuid van de delta was het Rijk effectief niet breder dan het 
Nijldal; daarbuiten bevond zich slechts woestijn. Behalve Kush in het zui-
den (in de NBG’51 vertaald als Ethiopië en in de NBV als Nubië) had 
Egypte eigenlijk geen directe buren. Zelfs tussen Opper-Egypte en Kush 
bevond zich nog de Nubische woestijn. 
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men uit deze profetie, en verwijzen daarnaar terug. In het NT ves-
tigen ze onze aandacht op de vervulling van Jesaja’s profetie, die 
op dat moment is begonnen. En het is dan ook niet zonder reden 
dat zowel Jezus als zijn apostelen in dit kader voortdurend naar 
Jesaja verwijzen.

De les van de ballingschap

Het boek Jesaja begint met de lezer duidelijk te maken dat God 
‘een probleem’ heeft. Hij wil het volk verlossing aanbieden uit hun 
zonden, maar dat volk is zelf van mening dat het juist bijzonder 
succesvol bezig is. En hoe bied je iemand iets aan waarvan hij ab-
soluut niet beseft dat hij daar behoefte aan heeft. God verkondigt 
daarom door Jesaja dat Hij het volk, met zijn eigen politieke oplos-
singen, in het nauw gaat brengen, juist via die politieke aanpak. 
Dat zal er op uitlopen dat de Babyloniërs, van wie zij hulp ver-
wachten tegen de Assyriërs, later - ruim een eeuw na Jesaja - dat 
oppermachtige Assyrië inderdaad zullen overwinnen, maar henzelf 
vervolgens nog zwaarder zullen onderdrukken dan die Assyriërs. 
En uiteindelijk zullen ze zelfs in ballingschap naar Mesopotamië 
worden gevoerd. Daar zit echter tevens een stukje verborgen sym-
boliek achter. Mesopotamië, in Genesis ‘Sinear’ genoemd, staat 
voor de wereld die zich van God heeft afgekeerd en haar eigen 
weg gaat. Abraham was uit die wereld weggeroepen, om de weg te 
gaan die God hem zou wijzen. Maar zij tonen met hun gedrag dat 
zij de mentaliteit van dat Sinear nog steeds in hun hart dragen, en 
dus brengt God hen weer naar Sinear terug.

Het werk van de Verlosser voorzegd

Maar dan zal God dat ‘onoverwinnelijke’ Babylon laten veroveren 
door een nog machtiger heerser. Voor de ballingen zou dat slecht 
nieuws lijken, maar die heerser zou juist een bevrijder blijken, die 
hen naar hun land zou laten terugkeren. En dan komt de les. Hun 
werkelijke vijand was de dood. Die voerde hen weg naar waar zij 
oorspronkelijk vandaan kwamen: het niet-bestaan. Tegen die dood 
heeft de mens geen politieke bondgenoten: God zelf laat de mens 
daarheen terugkeren, omdat hij nog altijd die mentaliteit van Sine-
ar in zijn hart draagt. Maar dan zal Hij zelf een nog machtiger 
Heerser laten optreden, die niet alleen die dood overwint, maar 
ook Gods volk weer uit de macht van die dood zal bevrijden en hen 
terug ‘naar huis’ zal laten gaan. We vinden in dat deel van Jesaja 
daarom een directe parallel tussen de bevrijder Kores (NBV: Cy-
rus) van Perzië, en de hier niet met name genoemde ‘Verlosser’, 
de door hen verwachte koning uit het huis van David.
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De ‘Knechtprofetieën’

Dan neemt het verhaal echter een, menselijk gesproken, totaal 
onverwachte wending. Anders dan Kores zal die Overwinnaar uit 
het huis van David geen machtig militair zijn, maar een nederige 
‘Dienaar’ (NBV) of ‘Knecht’ (NBG’51). De alles overtreffende over-
winning zal niet worden behaald door iemand die de vijand zijn wil 
weet op te leggen, maar door iemand die zijn eigen wil volledig 
ondergeschikt maakt aan die van God; niet met het zwaard dus, 
maar met gehoorzaamheid. Of zoals God Zijn volk later herinnert 
door Zijn profeet Zacharia: “Niet door kracht noch geweld, maar 
door mijn Geest! zegt de HERE van de heerscharen” (Zach 4:6, 
NBG’51). Het werk van deze ‘Knecht van de HERE’ (NBV: Dienaar 
van de HEER) wordt beschreven in vier of vijf profetieën (die van 
Jesaja 61 noemt niet dat woord Knecht of Dienaar, maar lijkt toch 
wel tot de reeks te behoren) die daarmee de feitelijke kern van 
Jesaja’s boodschap vormen. Zie hiervoor ons boekje De Knecht in 
Jesaja in de serie Christus in Profetie.

Het ‘overblijfsel’

In de hoofdstukken die aan de knechtprofetieën voorafgaan, wordt 
Israël aangeduid als Gods knecht, maar met het verwijt dat zij in 
hun knechttaak tekort zijn geschoten. Die knechttaak had moeten 
inhouden dat zij hun God aan de wereld zouden hebben getoond 
en verkondigd. Nu was die taak overgegaan op die ene Knecht, die 
dat wél zou doen. Het is zelfs zo dat Jesaja duidelijk maakt dat het 
volk niet langer de naam ‘Israël’ waardig is, maar weer ‘Jakob’ zal 
heten. Dat was de naam van de aartsvader Jakob in de tijd dat hij 
nog vertrouwde op zijn eigen slimheid en zijn eigen oplossingen; 
pas toen hij zijn vertrouwen op God stelde, ontving hij de naam 
Israël. Die naam Israël gaat nu over op die ene Knecht; en - zo 

Babylonië

Het oorspronkelijke Babylonische Rijk was rond 1600 v. Chr. door de 
Assyriërs ingelijfd en tot een Assyrische provincie gemaakt. Een Ba-
bylonische opstand ten tijde van de Judese koning Hizkia (kort voor 
700) was mislukt. Maar een eeuw later brengen de Babyloniërs - sa-
men met enkele volken uit het oosten - Assyrië ten val, en 
Nebukadnezar vestigt het Nieuw-Babylonische Rijk, dat echter maar 
70 jaar zou standhouden. Dan valt het weer voor de Meden en Per-
zen onder leiding van de Pers Cyrus (Kores). 
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blijkt later - op hen die Hem in zijn gehoorzaamheid willen volgen. 
Maar hoewel zijn verlossingswerk open zou staan voor alle leden 
van het volk, en zelfs - zo blijkt uit de latere hoofdstukken - voor 
mensen uit alle volken, zouden toch lang niet allen dat aanbod van 
verlossing aannemen. Zij die dat wel zouden doen, zij die hun God 
trouw waren gebleven, worden in deze profetie regelmatig aange-
duid als een ‘rest’ of ‘overblijfsel’: “Want, Israël, al was je volk zo 
talrijk als zandkorrels aan de zee, slechts een rest zal terugkeren” 
(Jes 10:22, zie ook Rom 9:27,28). 

De vervulling in het Nieuwe Testament

Alleen wanneer we deze boodschap van Jesaja goed voor ogen 
hebben, zijn we in staat te begrijpen hoe het mogelijk is dat Jezus 
zijn prediking begint met: “De tijd is vervuld en het Koninkrijk 
Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie” (Mar 
1:15, NBG’51), zonder dat ook maar iemand vraagt wat Hij daar-
mee bedoelt. En dat geldt ook voor zijn prediking in de synagoge 
in Nazaret, ‘waar Hij was opgegroeid’, wanneer Hij daar uit Jesaja 
61:1,2 voorleest over de ‘Gezalfde’ en over het ‘jaar van gena-
de’ (maar nog niet over de ‘dag van wraak’!) en vervolgens zegt: 
“Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen 
gaan” (Luc 4:16-21). Zijn tijdgenoten verwachtten de vervulling 
hiervan in hun tijd. Maar ook zijn tijdgenoten waren zich onvol-
doende bewust van het feit dat zij verlossing nodig hadden, en 
niet in de eerste plaats bevrijding van de Romeinen. En dat is nog 
steeds de voornaamste les van deze profetie, ook voor ons!
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In dit hoofdstuk bespreken we kort de globa-
le structuur van het boek Jesaja. En we ge-
ven een korte kenschets van elk van de drie 
hoofddelen.

Hoofdstuk 2

Structuur en boodschap van het boek

Introductie
Om een goed inzicht te krijgen in de profetie van Jesaja, is het 
goed te beseffen dat het boek een duidelijke structuur heeft. Dat 
helpt ons de thema’s van de verschillende hoofdstukken duidelijker 
te zien. We zien dan dat Jesaja’s profetie kan worden opgedeeld in 
drie delen of ‘boeken’, die – profetisch gesproken – zijn geplaatst 
in verschillende tijdsperioden. Dat zijn achtereenvolgens (1) Jesa-
ja’s eigen tijd, (2) een periode kort voor het einde van de Babylo-
nische ballingschap en (3) een tijd die we zouden kunnen plaatsen 
na de terugkeer uit die ballingschap (hoewel dat ‘boek’ eigenlijk 
minder strak is gekoppeld aan een concreet tijdstip; het trekt meer 
de conclusies uit het voorafgaande). Dat betekent niet dat wij de 
theorie aanhangen dat die drie ‘boeken’ dan ook daadwerkelijk in 
die perioden moeten zijn geschreven, en daarmee dus noodzake-
lijk zouden zijn geschreven door drie verschillende auteurs. Het 
betekent alleen dat de profeet zijn verhaal achtereenvolgens 
schrijft vanuit die drie verschillende standpunten. Maar er is geen 
enkele reden te menen dat God, die Zelf toch de achterliggende 
Auteur is, Zijn profeet niet zou kunnen ‘verplaatsen’ naar een toe-
komstige situatie en hem Zijn boodschap vanuit die situatie laten 
brengen. De denkwereld die een standpunt in de toekomst auto-
matisch koppelt aan de noodzaak van een latere auteur, is geba-
seerd op de opvatting dat ook God Zelf niet kan weten hoe de toe-
komst eruit zal zien. Maar het is uitgerekend deze profetie van Je-
saja die het tegenovergestelde leert. Daar komen we op bladzijde 
17 nog op terug. Voor de indeling van Jesaja in die drie ‘boeken’: 
zie verder de schema’s op de bladzijden 16 en 18.

Boek 1: de probleemstelling

Boek 1 is geschreven vanuit het standpunt van Jesaja’s eigen tijd, 
wat alleen al blijkt uit allerlei historische details. Dit ‘boek’ be-
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DE STRUCTUUR VAN JESAJA Hoofdstukken 

Boek 1: de onvolmaakte mens en de onvolmaakte Jesaja 1 - 39

1 Inleiding: 1 - 5 

Jesaja’s roeping  6  

2 De goddeloze Achaz en Gods komende koning 7 - 12 

3 De weg naar Gods Koninkrijk 13 - 27 

4 God als bestuurder van de geschiedenis 28 - 35 

5 Gods teken: 
   Bevrijding uit de macht van Assur als profe-

tisch teken 

36 - 37 

6 Terugblik: wie is er die niet struikelt? 38 - 39 

Boek 2: Gods plan ontvouwd Jesaja 40 - 55 

1 Troost voor allen: Joden en heidenen 40:1 - 42:17 

2 Gods plan ontvouwd 42:18 - 44:20 

3 De bevrijding: het werk van Kores 44:21 - 48:22 

4 De verlossing: het werk van de Knecht 49 - 55 

Jesaja 56 - 66 

1 Het ideaal en de praktijk 56:1 - 59:15a 

2 De overwinning 59:15b - 63:6 

3 Een nieuwe ‘schepping’ 63:7 - 66:24 

Boek 3: het pad naar de overwinning 
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schrijft de toestand in zijn dagen, en daarmee is het een soort 
‘probleemstelling’. Zoals ook een rapport over een wetenschappe-
lijk onderzoek zou beginnen met een probleemstelling, om vervol-
gens over te gaan op een beschrijving van de gevonden of voorge-
stelde oplossing. Bij Jesaja ligt het probleem in het feit dat de 
mens van nature onvolmaakt is en geneigd tot ongehoorzaamheid 
(in de Bijbel aangeduid als ‘zonde’). Weliswaar had God het volk 
een koning beloofd die een vrederijk zou stichten, en die zijn volk 
daarmee in vrede zou kunnen laten leven, maar het blijkt dat ook 
de koningen uit het huis van David niet beter waren dan de rest 
van het volk. Dat komt vooral naar voren in de beschrijving van de 
daden van de goddeloze koning Achaz. Maar later blijkt dat zelfs 
een uitgesproken goede koning als Hizkia fatale steken laat vallen. 
Dat alles betekent dat er langs deze weg geen oplossing is voor de 
zonde, en dus geen redding uit de dood die daar het gevolg van is. 
Als beeld hiervan laat God Jesaja aankondigen dat het volk weer 
uit het beloofde land zal worden verwijderd, en zal terugkeren 
naar het Mesopotamië (in de Bijbel: Sinear) waar Hij hun voorva-
der Abraham oorspronkelijk uit had weggeroepen. Maar dat bete-
kent dat er dus wel een heel ander soort oplossing nodig is.

God als bestuurder van de geschiedenis

Later, in boek 2, presenteert God Zich als Degene die de loop van 
de geschiedenis leidt. Dus niet slechts als Iemand die de toekomst 
al voorziet, maar als Iemand die er actief voor zorgt dat die toe-
komst zich zo afspeelt als Hij het heeft bepaald. Die toekomst is 
niet een zelfstandig, autonoom gebeuren, nee, die toekomst is on-
derworpen aan Zijn leiding, en ontvouwt zich volgens Zijn plan. De 
profetie gebruikt daarvoor het beeld van een rechtszaak tussen 
God en de goden van de volken (Jesaja 41:1, 21-29; 43:9-13; 
44:6-8). De volken mogen optreden als getuige voor hun eigen 
goden, terwijl God Zijn volk laat optreden als Zijn getuige(n). Hij 
daagt die goden uit met voorbeelden te komen van situaties waar-
in zij de loop van de geschiedenis hebben geleid, en waarbij zij er 
op kunnen wijzen dat ze dat al van tevoren hebben aangekondigd 
en dat het vervolgens ook zo is gebeurd. Of, indien niet: om als-
nog zoiets aan te kondigen (Jesaja 41:22,23), wat dan later zal 
gebeuren. Vervolgens roept Hij Zijn eigen volk op te getuigen dat 
Hijzelf dat daadwerkelijk heeft gedaan. Dit tekent Hem als een be-
trouwbaar God, op Wiens Woord je kunt vertrouwen. Wanneer Hij 
dus aankondigt dat Hij de goddelozen gaat straffen, maar dat Hij 
de trouwe gelovigen zal redden, dan kun je ook daarop vertrou-
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De chronologische achtergrond van Jesaja 
Bovenstaande tijdlijn geeft de chronologische achtergrond van Jesaja’s profe-
tieën. Jesaja profeteerde vanaf het einde van de Judeese koning Uzzia, en 
tijdens de daarop volgende regeringen van Achaz en Hizkia. Ook koning 
Pekach van het noordelijke rijk Israël wordt genoemd. In boek 1 van zijn 
profetie waarschuwt Jesaja tegen de goddeloze houding van de bevolking van 
zijn dagen en kondigt daarbij ook het in ballingschap gaan van het volk aan. 
Boek 2 gaat over de bevrijding uit die ballingschap, als symbool van een gro-
tere bevrijding, die uit de macht van zonde en dood. Boek 3 trekt daaruit dan 
tenslotte de conclusies voor zijn tijdgenoten. De politieke grootmacht van 
zijn dagen was Assyrië. Een eeuw later zou het Nieuw-Babylonische Rijk die 
positie overnemen, maar slechts 70 jaar later zou ook dat Rijk weer vallen 
voor de Meden en Perzen onder Kores.  
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wen. Boek 1 grijpt daarop vooruit met enkele reeksen profetieën 
over het lot van de volken waar Juda zijn vertrouwen op heeft ge-
steld in plaats van op hun God. Tegen het einde loopt boek 1 dan 
uit op een aanval van Assyrië op Jeruzalem, waarbij tenslotte al-
leen Gods directe ingrijpen hen nog kan redden van de totale on-
dergang.

Boek 2: de ballingschap en de bevrijding daaruit

Het tekortschieten van het volk en zijn leiders, maakt de terugkeer 
naar ‘Babel’ (Babylon) onvermijdelijk. Het noordelijke Rijk was al 
eerder weggevoerd, en is daarmee uit de geschiedenis verdwenen; 
het is nooit teruggekeerd. Menselijkerwijs zou ook het zuidelijke 
Rijk Juda zo’n lot te wachten staan. Maar God presenteert dan Zijn 
reddingsplan. Hij zal hen bevrijden uit Babylon, door de hand van 
de Perzische koning Kores (in het Grieks: Cyrus), maar dat dient 
als beeld voor een redding uit de handen van die grotere vijand: 
de dood. Om dat des te levendiger te kunnen schilderen, beschrijft 
Jesaja dit vanuit het perspectief van het volk kort vóór die val van 
Babylon. Omdat Kores hier dient als beeld van de Verlosser uit de 
dood, wordt hij in Jesaja 45:1, waar hij bij de naam wordt ge-
noemd, door God aangeduid als ‘mijn gezalfde’. Dit brengt velen in 
de war: hoe kan zo’n goddeloze heidense koning worden aange-
duid als Gods gezalfde? De sleutel zit uiteraard in het feit dat hij 
hier wordt gepresenteerd als beeld van de komende Messias; maar 
hij is niet de Messias (Grieks: Christus) zelf.

De blinde knecht en de gehoorzame Knecht

Een ander thema dat we hier vinden is dat van het volk als Gods 
(meervoudige) knecht, die echter doof en blind wordt genoemd, en 
de (enkelvoudige) gehoorzame Knecht die de Messias zal zijn, die 
juist de ogen van hen die blind zijn, zal openen. Over die gehoor-
zame Knecht spraken we al in het vorige hoofdstuk. Het volk had 
Gods grootheid moeten verkondigen aan de wereld. Nu zal die ene 
Knecht dat doen. En daarom vinden we in boek 2 dan ook meteen 
na de vertroosting van het volk Israël een aankondiging dat het 
heil er zal zijn voor álle volken (Jesaja 42). Dat thema wordt later 
in boek 3 weer opgenomen.

Boek 3: de weg naar Verlossing

Nadat God in boek 2 Zijn verlossingsplan heeft ontvouwd, keren 
we in boek 3 weer terug naar de harde werkelijkheid van de men-
selijke tekortkomingen. Dit ‘boek’ beschrijft ons de moeizame weg 
van daaruit naar Gods Koninkrijk. Je kunt je dit voorstellen als ‘hoe 
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gaan we nu verder’ wanneer het volk weer terug is in het land, 
maar je zou het je ook kunnen voorstellen als een terugkeer naar 
Jesaja’s eigen tijd. In dit ‘boek’ vinden we verschillende thema’s en 
beelden die de Evangeliën later weer opnemen. Want de Evangeli-
ën beschrijven uiteindelijk toch de uitvoering van dat plan. En we 
lezen dat het volk van Juda (in het NT aangeduid als het ‘Joodse’ 
volk) evenzeer verlossing nodig heeft als ‘de volken’ (de goyim), in 
onze vertalingen vertaald als ‘de heidenen’. Want ook zijzelf zijn 
blind. In hoofdstuk 61 ontmoeten we de Knecht dan eindelijk als 
de Gezalfde, de Messias, de beloofde Koning uit het huis van Da-
vid. De laatste hoofdstukken spreken tenslotte over de oprichting 
van dat Koninkrijk: het verslaan van de vijanden en het vestigen 
van een nieuwe maatschappij, omschreven als ‘een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde’. En dat beeld vinden we later weer terug bij 
Petrus en in het boek Openbaring. 

Baan voor de HEER een weg door de woestijn

Je zou het boek Jesaja dus kunnen omschrijven als zo’n Route-
kaart (‘Road Map’) waar de politiek tegenwoordig zo dol op is. 
Maar dan een Routekaart van God Zelf. Het vertelt wat Hij gaat 
doen, maar ook wat Hij van Zijn volk verwacht: ‘Baan voor de 
HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor 
onze God’ (Jes 40:3). Dat is een oproep tot bekering, en het is 
daarom precies de oproep van Johannes de Doper, wanneer de uit-
voering van dat verlossingsplan eindelijk van start gaat. Zoals alle 
vier de evangelisten vertellen.
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BOEK 1

Een blind volk
in een duistere wereld
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Hoofdstuk 3

Een volk in duisternis (1-6)

Waarin Israël tekort schoot

De eerste hoofdstukken van Jesaja zijn een soort ‘probleem-
analyse’: wat was er mis met het verbondsvolk. Dat verbondsvolk 
bestond aanvankelijk uit alle twaalf stammen, maar na 722 v. Chr. 
alleen nog maar uit Juda, dat vanaf dat moment nog de enige ver-
tegenwoordiger was. We vinden het sindsdien echter wel weer re-
gelmatig aangeduid als Israël, ook bij Jesaja. Wie deze ‘probleem-
analyse’ leest, en voldoende op de hoogte is met het voorafgaande 
deel van de Bijbel, herkent de problemen. Dit zijn de problemen 
met de wereldbevolking in het algemeen, maar hier op de schaal 
van Israël. Ooit was de hele wereld begonnen als Gods volk, maar 
de wereldbevolking was steeds meer haar eigen weg gegaan. God 
had vervolgens uit die totale wereldbevolking het volk Israël uitge-
kozen, en bij de berg in de Sinaï tot Zijn verbondsvolk gemaakt, 
maar ook dat volk was toch weer dezelfde weg opgegaan. Net als 
de wijdere wereld om hen heen waren zij afgedwaald van het licht 
naar de duisternis, en duisternis is een soort sleutelbegrip voor 
deze hoofdstukken. Het volk had een stralend licht in een duistere 
wereld moeten zijn, maar was zelf tot duisternis vervallen. En ze 
zijn daar niet alleen maar door onoplettendheid terechtgekomen, 
ze hebben die weg ten dele zelfs bewust gekozen: ze wilden niet 
‘anders’ zijn dan de rest van de wereld, maar wilden integendeel 
juist ‘net als die andere volken’ zijn. 

Israël als een wereld in het klein

Die overeenkomst tussen de wereld als geheel en het volk Israël 
als deel daarvan, is zelfs vrij opvallend. De mensheid was begon-
nen in een paradijs, met een taak en een gebod. Dat gebod heeft 

De eerste hoofdstukken van Jesaja geven 
een schets van wat er mis was met het volk 
van zijn dagen. Dat moet hij ze op de meest 
indringende wijze duidelijk maken, omdat ze 
dat zelf totaal niet beseffen. En de parallellen 
daarvan vinden we in het NT, voor het Juda 
van de eerste eeuw, maar ook voor het chris-
telijke verbondsvolk in het boek Openbaring.
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de mens overtreden, waarmee de ellende in de wereld begon. Al in 
de tweede generatie draaide dat uit op moord. God had de mens 
het bezit van de aarde beloofd (Genesis 1:26) mits hij zich aan het 
gebod zou houden. Toen hij tot zonde verviel, verviel ook deze be-
lofte, maar de mens besloot dan maar te nemen wat hem niet 
werd gegeven. Al snel lezen we over geweld en zelfzucht. En wan-
neer God er door de zondvloed een einde aan maakt, is het eerste 
dat we na de vloed lezen hoe de mens - ondanks nieuwe beloften -
opnieuw versterkte steden bouwt en Rijken sticht. Op dezelfde ma-
nier zien we hoe God Zich in de Sinaï een volk uitkiest, het Zijn 
wetten geeft, en het leidt naar ‘een land van melk en honing’. 
Maar ook daar komt het tot overtreding van de geboden, moord en 
machtsstrijd. Ook daar neemt de mens wat hem niet gegeven 
wordt. Maar zoals God nog in de hof van Eden een belofte gaf van 
uiteindelijke verlossing van de gevolgen van die overtreding, zo 
geeft Hij ook bij Jesaja Zijn beloften van een ‘reddingsplan’.

Een hardleers volk

Het boek begint met de beschrijving van een volk dat keer op keer 
door God is getuchtigd (corrigerend bestraft) maar toch niet wil 
begrijpen dat zijzelf en hun zonden de oorzaak daarvan zijn. Zij 
zoeken het in het brengen van offers, in plaats van bekering. Dat 
is niets bijzonders. Mensen zijn zelden bereid de fundamentele te-
kortkomingen in hun eigen gedrag te zien als oorzaak van proble-
men, en wijzen in plaats daarvan liever naar anderen, of vluchten 
in het nog strikter in acht nemen van formaliteiten. Toch loopt de-
ze passage uit op een belofte van vergiffenis, wanneer zij alleen 
maar bereid zijn zich te bekeren (Jesaja 1:18-20). Hoofdstuk 2 be-
gint dan met een beschrijving van het komende Vrederijk onder de 
beloofde Zoon van David. Maar hoewel dit een van de bekendste 
passages is van het gehele boek, lijkt hij toch te zijn ontleend aan 
de profetie van Jesaja’s tijdgenoot Micha (Micha 4:1-3). Feitelijk is 
dit wat zij, op grond van die profetie bij Micha, zelf verwachtten. 
Maar wat hun in werkelijkheid te wachten stond, lezen we in de 
rest van dit hoofdstuk: een dag van oordeel door God, en wie zich 
niet tijdig heeft bekeerd zal omkomen. En het zou ons moeten op-
vallen dat elementen uit deze beschrijving terugkomen in het boek 
Openbaring, bij de beschrijving van het oordeel dat God gaat bren-
gen over de wereld van het verbondsvolk van het Nieuwe Verbond 
(vergelijk Jesaja 2:10 en 19 met Openbaring 6:15). Want wat gold 
voor het volk van Israël, geldt onverkort voor de christelijke we-
reld, en we doen er verstandig aan die les ter harte te nemen.
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Tussen hoop en hopeloosheid

Wat volgt is een beschrijving van wat er nu allemaal precies mis is 
met het volk van Juda en de inwoners van Jeruzalem. Maar ook 
van de hoop die er nog is voor de weinige getrouwen, aangeduid 
als een ‘overblijfsel’. En zo slingert Jesaja’s boodschap heen en 
weer tussen hoop en hopeloosheid. En opnieuw moeten we consta-
teren dat deze taal later weer terugkomt in het NT, nu in de Evan-
geliën. Ook daar vinden we een oproep tot bekering, voordat het 
te laat is. Ook daar vinden we de boodschap dat de weg die naar 
het leven leidt smal is en dat er maar weinigen zijn die hem zullen 
vinden. Ook daar vinden we - uit Jezus’ mond - de oproep 
‘barmhartigheid wil ik en geen offers’. En aan het eind van hoofd-
stuk 4 lezen we een herinnering aan Gods zorg voor Zijn volk in de 
woestijn (Jes 4:5), die we weer terugvinden aan het eind van 
Openbaring. De les is dus dat deze hoofdstukken evenzeer onze 
eigen wereld beschrijven als die van Jesaja, en dat deze waarschu-
wingen evenzeer ons betreffen als het Joodse volk zeven eeuwen 
voor het begin van onze jaartelling, en dat de voorwaarden voor 
behoudenis (redding) na al die eeuwen nog steeds dezelfde zijn, 
net als Gods beloften voor wie Hem ondanks alles trouw blijven. 

Het lied van de wijngaard

Dit alles mondt uit in het ‘lied van de wijngaard’ in hoofdstuk 5. 
Dat thema van de wijngaard waren we al tegengekomen in hoofd-
stuk 1 de verzen 8 en 9 van Jesaja:

Wat rest er nog van Sion? Het is als een hut in een wijngaard, 
een schuilkeet in een komkommerveld, een stad in het nauw. 
Had de HEER van de hemelse machten ons niet een laatste rest 
gelaten, het zou ons zijn vergaan als Sodom en Gomorra.

In hoofdstuk 1 was er nog hoop. De toestand van het volk was 
weliswaar op de uiterste rand, maar God heeft nog een laatste rest 
overgelaten. In hoofdstuk 5 vinden we zelfs dat niet. Toch begint 
het lied opgewekt. Jesaja spreekt van zijn ‘geliefde’ (die uiteinde-
lijk God blijkt te zijn). Die geliefde heeft een wijngaard aangelegd 
op vruchtbare grond, en er alles aan gedaan om die tot een succes 
te maken: “Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen, wat heb ik 
te weinig gedaan?” (Jes 5:4). Dit herinnert aan de hof van Eden, 
waar God Zijn avontuur met de mens was begonnen. Ook daar 
ontbrak niets aan. En ook in deze hof gaat het niet goed, net zo-
min als in die hof van toen: “(mijn geliefde) verwachtte veel van 
zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange druiven voort” (Jes 
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4:2). Het verhaal dat zo hoopvol was begonnen, eindigt in een 
drama: “Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard, waarom bracht 
hij slechts wrange druiven voort?” (vs. 4). En daarom wacht deze 
wijngaard tenslotte nog slechts totale vernietiging:

Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen: 
Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af, zodat hij verbrand 
en vertrapt kan worden. Ik zal hem laten verwilderen, er wordt 
niet meer gesnoeid, niet meer gewied, dorens en distels schieten 
er op. De wolken zal ik opdragen geen regen op hem te laten 
vallen. (Jes 5:5,6)

En Jesaja’s toehoorders hoeven niet te raden over wie dit gaat:
Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten, de 
uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte 
recht, maar oogstte onrecht, hij zocht rechtsbetrachting, maar 
vond rechtsverkrachting. (Jes 5:7)

De nieuwe pachters

Zeven eeuwen later zal Jezus dit thema weer opnemen in zijn ge-
lijkenis over de pachters van de wijngaard (bijvoorbeeld Matteüs 
21:33-46). En net als Jesaja hier, laat Hij zijn toehoorders zelf 
zeggen wat redelijk is. Jesaja laat zijn ‘personage’ vragen: “Welnu, 
inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek recht tussen mij en mijn 
wijngaard” (Jes 5:33). En Jezus legt zijn gehoor de vraag voor: 
“Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij 
dan met die wijnbouwers doen?” (Mat 21:40). En zijn gehoor ant-
woordt dan: “De onmensen! Laat hij ze op een mensonwaardige 
manier ombrengen en de wijngaard verpachten aan andere wijn-
bouwers, die de vruchten wel aan hem afdragen wanneer het daar 
de tijd voor is” (vs. 41). Jezus trekt daar dan op zijn beurt de con-
clusie uit: “Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden 
ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht 
laat dragen” (vs. 43). Lucas voegt daaraan toe dat hun reactie dan 
is: “Dat nooit!” (Luc 20:16). Want alleen al de gedachte dat het 
Koninkrijk hen ontnomen zou kunnen worden, maar vooral de ge-
dachte dat het (met of zonder hen) open zou staan voor heidenen, 
was voor zijn gehoor misschien wel de grootste gruwel die zij zich 
konden voorstellen. Maar dat is wél de boodschap; toen bij Jezus, 
maar ook hier in Jesaja. Voor de gelovigen uit de heidenen, onder 
het Nieuwe Verbond, is dat uiteraard juist ‘groot nieuws’ (Jesaja 
noemt dat later ook zo). Toch geldt ook voor hen dezelfde waar-
schuwing. Want wanneer Israël een beeld is van de wereld in het 
klein, dan is vanzelfsprekend de wereld een afspiegeling van Israël 
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De zes ‘weeën’ van Jesaja 5 
In Jesaja 5:8-24 vinden we zesmaal een ‘wee degenen die …’, die een 
echo zijn van de aanklachten in hoofdstuk 1; achtereenvolgens: 

Grootgrondbezit 
Ze verzamelen steeds meer eigendom, ten koste van anderen. Maar de 
Eigenaar is God; zij hebben het land slechts in bruikleen. Ze hadden 
daarom de plicht ervoor te zorgen dat in een jubeljaar alle land weer 
terugkwam in handen van de oorspronkelijke gebruiker of diens erfge-
namen. Dit is dus materialisme dat geen rekening houdt met God. 

Onmatigheid 
Ze leiden een leven van feesten, en laten anderen voor zich werken. 
Maar rijkdom kan hen niet behouden en hun einde zal slechts de dood 
zijn. Vóór die tijd zal God het volk echter in ballingschap voeren. Dan 
zal de rijke honger en dorst lijden en zal hun hoogmoed vergaan. 
Want God wordt alleen maar geëerd met recht en gerechtigheid. 

Verantwoording 
De zondaar die denkt dat hij niet ter verantwoording zal worden ge-
roepen. Ze dagen God zelfs uit te laten zien dat Hij oordeel brengt; 
met andere woorden: ze geloven niet dat ze ooit ter verantwoording 
zullen worden geroepen voor het kwaad dat ze doen. 

Wat ze doen 
Ze zetten alles op zijn kop. Ze noemen het kwade goed en het goede 
kwaad. Ze stellen licht voor als duisternis en de duisternis als het licht. 
Ze verklaren het zoete tot bitter en het bittere tot zoet. Uiteraard zeg-
gen ze dat niet zo, maar ze leven wel alsof dat ze zo denken. 

Wat ze denken 
Ze zijn ijdel en menen dat ze de wijsheid in pacht hebben, maar ze 
bekommeren zich niet om wat God tot wijsheid heeft verklaard; ze 
menen het beter te weten dan God Zelf. 

Hun levenswijze  
Hun levenswijze is immoreel, en dat leidt tot morele fouten. En God 
zal daar Zijn oordeel over brengen. 

Dit element van zes weeklachten (eigenlijk aanklachten) komt later 
terug in Jesaja 28-35. Ook in Openbaring 9 en 11:14-19 vinden we een 
drietal van zulke ‘weeën’; daar zijn het echter al geen aanklachten 
meer, maar oordelen. 
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in het groot. Dus wat Israël fout deed kunnen ook de volken fout 
doen. En de boodschap van Openbaring is dat zij dat ook inder-
daad zouden doen. Jesaja sluit het hoofdstuk dan af met een be-
schrijving van ‘het volk uit de verte’, het Babylonische, dat in Juda 
de lamp definitief zou uitdoen “zonder dat iemand redding brengt”. 
Wat dan nog rest is duisternis (Jesaja 5:29,30). Ook het Israël van 
de eerste eeuw kreeg te maken met zo’n volk, in hun geval de Ro-
meinen. Maar ook Openbaring beschrijft zo’n vijand, die precies 
zo’n oordeel zal komen brengen over wie in de ‘christelijke’ wereld 
niet behoort tot ‘het overblijfsel’ dat onder hen nog getrouw is ge-
bleven. En dus is er weinig reden tot trots.

Jesaja’s aanstelling tot boodschapper

Na deze eerste ‘probleemanalyse’ volgt dan in Jesaja 6 de aanstel-
ling van Jesaja als profeet. De rest van boek 1 van deze profetie 
zal de aanklacht tegen het volk verder uitwerken, maar in Boek 2 
zal blijken dat er ondanks alles toch een oplossing zal zijn. De be-
schrijving in hoofdstuk 6 begint met een beeld van God in alle hei-
ligheid op Zijn troon. Jesaja voelt zich slechts ‘een mens met on-
reine lippen, die leeft te midden van een volk dat onreine lippen 
heeft’, maar zijn lippen worden gereinigd met een kool van het al-
taar (Jesaja 6:5-7). Dan wordt de vraag gesteld wie God kan zen-
den om Zijn volk hun oordeel aan te zeggen. De nu ‘gereinigde’ 
Jesaja biedt zich aan en krijgt die taak opgedragen:

Ga en profeteer tegen dit volk: “Luister goed, maar begrijpen zul 
je het niet; kijk goed, maar inzien zul je het niet.” Maak het hart 
van het volk ongevoelig, stop hun oren toe, smeer hun ogen 
dicht. Dan kunnen ze met hun ogen niet zien, met hun oren niet 
luisteren, en tot hun hart zal het niet doordringen. Ze zullen niet 
naar mij terugkeren en geen herstel vinden. (Jes 6:9,10)

En als Jesaja dan vraagt: ‘Hoe lang, Heer?’ is het antwoord: 
Totdat de steden en huizen geheel verlaten zijn en er geen mens 
meer woont, tot heel het land verwoest is, één grote woestenij. 
Totdat de HEER de mensen heeft weggevoerd en er totale verla-
tenheid heerst in het land. En als er nog een tiende deel achter-
blijft, dan gaat ook dat in vlammen op … (Jes 6:11-13a)

Maar ook dan nog is er nog hoop voor het getrouwe overblijfsel. 
Want: 

… zoals er van een terebint of een eik na het vellen een tronk 
overblijft, zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn. (vs. 13b, NBG-
51)
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Hoofdstuk 4

Van duisternis naar licht  (7-12)

In het vorige hoofdstuk zagen we dat Jesaja een volk schetste dat 
in duisternis verkeerde. Nu zullen we zien hoe hij de weg terug 
schetst van duisternis naar licht. Hoofdstuk 6 over zijn roeping  
was begonnen met de datering: ‘het sterfjaar van koning Uzzia’. 
Uzzia (elders ‘Azarja’ genoemd) had zich verheven tegen God en 
was daarvoor gestraft met ‘melaatsheid’. Hij leefde sindsdien in 
afzondering, terwijl zijn zoon Jotam de staatszaken waarnam (2 
Kronieken 26:21). Er wordt met nadruk verteld dat het hem, als 
onreine, niet was toegestaan de tempel nog te betreden. Dit is 
symbolisch voor het volk dat door zijn overtredingen te onrein was 
geworden om nog tot God te mogen naderen. Maar zij beseffen dat 
zelf niet en moeten zich dat eerst bewust worden.

De beide delen van het verbondsvolk

Het schema op bladzijde 30 toont de opbouw van dit deel (Jesaja 
hoofdstukken 7-12). Het begint met Jotams zoon, de slechte 
Achaz, en eindigt met de komende Messias. In het schema is te 
zien hoe de situaties in Juda en Israël parallel lopen. Beide konink-
rijken hebben de neiging te vertrouwen op buitenlandse militaire 
steun in plaats van op God. Achaz wordt benaderd door een coali-
tie bestaande uit Israël en Aram (Syrië), die eerst probeert hem 
over te halen mee te doen. Wanneer dat niet lukt, proberen ze 
hem af te zetten en te vervangen door een stroman (Jesaja 7:5,6). 
Achaz is doodsbenauwd voor deze coalitie (vers 2), die hem al eer-
der had verslagen (2 Kronieken 28:5-7).

God stuurt dan Jesaja naar hem toe, terwijl hij, bij de plaatselijke 
watervoorziening, Jeruzalem voorbereidt op een belegering. Jesaja 
vertelt hem dat God zijn beide vijanden zal vernietigen; alles wat 
hij zelf hoeft te doen is vertrouwen te hebben en te tonen. Achaz 

Dit hoofdstuk gaat over de weg terug. Maar 
de nadruk ligt daarbij op het leiderschap. 
Tegenover de slechte koning Achaz wordt de 
komende Messias gesteld. Maar er is ook de 
waarschuwing dat redding er alleen zal zijn 
voor wie diens leiderschap volgen, en dat 
zullen er maar weinigen zijn.
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mag zelfs een teken vragen, om dat vertrouwen te ondersteunen. 
Hij weigert dat, met het quasi-vrome argument dat hij God niet wil 
verzoeken (Jesaja 7:12), maar de echte reden is dat hij zijn eigen 
plan al klaar heeft liggen: hij is van plan de hulp in te roepen van 
de grootmacht Assyrië. Met andere woorden: hij vertrouwt liever 
op buitenlandse militaire hulp dan op God.

De beek en de rivier

God kondigt daarop aan dat Hij hem dan zelf een teken zal geven, 
maar dan een teken van zijn ondergang. Achaz wil Assyrië laten 
komen? Goed, Assyrië zál komen, maar het zal Juda net zo zeer 
onder de voet lopen als Israël en Aram:

Op die dag zal de HEER met een aan de overkant van de Eufraat 
gehuurd scheermes – de koning van Assyrië – alle haren … af-
scheren (Jes 7:20).

Hij vergelijkt Assyrië vervolgens met een buiten zijn oevers tre-
dende rivier, die alles zal overstromen ‘omdat dit volk geen ver-
trouwen meer heeft in het kabbelende water van Siloach’ (Jesaja 
8:6). Siloach doelt in concreto op de watervoorziening die in geval 
van belegering in gevaar zou kunnen komen, maar staat hier dui-
delijk symbolisch voor Gods voorzieningen. 

Maar ook het noordelijke Rijk, Israël, gaat niet vrijuit. Ook zij 
zochten het in militaire bondgenootschappen in plaats van bij God, 
en ook zij zullen daarvoor de rekening gepresenteerd krijgen. 

Het volk keert niet terug naar wie hen sloeg, de HEER van de he-
melse machten zoeken zij niet … Maar wat doen jullie op de dag 
van de vergelding ...? Bij wie zoeken jullie dan je toevlucht, 
waar laten jullie je rijke buit? In gevangenschap zullen zij zuch-
ten, sneuvelen in de strijd. (Jes 9:12; 10:3,4)

De structuur van Jesaja 7-12 

Juda 

7a  De foute keuze van Achaz 

7b  Gods reactie op die keuze 
      (Assur wordt hun ondergang) 

8    Oproep aan  
           het gelovige overblijfsel 

9a  Het licht en de ware Koning 

Israël 

  9b  De foute keuze van Israël 

10a  God leidt de geschiedenis (Assur 
is een werktuig in Zijn hand) 

10b  Alleen een overblijfsel 
            wordt behouden 

11    Gods komende Koning 

12  Danklied 
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Jeruzalem in de tijd van koning Hizkia 
De ‘stad van David’ was grotendeels gelijk aan het vroegere Jebus op de 
heuvel Sion, strategisch gelegen tussen het Kidrondal aan de oostkant en 
het dal dat Flavius Josephus in de eerste eeuw het Tyropoön dal 
(‘kaasmakersdal’) noemt. Salomo breidde de stad uit naar het noorden, 
waar ook de tempel kwam te staan. Na de splitsing van het Rijk, trokken 
velen wegens de afgodendienst van Jerobeam van het noordelijke Rijk 
naar Judea. De stad is sindsdien in enkele stappen sterk uitgebreid naar 
het westen. Hizkia liet een tunnel uithakken van de Gihon bron naar een 
vijver (de ‘bovenste vijver’) binnen de nieuwe muren. De oude open 
stroombedding naar de Siloach vijver (‘het kabbelende water van Silo-
ach’) werd toen afgesloten (zie 2 Kronieken 32:4). Het kronkelende ver-
loop van de tunnel is een gevolg van het feit dat er een natuurlijke breuk 
door de rots is gevolgd. 

bovenste 
vijver 

Gihon 
bron 

watertunnel 
van Hizkia 

oude open 
waterleiding 
naar Siloach 

Siloach 

latere
uitbreidingen
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Ook hier dus dezelfde boodschap. Het onheil dat hen bedreigt 
komt in werkelijkheid niet van andere wereldse machten maar van 
God. Daartegen helpt dus alleen maar een terugkeer naar God. En 
wanneer zij niet terugkeren, wat denken zij dan te doen wanneer 
God met nog groter onheil komt, wanneer Hij komt met de eindaf-
rekening? Wat baat dan nog een menselijke militaire macht?

Van duisternis naar licht

Achaz lijkt aanvankelijk succes te boeken met zijn verzoek om 
steun aan de koning van Asyrië. De Assyriër Tiglat-Pileser trok op 
tegen Aram en voerde de bevolking in ballingschap weg, maar ook 
de bevolking van ‘het land van Naftali’ (zie 2 Koningen 15:29). 
Maar in 2 Koningen 16 lezen we dat Achaz hem ‘huurde’ met het 
zilver en goud uit de tempel, dus in feite met Gods zilver en goud 
(2 Koningen 16:7,8). Dit illustreert hoe hij zijn loyaliteit heeft ver-
legd van God naar Asyrië. Ten tijde van Achaz’ opvolger Hizkia zou 
Sanherib van Assyrië Juda zelf aanvallen en willen wegvoeren; 
daar komen we in hoofdstuk 8 van deze studie nog op terug, maar 
het is de vervulling van wat in Jesaja 8 en 9 wordt aangekondigd. 
Dat is namelijk wanneer deze goddeloze actie van Achaz op Juda 
zelf terugslaat, en het in Jesaja 7 genoemde ‘scheermes’ Asyrië 
Juda zelf zal aantasten. In Jesaja 8 spreekt God, zoals we al za-

De vier thema’s in hoofdstuk 9 
Hoofdstuk 9 van Jesaja (eigenlijk vanaf 8:23) blikt vooruit naar de toe-
komst en zet die af tegen de tijd van toen. Daarbij kunnen we vier dui-
delijke thema’s onderscheiden: 

 Nadruk op de dood: Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een 
schitterend licht. Zij die wonen in het land van de schaduw des 
doods (SV) worden door een helder licht beschenen. (9:1) 

 De overwinning als een oogst: U gaf het volk diepe vreugde, blijdschap 
als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de 
buit. (9:2) 

 Herinnering aan Gideon: Het juk dat hen drukte, de stok op hun 
schouder, de zweep van de drijver, U hebt ze verbrijzeld, zoals des-
tijds Midjan. (9:3) 

 Vernietiging van militaire uitrusting: Iedere laars die dreunend stampte 
en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een 
prooi van het vuur. (9:4) 
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Galilea van de heidenen 
De oordeelsverkondiging van Jesaja 8 eindigt met: 

De mensen ... zullen in hun woede de koning en hun God vervloeken. 
Ze kijken omhoog of staren naar de grond, maar overal heerst verstik-
kende duisternis. (Jes 8:21,22) 

In een direct antwoord daarop lezen we dan: 
Doch er zal geen donkerheid wezen voor het land dat in benauwdheid 
was. Zoals Hij in het verleden smaad bracht over het land van Zebulon 
en over het land van Naftali, zo brengt Hij in de toekomst eer over … 
de landstreek der heidenen. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet 
een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, 
straalt een licht. (Jes 8:23-9:2, NBG’51) 

Er ligt nadruk op de tegenstelling tussen die duisternis en het komende 
licht. Dat licht is dan Jezus’ prediking in Galilea (Matteüs 4:14-16). Want 
Hij predikte vooral daar, waar Hij meer gehoor vond dan in Judea. De 
vijandigheid waarover we lezen was toch vooral kenmerkend voor Judea 
en Jeruzalem. Dat woord ‘landstreek’ bij Jesaja is in het Hebreeuws ga-
liyah. En wat die heidenen betreft: we weten dat er juist daar veel Tyriërs 
woonden (zie bijvoorbeeld 1 Koningen 9:10,11). Dat leidde juist weer tot 
vijandigheid in Nazaret, wanneer Jezus er, in de synagoge daar, op wijst 
dat God vroeger juist met zulke ‘heidenen’ werkte (Lucas 4:24-27). 

Maar wat bedoelt Jesaja met die ‘smaad over het land van Zebulon en 
Naftali’? Het antwoord daarop vinden we in 2 Koningen. We lezen daar 
dat het gevolg van Achaz’ verzoek om hulp aan de koning van Assur, te-
gen de coalitie tussen Aram en Israël, is:  

De koning van Assyrië gaf gehoor aan Achaz’ verzoek. Hij trok op te-
gen Damascus en nam de stad in. De bevolking voerde hij als ballingen 
naar Kir, en Resin liet hij ter dood brengen. (2 Kon 16:9) 

Maar eerder hadden we daar al gelezen: 
In de tijd van koning Pekach van Israël viel koning Tiglatpileser van 
Assyrië het land binnen. Hij veroverde … Galilea inclusief het gebied 
van Naftali, en voerde de inwoners van die steden en gebieden als bal-
lingen naar Assyrië mee. (2 Kon 15:29) 

Achaz was direct betrokken bij het wegvoeren van de bevolking van 
Aram, maar ook die van Galilea, en daarover gaat het in Jesaja. Dat was 
trouwens des te ernstiger omdat Israël korte tijd daarvóór zelf Achaz’ on-
derdanen als slaven had weggevoerd, maar die weer had laten gaan op 
aandrang van een profeet van God (zie 2 Kronieken 28). 
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gen, over Assyrië als een buiten zijn oevers tredende rivier. En iets 
verderop komt ook dat beeld van duisternis weer naar voren 
(vergelijk bladzijde 23):

Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven. 
Ze zullen honger lijden en in hun woede de koning en hun God 
vervloeken. Ze kijken omhoog of staren naar de grond, maar 
overal heerst verstikkende duisternis; donker en somber is het, 
nacht overal. En wie daardoor omsloten wordt, zal niet ontko-
men. (Jes 8:21-23)

In direct contrast daarmee lezen we dan in het volgende vers:
Zoals Hij in het verleden smaad bracht over het land van Zebu-
lon en over het land van Naftali, zo brengt Hij in de toekomst 
eer over … de landstreek (Hebreeuws: galiylah) der heidenen. 
Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over 
hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. 
(8:23-9:1, NBG’51)

Matteüs 4 past dit toe op Jezus’ prediking in Galilea, zie daarvoor 
het kader op de vorige pagina.

De komende Koning

In dat citaat uit Jesaja 8 op de vorige pagina staat voor ‘land van 
diepe duisternis’ in het Hebreeuws letterlijk eigenlijk: ‘het land van 
de schaduw van de dood’ (zoals de Statenvertaling het ook ver-
taalt). Die duisternis staat hier voor de dood. Dus dan kan ‘licht’ 
alleen maar staan voor leven. Dat grote licht dat zij ooit, in een 
verre toekomst, zullen zien, is de boodschap van verlossing uit de 
dood. En daarom zou dat teken dat God aan Achaz gaf – toen deze 
weigerde zelf een teken te vragen – bestaan uit de geboorte van 
een zoon die de naam Immanuël zou krijgen (Jesaja 7:14-16). 
Tóen was dat een kind in die tijd, waarover we verder niets weten. 
Maar uiteraard weten we wel dat ook deze profetie zeven eeuwen 
later zou worden toegepast op de geboorte van Maria’s zoon Jezus. 

En dat leidt ons dan weer naar de profetie die in hoofdstuk 9 on-
middellijk op dat citaat volgt:

Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de 
heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem wonder-
bare raadsman, sterke god, eeuwige vader, vredevorst. Groot 
zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van 
David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest 
met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De 
ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen. (9:5,6, NBG’51)
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Dit gaat duidelijk over de grote en machtige Koning, die Zoon uit 
het huis van David, die God David had beloofd, en waarop het volk 
met smart wachtte. Dit kenmerkt profeten als Jesaja: midden in 
een schildering van wat er allemaal mis is gegaan, geeft hij plotse-
ling een blik in de verre toekomst, wanneer alles ten goede zal zijn 
gekeerd. De toestand van het moment wordt gekenmerkt door 
Achaz en inktzwarte duisternis - de schaduw van de dood - maar 
ver aan de horizon gloort het licht en de regering van Gods Beloof-
de Messias. Assyrië is uiteindelijk niet meer dan een werktuig in 
Gods hand, en het zal verdwijnen (Jesaja 10:5-19); Gods Vrederijk 
zal ooit komen, en dan zal het blijvend zijn (11:1-10).

Het overblijfsel

Maar het volk dient terdege te beseffen dat de meerderheid uitein-
delijk toch niet zal blijken te voldoen aan Gods maatstaven. Alleen 
een ‘restant’ (overblijfsel) zal behouden worden, want Zijn maat-

Assyrië is zelf  verantwoordelijk 
In Jesaja 8 en 9 geeft God herhaaldelijk aan dat Hij de Assyriërs over 
Zijn volk zal brengen om hen te ‘tuchtigen’ (corrigerend straffen) 
voor hun goddeloos gedrag. En geen mens ter wereld zal dat kunnen 
tegenhouden. Maar toch blijft Assyrië zelf verantwoordelijk voor die 
veldtocht; het heeft zijn eigen agenda en komt niet naar Juda omdat 
God ze dat heeft gevraagd. Wat God doet, is gebruik maken van die 
agenda door hen in staat te stellen die uit te voeren. Maar voor die 
agenda zelf is dat geen verontschuldiging:  

Wee Assyrië, gesel van mijn toorn, stok waarmee ik in mijn woede 
sla. Je koning zend ik naar een goddeloos volk, ik stuur hem af op 
het volk dat mij tergde, om te plunderen en te roven en buit te be-
halen, en hen te vertrappen als vuil op straat. (Jes 10:5,6) 

Maar voor hemzelf geldt: 
Zo heeft hij dat niet bedoeld, hij heeft iets anders in de zin, hij 
streeft naar de ondergang van talloze volken. (Jes 10:7) 

En dus: 
Maar zodra de Heer heeft afgerekend met de Sion en zich op Jeru-
zalem gewroken heeft, zal hij de koning van Assyrië straffen om 
zijn hoogmoedige houding en trotse blik. Want deze beweerde: 
‘Op eigen kracht heb ik dit gedaan, in mijn grote wijsheid – want 
ik ben wijs! (Jes 10:12,13) 
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staven liggen hoog. In Achaz’ dagen vertrouwden de leiders, en 
mogelijk zelfs de meerderheid van het volk, op de steun van Assy-
rië in plaats van op God. Daarom zou Assyrië juist hun grootste 
bedreiging worden. Maar de getrouwen in Juda worden opgeroe-
pen zich afzijdig te houden van degenen die de crisis probeerden 
te ‘bezweren’: 

Noem niet alles een samenzwering wat zij een samenzwering 
noemen. Wees niet bang voor wat hun angst aanjaagt, heb er 
geen ontzag voor. Alleen de HEER van de hemelse machten is 
heilig, voor hem zijn angst en ontzag op hun plaats. (Jes 
8:12,13)

Alleen wie ook dan niet afwijken van hun vertrouwen op God zullen 
tenslotte in het gelijk worden gesteld. En dat zou dan weer een les 
moeten zijn voor de anderen. Maar dat is een moeilijke les, en er 
worden uiteindelijk maar weinig gered uit hun ballingschap (laat 
staan van die nog grotere vijand, de dood):

Op die dag zullen de overlevenden ... niet langer vertrouwen 
stellen in hem door wie ze werden geslagen [Assyrië]. Het deel 
van Jakobs volk dat ontkomen is, zal weer oprecht vertrouwen 
op de HEER, de Heilige van Israël. Een rest zal terugkeren naar 
de sterke God, de rest die van Jakob is overgebleven. Want al 
was je volk zo talrijk als zandkorrels aan de zee, slechts een rest 
zal terugkeren. (Jes 10:20-22)

Maar dat ‘overblijfsel’ zál uiteindelijk worden gered en terugge-
bracht uit ballingschap, zowel dat van Juda als dat van Israël:

Op die dag heft de HEER opnieuw zijn hand op om de overleven-
den van zijn volk vrij te kopen uit (alle volken) … Hij brengt bij-
een wie uit Israël verdreven waren, de vluchtelingen uit Juda 
brengt hij samen, van de vier uiteinden van de aarde. Efraïms 
afgunst zal verdwijnen, aan Juda’s vijandschap komt een eind. 
Efraïm [Israël] is niet meer afgunstig op Juda, Juda is Efraïm 
niet meer vijandig. (Jes 11:11-13)

Een danklied

Dit deel sluit dan af met een danklied in het korte hoofdstuk 12. 
Het vormt een tegenhanger van hoofdstuk 6. Daar werd een indi-
vidu gereinigd om het volk van dienst te kunnen zijn; hier wordt 
een volk gereinigd om een Individu (de beloofde Koning) te kun-
nen dienen. Nu willen zij slechts gelijk zijn aan de andere volken; 
dan zullen zij voor die andere volken waarlijk de getuigen zijn die 
God zoekt.
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Hoofdstuk 5

Waar vind je veiligheid? (13-23)

In de hoofdstukken 13-23 van Jesaja staan twee series van vijf 
‘Godsspraken’. De NBV vertaalt dat met ‘profetie’, maar daarvoor 
heeft het Hebreeuws een ander woord, afgeleid van ‘spreken’. Het 
hier gebruikte woord heeft als grondbetekenis: last, lading, iets 
wat je moet dragen. Pas in tweede instantie krijgt het de betekenis 
van een opdracht door een hogere autoriteit (vergelijk ons woord 
‘gelasten’ voor ‘bevelen’), of alleen maar een uitspraak van die au-
toriteit. In de betekenis van een uitspraak of een opgelegde op-
dracht van God is het karakteristiek voor dit deel van Jesaja. In 
hoofdstuk 30:6 gebruikt Jesaja het nog één keer. Ook Ezechiël, 
Nahum Zacharia en Maleachi gebruiken het één of twee keer. Al-
leen bij Jeremia vinden we het in hoofdstuk 23 nog acht keer in 
een passage waarin God aanstoot neemt aan het feit dat het volk 
Zijn uitspraken aanduidt als een echte ‘last’ die zij moeten dragen.

Vragen en antwoorden

De structuur van deze ‘Godsspraken’ is weergegeven in de tabel op 
bladzijde 39. Ze vormen hier een serie dringende waarschuwingen 
aan het volk. Ze beschouwen achtereenvolgens een aantal valse 
antwoorden op de vraag waar Gods volk veiligheid zou kunnen vin-
den, waarna zij het enig juiste antwoord krijgen. Die vragen en 
antwoorden zijn:

 In bescherming door een politieke grootmacht? Nee, want God is 
Degene die de loop van de geschiedenis bepaalt, niet een men-
selijke grootmacht.

 In politiek gewin? Nee, want de uiteindelijke winst ligt bij Gods 

bescherming.

 In trots en politieke allianties? Nee, alleen in Sion (Jeruzalem).

Dan wijzen ze op de tekortkomingen van de beide Rijken:

In deze hoofdstukken is de vraag aan de or-
de: waar vertrouwt het volk op? Op mensen 
of op God? Die mensen zijn dan achtereen-
volgens de verschillende grote en kleine Rij-
ken van hun wereld. Maar die zijn zelf ook 
afhankelijk van God. Dus dan vertrouw je 
maar beter meteen op Hem.



38 

 De neiging tot politieke bondgenootschappen van Israël.

 De zelfgenoegzaamheid van Juda.

Het sluit af met twee onverwachte kanten van de ware overwin-
ning:

 Er zal ook redding zijn voor de heidenen.

 Zelfs het materialistische Tyrus zal uiteindelijk heilig heten. 

De grootmachten

De genoemde grootmachten zijn Egypte in het zuiden en Babylonië 
in Mesopotamië (zie de kaart op bladzijde 11), die beiden goede 
beschermers lijken tegen de onderdrukking door Assyrië. Babylo-
nië is een opkomende supermacht. Maar alle supermachten dan-
ken hun positie aan God, Die ze alleen maar gebruikt voor Zijn ei-
gen doel. Het zijn slechts werktuigen in Zijn hand; zodra ze hun 
taak vervuld hebben dankt Hij ze af en gaan ze weer ten onder. 
Zolang Hij ze gebruikt, helpt geen enkele strategie die tegen hen is 
gericht, maar wanneer Hij ze afdankt, zijn ze juist volkomen mach-
teloos. Het is dus veel zinvoller direct op God Zelf te vertrouwen.

Egypte was een al eeuwenoude supermacht, maar zijn economie 
was volledig gebaseerd op de Nijl, en die economie zal verloren 
gaan (symbolisch afgebeeld als het ‘opdrogen’ van de rivier). Hun 
alom befaamde ‘wijsheid’ zal dan niets waard blijken te zijn, en de 
raad van hun raadgevers zal dwaas blijken. In 715 v. Chr. grijpt 
farao Piankhi uit Kush de macht in Egypte. Kush, aan de bovenloop 
van de Nijl, wordt in de NBV Nubië genoemd, en in de NBG’51 
Ethiopië, maar is in feite het huidige Soedan (zie bladzijde 11). Hij 
begint direct een diplomatiek offensief om een anti-Assyrisch 
bondgenootschap op te zetten. Wanneer dat er komt, en Assyrië 
vervolgens ingrijpt en staten als Aram, Filistea, Moab en Edom, 
maar ook Israël en Juda, aanvalt en verovert, laat hij de deelne-
mers echter jammerlijk in de steek. 

De eerste Godsspraak van de tweede serie voorzegt hoe ook het 
opkomende Babylonië (in Mesopotamië zelf) door Assyrië bloedig 
zal worden ingenomen en uitgemoord, als antwoord op hun pogin-
gen om op hun beurt zo’n anti-Assyrische coalitie te vormen. Ook 
daar is dus geen veiligheid te vinden. Een eeuw later zal Gods volk 
juist weer moeten toezien hoe zowel Assyrië als Egypte een prooi 
wordt van datzelfde Babylonië. Maar ook dát machtige Babylonië 
zal op zijn beurt weer ten prooi vallen aan een nieuw opgekomen 
supermacht (Medo-Perzië). Dat is het onderwerp van de eerste 
Godsspraak van de eerste serie.
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De buurvolken

Van de buurvolken van Juda en Israël wordt allereerst Filistea ge-
noemd. Deze Godsspraak stamt uit het sterfjaar van Achaz, dat is 
715 v. Chr. Achaz was degene geweest die de Assyriërs te hulp 
had geroepen tegen zijn belagers Israël en Aram (Syrië). Com-
mentatoren veronderstellen dat de Filistijnen van zijn opvolger 
Hizkia meer welwillendheid verwachtten voor dat anti-Assyrisch 
bondgenootschap onder aanvoering van Egypte. Maar Filistea had 
geen toekomst in Gods plan, en dus is er geen redding te vinden in 
een toetreden tot deze alliantie. In Gods plan is er alleen een toe-
komst voor Sion (Jeruzalem) en is er alleen veiligheid voor wie ko-
men schuilen onder de vleugels van de God van Israël.

Aan Moab wordt veel meer tekst besteed. De Moabieten stamden 
af van Lot, de neef van Abraham, en waren dus een broedervolk. 
Moab wordt beschreven als een heidense natie in de problemen. 
En die problemen worden veroorzaakt door Assyrië, als represaille 
voor hun deelnemen in die anti-Assyrische alliantie onder Egypte. 
Moab woonde ten oosten van de Dode Zee, en de tekst beschrijft 
hoe ze vanuit het noorden worden aangevallen, en wegvluchten in 
zuidelijke richting. Als Jesaja spreekt is dat nog geen werkelijk-
heid, maar die werkelijkheid zal komen. De boodschap aan Moab is 
dan dat er alleen veiligheid is te vinden bij de God van Israël. Geen 
enkel platlopen van de tempels van hun eigen goden, en geen en-
kel betoon van rouw, zal hen kunnen redden (Jesaja 15:1-3). God 
roept Zijn eigen volk op de vluchtelingen van Moab op te nemen 
en onderdak te geven, en Hij roept Moab zelf op raad te zoeken in 
Jeruzalem en te vertrouwen op de gerechtigheid van de komende 

tweede serie Godsspraken 

1. over de woestijn aan de zee 
(Babel) 

2. over Duma  
(Edom, broedervolk) 

3. tegen Arabië  
(buur- of broedervolk) 

4.  over het dal van het gezicht  
(waarschuwing aan Jeruzalem) 

5. over Tyrus  
     (economische grootmacht) 

eerste serie Godsspraken 

1. over Babel  
(grootmacht) 

2. over Filistea  
(buurvolk) 

3. over Moab  
(broedervolk) 

4. over Damascus  
  (waarschuwing aan Samaria) 

5. over Egypte  
     (militaire grootmacht) 
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Messias uit het huis van David. 
Maar Moab is daar te trots 
voor (Jesaja 16:6) en daarom 
zal het verloren gaan. Uiter-
aard is dit - over hun hoofden 
heen - ook, en vooral, een 
boodschap aan het adres van 
Gods eigen volk. Ook dat dient 
zijn trots te vergeten en zich 
te verootmoedigen voor Hem, en alleen op Hem te vertrouwen. 
Soortgelijke waarschuwingen vinden we in de Godsspraken over 
Edom (dat afstamt van Esau) en de bewoners van 
‘Arabië’ (afstammelingen van Ismaël), die eveneens broedervolken 
zijn, maar zich niet zo gedragen.

Israël en Juda

Beide reeksen bevatten echter ook een directe boodschap aan 
Gods eigen volk. In de eerste reeks is dat een boodschap aan het 
noordelijke Rijk, al is die verpakt als een waarschuwing aan 
‘Damascus’, dus Aram. Israël zocht veiligheid in een verbond met 
Aram, dus bij heidenen, maar die zouden juist veiligheid moeten 
zoeken bij Israël en Israëls God! Juist voor Gods volk gold dat 

Juda en zijn buurvolken 

De buurvolken van Juda en 
Israël waren door de tijden 
heen: Filistea langs de Judese 
kust, Foenicië (of Tyrus en 
Sidon) langs de kust ten noor-
den van Galilea, Aram (Syrië) 
in het noorden, Ammon, Moab 
en Edom ten oosten van de 
slenk die tot aan Ezeon-Geber 
liep. Arabië duidt op de noma-
denstammen in de woestijn. 
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noch de risico’s, noch de oplossingen, die risico’s en oplossingen 
zijn welke zouden gelden voor de wereld. Want de echte Heerser is 
niet een wereldse supermacht, maar God. En dus kunnen zij hun 

De ‘koning’ die zich wilde meten met God 
In Jesaja 14:4 wordt Gods volk beloofd dat zij na 70 jaar Babyloni-
sche overheersing een spotlied op de machtige koning van Babel zul-
len kunnen zingen waarin zij hem zullen beschrijven als zo verblind 
dat hij het zelfs tegen God Zelf wilde opnemen. Dat wordt verwoord 
alsof hij wilde opklimmen naar de hemel, zijn troon boven de sterren 
plaatsen, en zich aan God gelijkstellen. Maar hij is weer ter aarde ge-
worpen; zijn trots is vernederd en in het ‘dodenrijk’ geworpen. Daar 
wordt hij ‘opgewacht’ door de koningen van de menselijke wereldrij-
ken vóór hem, die spottend constateren dat het hem niet beter is ver-
gaan dan elk van henzelf. Sterker nog: terwijl ieder van hen nog met 
koninklijke eer is begraven in zijn eigen hoofdstad, ligt hij ergens ver 
weg, als afval weggegooid, op een ver slagveld. En geen van zijn 
zoons zal er ooit nog in slagen Babel opnieuw tot bloei te brengen. 
De praktijk hiervan vinden we bij Daniël, waar we lezen over een 
reeks confrontaties tussen God en de Babylonische heersers: één met 
Nebukadnezars wijzen, twee met Nebukadnezar persoonlijk, en één 
met een latere opvolger, Belsassar. En elke keer moet de Babyloniër 
erkennen dat Daniëls God machtiger is dan hijzelf. In dat spotlied 
wordt hij een ‘morgenster’ genoemd, wat slaat op de planeet Venus: 
nog duidelijk te zien wanneer de opkomende zon alle andere sterren 
al overstraalt, en zo als het ware de confrontatie aangaand met de 
zon. Het gebruikte Hebreeuwse woord betekent ‘de stralende’, maar 
ook ‘de pocher’: een feitelijk onvertaalbare woordspeling. Dat thema 
van mensen die zich met God willen meten vinden we echter vaker in 
de Schrift. Ook Sanherib maakt al die fout (zie hoofdstuk 8 van dit 
boek), evenals later de vorst van Tyrus (Ezechiël 28:1-19). Maar het 
beeld komt, gecombineerd met dat van het materialistische Tyrus, 
ook weer terug in het boek Openbaring (hoofdstukken 17 en 18), als 
beschrijving van de wereld bij Jezus’ wederkomst en het oordeel 
dáárover. Want ook die wereld probeert zich te meten met God. En 
dan geldt er een soortgelijke troost voor de verdrukte getrouwen die 
in díe wereld leven.  



42 

lot niet in eigen hand nemen, maar moeten ze op Hem vertrou-
wen. Deze waarschuwing gaat vervolgens over in een waarschu-
wing voor alle volken. En die gaat weer over in een waarschuwing 
betreffende Nubië/Ethiopië, dat Kush van farao Piankhi (bladzijde 
38). In de tweede reeks vinden we een overeenkomstige waar-
schuwing aan Juda. Dat neigt minder tot bondgenootschappen, 
maar vertrouwt meer op zijn eigen militaire kracht. Het maakt zich 
op voor het doorstaan van een belegering, en treft alle voorberei-
dingen. Maar het slaat geen acht op God die dit over hen brengt 
(Jesaja 22:11). Dat is een gebrek aan geloof, waarvoor er geen 
verzoening mogelijk is (vers 14). Zevenhonderdvijftig later zal de 
apostel Paulus dit toepassen op hen die niet geloven in de opstan-
ding als Gods bevrijding uit de macht van de dood (1 Korintiërs 
15:32). En de conclusie moet dan wel zijn dat er ook daarvoor 
geen verzoening is.

Tyrus

De tweede reeks eindigt dan met een Godsspraak over Tyrus. Ty-
rus, of Foenicië (Tyrus en Sidon), was vooral een economische 
grootmacht. Zij waren de zeevaarders van de oude wereld, en Ty-
rus symboliseert hier het materialisme van die wereld. Foenicië 
kon met zijn economische macht de wereldpolitiek van die tijd in-
grijpend beïnvloeden (Jesaja 23:8: … dat over kronen beschikte). 
Wanneer de Assyriërs de macht van Egypte hebben gebroken, 
stort echter hun markt in, en in het kielzog van die militaire onder-
gang rest er ook voor hen dan alleen nog maar economische on-
dergang. Hun macht, hun rijkdom en hun ‘onafhankelijkheid’ be-
rustten op een te wankele basis, en wanneer die wegvalt is het ook 
met hen gedaan. Maar na de Babylonische ballingschap van Juda 
zal Tyrus, net als ten tijde van Salomo, als enige heidense natie 
moeten/mogen helpen met de (her)bouw van Gods tempel. En 
daarmee is het tevens een beeld van een van God afgedwaalde 
materialistische wereld, die toch weer met God verzoend zal wor-
den. Ook dat beeld komt, zij het wat verborgen, weer terug in de 
beschrijving van het ‘Babylon’ van Openbaring 18, dat wordt be-
schreven in termen die zijn ontleend aan de beschrijving van de 
ondergang van Tyrus in hoofdstuk 27 van de profetie van Ezechiël.
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Hoofdstuk 6

De vervulling (24-27)

De hoofdstukken 24-27 beschrijven hoe het tenslotte gaat aflo-
pen. Ze vormen een soort afsluiting van de ‘routekaart’ naar Gods 
Koninkrijk, waar we het op bladzijde 20 over hadden. Ze beschrij-
ven vooral de dag (‘die dag’) waarop die afsluiting plaats vindt.

De basisthema’s

Deze hoofdstukken beschrijven de omwenteling, die de oprichting 
van dat Koninkrijk zal brengen, in termen die ten dele zijn ont-
leend aan de zondvloed (zie de onderstaande tabel). Nog nadruk-
kelijker aanwezig is hier echter het thema van ‘de stad van God’ 
tegenover ‘de stad van de wereld’. Daarvoor moeten we begrijpen 
dat het begrip ‘stad’ te maken heeft met veiligheid. In die zin is 
dit dus de afsluiting van het onderwerp van het vorige hoofdstuk: 
waar vind je veiligheid? Een ‘stad’ was elke woonplaats die om-
muurd was, want het was die muur die veiligheid bood tegen vij-
anden. Toen na de zondvloed de nieuwe mensheid zich vestigde in 
de vlakte van Sinear, ontwikkelde zij daar een nieuwe bouwtech-
niek (Genesis 11:4) die hen in staat stelde sterke ommuurde ste-
den te bouwen. Dat, en hun toren die ‘tot in de hemel reikte’, 

De hoofdstukken 24-27 geven een indruk van 
het oordeel dat uiteindelijk over een goddelo-
ze wereld (dus niet alleen maar Juda) gaat 
komen, en over de rechtvaardiging van hen 
die God trouw zijn gebleven. Dat is de logi-
sche afsluiting van Gods ‘routekaart’ naar de 
verlossing. 

thema Jesaja Genesis 

een ‘nieuwe’ schepping 
het eeuwig verbond 
de vloek 
de stad van de mensen 
de sluizen in de hemel 
de redding van  

de getrouwen  

24:1-3 
24:5 
24:6 
24:10 
24:18 
24:14-16 het lied van 

‘het overblijfsel’  

  9:1-7 
  9:16 
  9:20-27 
11:1-9 
  7:11 
de redding van Noach 

en zijn gezin  

Overeenkomsten tussen Jesaja en het zondvloedverhaal 
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kenmerkte hun houding ten opzichte van God: zij hadden God niet 
langer nodig voor hun veiligheid. Sindsdien staat in de Schrift de 
naam Babel (Babylon), tot aan Openbaring 17 en 18 toe, symbool 
voor de mens die zijn eigen weg gaat. Daartegenover stelt God 
Zíjn stad. Die wordt dan aangeduid als Jeruzalem of (vaker) Sion. 
Maar dat beschrijft (net als Babylon) niet zozeer de concrete stad 
van die naam als wel een groep mensen met een bepaalde le-
venshouding: dat vaste vertrouwen op God en Zijn wegen. Daar-
om vinden we dat in Openbaring aangeduid als ‘het hemelse Jeru-
zalem’. Zie verder het kader hierboven.

De verwijzingen

De boodschap zit voor een deel verstopt in verwijzingen naar zulke 
thema’s, die we dus moeten herkennen om die boodschap vol-
doende te begrijpen. Beide thema’s (de zondvloed-achtige beëindi-

De geest van Babel 

Abraham was door God weggeroepen uit ‘Ur van de Chaldeeën’, in 
het zuiden van het Babylonische Rijk, in de streek die in Genesis Sine-
ar wordt genoemd. Die wordt in Genesis 10 en 11 beschreven als een 
streek waar de mensheid, bij de herbevolking na de zondvloed, zich 
opnieuw van God afkeert en haar eigen weg gaat. Dat vinden we uit-
eindelijk gesymboliseerd in de befaamde ‘toren van Babel’. Wanneer 
God Abraham daar wegroept, wil Hij Abraham daarmee vooral weg-
halen uit die goddeloze wereld en haar mentaliteit. Wanneer God het 
volk weer daarheen terug laat voeren, brengt Hij hen terug naar het 
land waarvan zij de gezindheid blijkbaar nog steeds in hun hart dragen. 
En wanneer Hij ze aan het einde van hun ballingschap oproept “Trek 
weg uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën!” (Jes 48:20) heeft dat een sterk 
symbolische betekenis: het is als het ware een herhaling van Zijn op-
roep aan Abraham, zoals ook blijkt uit dat gebruik van de (ook in die 
tijd al antieke) naam Chaldeeën. Hij herhaalt die oproep in 52:11-12, 
waarbij Hij hun uittocht vergelijkt met die uit Egypte. En dat komt 
weer terug bij Jeremia (50:8 en 51:6,45). Maar bij Jeremia ligt de na-
druk vooral op het aspect dat God de wereld van Babel gaat oordelen, 
en dat Hij Zijn volk oproept daaruit weg te vluchten voordat het zover 
is. Dat klopt echter niet met de feitelijke situatie ten tijde van Babels 
val, dus dat kan alleen maar slaan op het symbolische aspect van hun 
mentaliteit. En in díe betekenis vinden we dat dan weer herhaald in de 
oproep aan het volk van het nieuwe verbond in Openbaring (18:4). 
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ging van de wereld van de mensen en de vervanging van hún stad 
door die van God) vinden we in Jesaja hoofdstuk 24, ingeklemd 
tussen de verwoesting van de aarde in de verzen 1-3 en de herha-
ling daarvan in de verzen 19 en 20. Jesaja begint enigszins indi-
rect, met het thema van een nieuwe schepping wanneer hij de 
verwoesting van de wereld van de mensen - hier de ontrouwen 
van het verbondsvolk - beschrijft als een omkering van de eerdere 
schepping (de aarde wordt weer ‘woest en leeg’). De diverse over-
eenkomsten tussen Jesaja en Genesis zijn op blz. 43 weergegeven.

Er zijn echter ook contrasten. In dit oordeel zullen nu niet allen 
omkomen, zoals tijdens de vloed, maar zal er een kleine minder-
heid overblijven (een ‘nalezing’, Jesaja 24:13). Want het zal nu 
niet water zijn waar de wereld in ten onder gaat, maar vuur, dat in 
dit geval meer tot beproeving dient dan dat het onmiddellijk ver-
delgt (zoals blijkt uit 24:6 in de NBG’51: door een ‘gloed’ verteerd; 
de NBV heeft deze woorden echter weggelaten). Petrus citeert dit 
in zijn 2e brief (3:6 en 10). Het ‘twee steden’ thema vinden we in 
de verwoeste stad (Jesaja 24:10,12), waar geen leven meer te 
vinden is (verzen 7-9). Het verdwenen zijn van alle vreugde staat 
in contrast met de jubelzang van de verlosten (vers 14 en verder). 

De structuur

De tabel hierboven toont de structuur van dit gedeelte. Zoals we 
al zagen is hoofdstuk 24:1-20 een soort inleiding. Dat hoofdstuk 

Structuur van Jesaja 24-27 (de ‘dag van de HERE’)  

“op die dag”  

24:21-25:8 
      De overwinning van de HERE

25:9- 2 
      Wie gered zijn en wie niet 
26:1-21 
      De sterke stad met open poorten  

27:1 
      De overwinning van de HERE

27:2-11 
      Gods volk en hun vijanden 
27:12,13 
      De inzameling van de getrouwen  

Het oordeel over de wereld 
24:1-3              de verwoesting van de aarde 
24:4-6                        de zonde van de bewoners als oorzaak 
24:7-13                                klaagzang over de verwoesting 
24:14-16a                            lofzang door/over het overblijfsel  
24:16b-18                het lot van de bewoners van de ‘oude’ aarde 
24:19-20         het lot van de ‘oude’ aarde  
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is opgebouwd in een duidelijke piramidestructuur, waarbij van 
buiten (dat wil zeggen: het begin en het eind van de passage) 
naar binnen telkens twee elementen met elkaar corresponderen 
(het bovenste deel van de tabel). Zo’n structuur is in de Schrift 
kenmerkend voor een gesloten geheel, dat daarmee wordt aange-
wezen als een eenheid. Daarna volgt een gedeelte met een sym-
metrische opbouw, waarbij de overeenkomende delen juist steeds 
in dezelfde volgorde staan. Elk subdeel van dat tweede deel wordt 
ingeleid met een zin die de woorden bevat: ‘op die dag’. Dat duidt 
op de tijd waarop God dit alles tot stand zal brengen, de dag van 
het oordeel. Deze uitdrukking (‘op die dag’) komt in boek 1 van 
Jesaja maar liefst 45 keer voor, en daarna nog maar één keer, in 
boek 2. In dit gedeelte vinden we hem zeven maal (waarvan één 
keer ‘dubbel’) als inleiding van elk van de zes subdelen. Die zes 
subdelen zijn aangeduid in het onderste deel van de tabel op de 
vorige pagina.

Subdeel 1: We lezen hier eerst hoe God afrekent met de naties 
die tegen Hem in opstand waren gekomen, beschreven in het 
beeld van een overwinnaar die de door hem overwonnenen als 
gevangenen bijeenbrengt. Hun leiders worden omschreven als 
hun koningen en hun afgoden, en die laatste worden aangeduid 
als ‘de machten van de hemel’, wat verwijst naar de aanbidding 
van zonnegod en maangod in het Babylonische Rijk. Dat verklaart 
ook Jesaja 24:23. Dit wordt gevolgd door een danklied van de 
verlosten dat refereert aan de stad die ten onder ging, en aan God 
die Zelf de ware ‘veste’ is (25:1-5), en de beschrijving van een 
feestmaal dat God voor hen aanricht (25:6-9, een echo van Psalm 
23:5?). De uitdrukking ‘deze berg’ in Jesaja 25:6 slaat op de heu-
vel Sion waarop de stad Jeruzalem is gebouwd (zie bladzijde 31).

Subdeel 2: Dit geeft een kort contrast tussen wie op God ver-
trouwden en wie dat niet deden (Jesaja 25:9-12). Deze laatste 
groep wordt beschreven met de naam ‘Moab’, als een verwijzing 
naar Jesaja hoofdstukken 15 en 16 (zie hoofdstuk 5 bladzijde 39).

Subdeel 3: Hoofdstuk 26 beschrijft God als de waarlijk veilige 
stad, met muren die werkelijk kunnen beschermen, waar zij te-
recht op hebben vertrouwd. De stad van de mensen is vernederd 
en verwoest (tot in het stof, vers 5: een echo van Genesis 3:19), 
terwijl zijn eigen volk juist uit dat stof zal opstaan (Jesaja 26:19) 
en die stad vertrappen (vers 6). Zie ook het kader op bladzijde 
85. Toch klinkt hier duidelijk door dat zij niet van het begin af aan 
op God hebben vertrouwd. Pas in de verdrukking hebben zij be-
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seft waar hun redding lag (verzen 16-18). Maar daarin onder-
scheiden zij zich nog steeds van de goddeloze, die ook dan niet 
tot inkeer komt (verzen 10,11). Daarom zijn hun vijanden voor 
eeuwig weggedaan (vers 14), terwijl zijzelf weer tot leven zullen 
komen (vers 19). Maar het is God die het oordeel zal voltrekken, 
niet zij. Zij moeten zich - net als het volk destijds in Egypte tij-
dens de tiende plaag - schuilhouden tot het voorbij is (verzen 
20,21, vergelijk ook Exodus 12:22).

Subdeel 4: In Hoofdstuk 27 lezen we dat God Zijn volk ontrukt 
aan de wereldmachten, en het ‘inzamelt’. Het lijkt waarschijnlijk 
dat in vers 1 met ‘de snelle slang’, ‘de kronkelende slang’ en ‘het 
zeemonster’ twee of drie verschillende wereldmachten worden 
aangeduid. Die beide ‘slangen’ kunnen dan duiden op de rivieren 
Tigris en Eufraat, dat wil zeggen: Assyrië en Babylonië (mogelijk 
bedoeld als samen één macht), en het zeemonster is een in de 
Bijbel vaker voorkomende aanduiding van Egypte.

Subdeel 5: De wijngaard die God in Jesaja 5 had prijsgegeven 
(bladzijde 25) zal dan weer een goede wijngaard zijn, waarin geen 
plaats meer is voor ‘onkruid’. De ongerechtigheid zal zijn ver-
zoend en de zonde vergeven. Daartegenover zal ‘de stad’ (die van 
de mensen) ontvolkt zijn en alleen nog dienen om er het vee te 
laten weiden. Het heeft de bewoners ontbroken aan inzicht.

Subdeel 6: Gods volk zal worden ingezameld als de oogst, vanuit 
het hele land (vanaf de Eufraat tot aan de beek van Egypte), en 
wie in ballingschap waren zullen terugkeren uit Mesopotamië 
(Assyrië) in het noorden en Egypte in het zuiden. En dan zal de 
bazuin worden geblazen als bij het begin van het jubeljaar, waarin 
volgens de Mozaïsche Wet alles weer hersteld wordt (Leviticus 16 
en 25, zie ook bladzijde 27 het eerste ‘wee’). Dat jubeljaar is la-
ter, in boek 3, een beeld van het komende Koninkrijk.

Water en vuur

Na de zondvloed had God beloofd: “Nooit weer zal alles wat leeft 
door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er 
een zondvloed komen om de aarde te vernietigen” (Gen 9:11). 
Dan kun je je afvragen of het dan nog wel ‘te goeder trouw’ is om 
dat dan vervolgens wel met vuur te doen, zoals hier aangekondigd 
in hoofdstuk 24:6; maakt het echt verschil als Hij een ander ver-
delgingsmiddel gebruikt? Maar dat is te simpel geredeneerd. De 
profeet Amos werkte, kort vóór Jesaja, in het noordelijke Rijk. In 
hoofdstuk 7 van zijn profetie zien we dat hij achtereenvolgens een 
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drietal visioenen ontvangt. Eerst ziet hij dat God een sprinkhanen-
plaag aan het formeren is, en hij beseft dat dit een zware plaag 
zal zijn voor het volk. Hij smeekt God af te zien van Zijn plan en 
Die doet dat. Dan ziet hij een vuur dat op het punt staat zee en 
land te verteren. Opnieuw smeekt hij God om te stoppen, en God 
doet dat. Maar dan ziet hij dat God een paslood gaat aanleggen, 
en hij protesteert niet langer. Hij kán nu niet meer protesteren, 
want je kunt God wel smeken genadig te zijn en een straf, die het 
volk ten volle heeft verdiend, toch niet te laten komen, maar je 
kunt niet van God verlangen dat Hij Zijn maatstaven niet han-
teert.

Wat we hier bij Jesaja zien, is gebaseerd op datzelfde principe, 
want dat vuur spreekt hier van oordeel. Eigenlijk wordt dat vuur 
zelf niet eens genoemd: er staat letterlijk dat de aardbewoners 
‘verbranden’. Petrus schrijft dat dit zal plaatsvinden op “de dag 
van het oordeel en de ondergang van de goddeloze mensen” (2 
Pet 3:6). Dit gaat niet over een totale vernietiging van alle aard-
bewoners (slechts een gezin in een ark uitgezonderd) zoals bij de 
zondvloed, maar over de ondergang van de onbekeerden (de god-
delozen) en hun wereld. Uit dát oordeel zullen allen behouden 
(gered) worden die God trouw waren, ook al verdienden zij dat 
misschien niet omdat ook zij aanvankelijk van de rechte weg wa-
ren afgeweken. Maar zij hebben zich bekeerd, en daarom is hun 
genade bewezen. Maar wie ook na herhaalde waarschuwing niet 
tot inzicht is gekomen, mag zelfs op die genade niet meer reke-
nen (Jesaja 27:11), en hij gaat ten onder in dat vuur. Het vuur 
‘reinigde’, in Jesaja 6:6 en 7, de profeet van zijn onreinheid, om-
dat hij getrouw was, maar het ‘verteert’ hen die ontrouw zijn en 
blijven.

De dag van oordeel

Dit deel van Jesaja (hoofdstukken 24-27) wordt soms wel ‘de klei-
ne Apocalyps’ genoemd (Apocalyps is de Griekse naam van het 
boek Openbaring), maar dat is niet correct. Openbaring gaat over 
de ontwikkeling van het christendom tot aan die dag, en maakt 
ons duidelijk waarom dat oordeel wel moet komen. En het be-
schrijft alleen helemaal aan het eind dat oordeel zelf. Deze hoofd-
stukken van Jesaja gaan uitsluitend over dat oordeel, omdat de 
redenen daarvoor al uitgebreid in de voorafgaande 23 hoofdstuk-
ken zijn aangegeven. Maar feitelijk ligt de nadruk toch niet op dat 
oordeel zelf, maar - net als in Openbaring - op het feit dat de 
Godgetrouwen daaruit zullen worden gered.
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Hoofdstuk 7

De zes ‘weeën’ (28-35)

We naderen nu de ontknoping van noek 1. Maar eerst krijgen we 
nog een soort samenvatting van de situatie, in de vorm van een 
zestal ‘weeklachten’ (eigenlijk meer aanklachten), die steeds be-
ginnen met “Wee …”, of “Wee degenen …”. U vindt ze schematisch 
weergegeven in de tabel op bladzijde 51. We kwamen zo’n reeks 
ook al tegen in Jesaja 5 (zie bladzijde 27). Die eindigde toen met 
de aankondiging van het ‘volk uit de verte’ dat hen in ballingschap 
zou voeren. In deze reeks hier zijn ze drie aan drie gegroepeerd 
(in het schema verticaal), waarbij de eerste drie meer de theorie 
beschrijven en de andere drie de praktijk; en er zijn telkens over-
eenkomsten tussen een ‘wee’ uit de eerste groep en het overeen-
komende ‘wee’ uit de tweede groep (in het schema dus horizon-
taal). We zullen ze nu een voor een kort bekijken.

Het eerste ‘wee’

De eerste aanklacht is dat zij vertrouwen op eigen kracht en niet 
op God (Jesaja 28), en begint met een ‘oude’ profetie over Efraïm, 
een alternatieve aanduiding voor het noordelijke Rijk, Israël. Dat 
was als een prachtig sieraad, maar is weggevaagd als door de 
kracht van de ‘storm’ Assyrië. Juda (het zuidelijke Rijk) maakt de-
zelfde fouten en dus zal dat lot ook hen treffen. Maar ze willen niet 
naar Gods Woord luisteren en vergelijken Jesaja met een onderwij-
zer die een kleuterklasje taalles geeft (28:9,10). Daarom zal God 
hen Zijn lessen leren door middel van een volk met een onver-
staanbare taal (vers 11). Samaria was toen beschreven als een 
feestvierder en een dronkenlap (vers 1), en zo hier nu ook Juda 
(vers 7). Zij zijn vol zelfvertrouwen: ze menen dat Assur (de 
voortstormende gesel, vers 15) hen niet zal bereiken; zij hebben 
een verbond gesloten met ‘de dood’ en het ‘dodenrijk’, symbolisch 
voor Egypte. Maar hun schuilplaats tegen de storm bestaat uit leu-
gens en zal door die storm worden weggevaagd (verzen 15 en 17) 

De hoofdstukken 28-35 van Jesaja geven een 
soort samenvatting van wat er mis was met 
het volk van zijn dagen. In die zin zijn ze als 
het ware de tegenhanger van de hoofdstuk-
ken 1-5. Evenals daar vinden we ook hier een 
reeks van zes ‘weeklachten’.
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en dat verbond met de dood zal worden uitgewist (vers 18). Het 
bed waar zij op leunen zal niet voldoen om hun rust te garanderen 
(vers 20). Maar God werkt met Zijn volk om het te behouden. Hij 
vergelijkt dat met de werkwijzen in hun landbouw: voor elk gewas 
een eigen werkwijze en sommige daarvan ‘pijnlijk’, maar ze heb-
ben allemaal een goed eindproduct ten doel (verzen 23-29).

Het tweede ‘wee’

De tweede aanklacht (Jesaja 29:1-14) spreekt tot het altaar; de 
NBG’51 duidt dat aan als de ‘vuurhaard’, maar de NBV laat het on-
vertaald alsof het een eigennaam is: Ariël. Daarmee wordt het al-
taar in de tempel in Jeruzalem bedoeld, en de aanklacht geldt het 
plichtmatige karakter van hun eredienst:

De HEER zegt: Omdat dit volk mij slechts met de lippen dient, ter-
wijl hun hart ver bij mij vandaan is …  daarom zal ik opnieuw in-
drukwekkende wonderen en grootse daden (verrichten). De wijs-
heid van wijzen zal hun dan niet baten, en het verstand van ver-
standigen houdt zich (dan) verborgen. (Jes 29:13,14)

Dat laatste slaat op het feit dat Hij de Assyriërs over hen zal bren-
gen, en hen zo in een positie brengen waar menselijkerwijs geen 
uitweg meer uit bestaat. Vervolgens zal Hij ze daar dan Zelf weer 
uit bevrijden. Want het volk is blind (Jesaja 29:9) en moet weer 
leren zien en leren lezen; Gods Woord is voor hen als een verze-
geld boek dat zij weer moeten ontsluiten (verzen 11,12).

Het derde ‘wee’

De derde aanklacht (29:15-24) is dat zij denken hun eigen plan-
nen te kunnen uitvoeren, zonder dat God daar van af zou weten:

Wee degenen die hun ware bedoelingen diep verborgen houden 
voor de HEER; die alles doen in duisternis en zeggen: ‘Wie ziet 
ons? Wie weet wat wij doen?’. (Jes 29:15)

Dit herinnert aan de derde en vierde aanklacht van Jesaja 5 
(bladzijde 27). Zo’n houding vraagt om een geestelijke ommekeer. 
Waarschijnlijk redeneren ze niet echt zo, maar ze handelen wel 
alsof dat waar was, iets dat trouwens van alle tijden is. Jesaja 
moet ze vertellen dat ze de zaak op zijn kop zetten. Zij zijn maar 
leem en God is de Boetseerder (Pottenbakker). En zou het aarde-
werk de pottenbakker kunnen terechtwijzen? Nu zal God Zelf de 
zaken op hun kop zetten. Het beeld is dat de ongecultiveerde 
berghellingen van de Libanon zullen worden als gecultiveerd land 
en het gecultiveerde land zal worden als de beboste berghelling 
(Jesaja 29:17). En de toepassing is: de doven zullen straks kunnen 
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horen en de blinden zien (terwijl de oren en ogen van dit volk nu 
zijn dichtgestopt – totdat ze zich bekeren: Jesaja 6:10). Alles wat 
verkeerd is, zal worden weggedaan, er zal weer komen wat goed 
is, en er zal een rechtvaardig rechtssysteem komen (Jesaja 29:20-
22). Want de God van hun voorvader Abraham geeft hun daarvoor 
Zijn woord. 

De lessen van deze eerste drie aanklachten zijn dus:

 Ze moeten loskomen uit hun eigengereidheid en zich weer tot 
God richten; ze zijn niet beter dan Israël, hun broedervolk, dat 
God al heeft weggevaagd. Hun redding ligt niet in politieke ver-
bonden; die zullen de Assyriër niet tegen kunnen houden.

 Ze zien de juiste verhoudingen niet, dus zal God ze dwingen die 
te zien. Hij zál de Assyriër over hen brengen op een manier die 
ze niet kunnen negeren, en hen daar vervolgens zo spectaculair 
uit redden dat ze Zijn hand wel moeten erkennen.

 Ze denken dat ze hun eigen gang kunnen gaan, zonder dat God 
dat merkt. Zo draaien ze de verhoudingen om, en daarom zal 
God dat ook doen, namelijk door het onrecht te vervangen door 
recht en de verdrukte te verheffen tot een positie van gezag 
(vergelijk Ezechiël 21:26 en Lucas 1:51-53).

Het vierde ‘wee’

Met de vierde aanklacht (Jesaja 30) begint de praktijk. God had, in 
de eerste aanklacht, van de steun die zij verwachtten van Egypte 
gezegd: “het bed is tekort om je op uit te strekken en de deken 
[maccekah = bedekking] te smal om je in te wikkelen”. Nu zegt Hij 
in de vierde: “Wee jullie die plannen uitvoeren tegen mijn wil en 

Eerste wee — Jesaja 28 
Gods woord en Zijn plan 
Politiek kan hen niet redden 

Vierde wee — Jesaja 30 
De gevolgen van hun ongeloof  
Het machteloze Egypte 

Tweede wee — Jesaja 29:1-14 
Een almachtig God  
   en een blind volk 

Vijfde wee — Jesaja 31-32 
Vals tegenover gefundeerd vertrouwen 
Gods komende Koning en diens regering 

Derde wee — Jesaja 29:15-24 
De noodzaak van  
   een geestelijke ommekeer 

Zesde wee — Jesaja 33-35 
Gods oplossing: 
   gericht en verlossing 

De zes weeën 
Linker kolom: theorie; rechterkolom: praktijk 

Horizontaal steeds: overeenkomstig thema 
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verdragen [eveneens maccekah] sluiten tegen mijn zin en zo zon-
de op zonde stapelen” (Jesaja 30:1). En met bijtende ironie moet 
Jesaja hun vertellen dat ze geen medelijden hoeven te hebben met 
de gezanten die naar Egypte onderweg zijn: heb liever medelijden 
met die arme pakdieren die de geschenken moeten vervoeren die 
als betaling moeten dienen voor hulp die, als het er op aankomt, 
toch niet geboden gaat worden (verzen 6,7). Want Egypte ziet er 
wel uit als een ‘Rahab’, een machtig zeemonster, maar het is in 
werkelijkheid een krachteloos monster, dat niet in beweging gaat 
komen (vers 7).

Hun redding ligt alleen in vertrouwen op God. Daarom brengt God 
nu de Assyriër, en moet Jesaja dat opschrijven voor latere genera-
ties, om van te leren (vers 8). Ze willen het woord niet horen, 
maar het zal toch komen. Ze vertrouwen op militaire macht 
(aangeduid als paarden)? Welnu die zál komen, maar dan die van 
hun vijanden (vers 16). Dan zal de vloek van Deuteronomium wor-
den vervuld (Jesaja 30:17; vergelijk Deuteronomium 32:30). En 
toch blijft er nog hoop want God wil nog steeds genadig zijn. De 
sleutel ligt nog steeds in het willen aanvaarden van Zijn Woord en 
het willen luisteren naar hun leraars (Jesaja 30:18-21). Wanneer 
God straks Assur zal vernietigen is dat een oordeel (aangeduid als 
een brandstapel) dat al lang tevoren is voorbereid, want God leidt 
de geschiedenis.

Het vijfde ‘wee’

Het tweede wee beschreef de gevaren die Jeruzalem bedreigden 
en de geestelijke blindheid van het volk voor Gods oplossing. De 
vijfde aanklacht (Jesaja 31-32) beschrijft die oplossing: God zal 
Zijn volk zo spectaculair bevrijden dat het Zijn hand er wel in zal 
móeten zien, en Hij stelt een rechtvaardig koning aan om hen op 
de juiste weg te leiden; waarmee Hij hun geestelijke blindheid zal 
genezen. Hij roept Assyrië nu naar Jeruzalem. Dat was zelfs het 
hele bestaansrecht van Assyrië (Jesaja 10:15-19; vergelijk: “De 
H    heeft alles gemaakt voor zijn doel, ja, zelfs de goddeloze 
voor de dag van het kwaad”, Spr 16:4, NBG’51). En Hij zal niet 
toelaten dat Egypte hun te hulp komt (Jesaja 31:1-3). In plaats 
daarvan zal Hijzelf Zich tegen Assyrië keren en het vernietigen 
(verzen 8 en 9). Vervolgens gaat de profetie over van die redding 
(in 701 v. Chr.) ten tijde van de rechtvaardige - maar aan mense-
lijke zwakheid lijdende - koning Hizkia, naar de eindtijd en de 
rechtvaardige Koning die dán zal regeren. Het begin van Jesaja 32 
beschrijft zijn Rijk, waarin alle voorgaande beloften vervuld zullen 
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worden. Maar die vervulling zal alleen zijn voor de getrouwen, en 
het hoofdstuk eindigt weer met een oproep tot bekering, want de 
komende dagen zullen een zware beproeving zijn (verzen 9-19).

Het zesde ‘wee’

De zesde en laatste aanklacht (Jesaja 33-35) beschrijft dan de 
aanval die komen gaat. Assyrië wordt beschreven als een verrader 
die zelf niet verraden is. Dit slaat op het feit dat Hizkia had gepro-
beerd de aanval op Jeruzalem tegen een zeer hoge prijs af te ko-
pen. Maar toen de Assyrische koning Sanherib de schatting in bezit 
had trok hij toch op. Ariël (zo de NBV), dat wil zeggen Jeruzalem, 
schreeuwt het uit en de ‘vredeboden’, die met Egypte hadden on-
derhandeld, wenen bitter. Voor de goede orde: dat woord ‘Ariël’ is 
hetzelfde woord dat de NBG’51 in Jesaja 29:1 vertaalde met 
‘vuurhaard’; de NBG’51 geeft het hier echter als ’herauten’. Alleen 
God kan hen nu nog redden (Jesaja 33:2) en dat doet Hij (verzen 
10,13). Maar dat roept een ander probleem op: Wie zou kunnen 
wonen in de nabijheid van zo’n machtig God? Zullen zijzelf, om 
hun zonde, niet evenzo vernietigd worden? (vers 14). God verze-
kert hun echter dat de rechtvaardige zal wonen in een ‘nieuw Jeru-
zalem’ (verzen 15-17), maar alleen wanneer die zijn oprechte best 
doet; een beetje is niet goed genoeg. Want hij heeft er geen recht 
op, het is slechts genade.

Deze reeks besluit dan met de vernietiging van al Israëls vijanden. 
In de nabije toekomst zou dat de Assyriër Sanherib zijn, maar de 
beschrijving gaat over in één die wel móet gaan over een grotere 
bevrijding, die ook nu nog toekomst is. De ‘man die de torens tel-
de’ (Jesaja 33:18) verwijst naar de Assyrische ‘rabsake’ (NBG’51: 
maarschalk) in Jesaja 36:2, die de verdedigingswerken komt opne-
men ten behoeve van de aanstaande belegering. En dat ‘volk met 
een onverstaanbare taal’ (vers 19) duidt evenals in Jesaja 28:11 
op de Assyriërs (maar zou in de eerste eeuw nog een tweede ver-
vulling krijgen in de Romeinen); het is een verwijzing naar Deu-
teronomium 28:49. Maar uiteindelijk zullen alle vijanden worden 
vernietigd (Edom wordt apart genoemd: Jesaja 34), en dan zal 
Gods eigen Koning regeren vanuit Jeruzalem. En de grootste vij-
and die zal worden vernietigd is uiteindelijk de dood. De vloek over 
Adam en zijn nageslacht zal worden omgekeerd (vergelijk Jesaja 
35:6,7 met Genesis 3:17,18), en de ‘vrijgekochten’ van de HEER

(zij die zijn vrijgekocht van de dood) zullen terugkeren in de stad 
(Jesaja 35:9,10). Aan het eind van het NT wordt hiernaar verwe-
zen in Openbaring (bijvoorbeeld Openbaring 14:4). 
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De aanval van Sanherib op Juda 

De aanval van Sanherib liep vanaf het voormalige gebied van het 
noordelijke Rijk langs twee routes. De ene vinden we beschreven in 
Jesaja 10:28-32. De daar genoemde steden, van Ajjat tot Nob, liggen 
in het rechtsboven aangegeven gebied. Vanaf Nob is het nog maar 2,5 
km tot Jeruzalem. Een tweede legermacht, onder leiding van Sanherib 
zelf, verovert eerst een reeks vestingsteden van de Filistijnen, die wel 
zullen zijn meegeteld in de 46 die hij zelf noemt op zijn prisma (zie 
bladzijde 59), en rukt dan via het gebied van Ekron op in de richting 
van Lakis. In die omgeving worden alle vestingsteden een voor een 
genomen. Van daar af zendt hij ook alvast de ‘rabsake’ (maarschalk) 
naar Jeruzalem in een poging de stad tot vrijwillige overgave te bewe-
gen. Als de rabsake terugkeert is Sanherib bezig zich voor te bereiden 
op een verwachte aanval door Tirhaka, wat Jeruzalem wat extra tijd 
geeft. De ligging van Libna is onzeker. Na de val van Lakis komt hij 
tenslotte zelf naar Jeruzalem, waar zijn leger plotseling vernietigd 
wordt.  
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Hoofdstuk 8

De bevrijding (36-37)

De hoofdstukken 36 en 37 van Jesaja verhalen de wonderbaarlijke 
bevrijding die God Zijn volk tenslotte schenkt uit de macht van de 
Assyrische veroveraar Sanherib. Deze hoofdstukken vormen daar-
mee de spil van het boek. Deze gebeurtenissen wijzen allereerst 
vooruit naar de bevrijding van Jeruzalem, en Israël, in de eindtijd, 
bij Jezus’ wederkomst. Maar ze vormen, samen met de latere be-
vrijding uit ballingschap, ook een beeld van de veel belangrijker 
verlossing uit zonde en dood, die God zal brengen. Voor de histori-
sche achtergrond gaan we echter eerst naar 2 Koningen en naar 
wat we weten uit de conventionele geschiedenis.

De historische achtergrond

In 705 v. Chr. overleed de Assyrische koning Sargon II (genoemd 
in Jesaja 20:1). Hij werd opgevolgd door Sanherib, maar de over-
heerste volken roken hun kans op nieuwe onafhankelijkheid en er 
braken onmiddellijk overal in zijn Rijk opstanden uit. De gevaar-
lijkste rebel bevond zich op relatief korte afstand, in de provincie 
Babylonië. Babylonië was ooit zelf een machtig Rijk geweest, maar 

De hoofdstukken 36 en 37 beschrijven de 
spectaculaire ontknoping in het verhaal 
over de Assyrische bedreiging en hoe ze 
daar aan ontkwamen. Dit moet ons voorbe-
reiden op Gods aankondiging van een even 
spectaculaire bevrijding uit de macht van de 
dood in boek 2.

Jaar v.Chr. Gebeurtenis 

705 

704-703 

702-701 

701 

==> 

Dood van Sargon II, troonsbestijging van Sanherib 
Opstanden in zijn rijk 
Gevaarlijkste rebel: Merodach-Baladan van Babylonië 

Sanherib rekent af met de opstanden: Babylon 

Sanherib rekent af met de opstanden: Syrië, Foenicië, Filistea 

Sanherib verovert achtereenvolgens alle vestingsteden van Juda 
(zware strijd om Lakis), bevolking gevangen genomen 
Opmars naar Jeruzalem 
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was al meer dan 1000 jaar een provincie van het Assyrische Rijk. 
Merodach Baladan van Babylonië (genoemd in Jesaja 39:1) pro-
beerde de provincie nu weer tot een zelfstandig Rijk te maken, en 
zond gezanten rond om allerlei andere door Assyrië overheerste 
volken te bewegen tot het vormen van een anti-Assyrische coalitie. 
Sanherib slaagde er echter in de opstand te onderdrukken. Hij re-
kende eerst op bloedige wijze af met de Babyloniër en pakte in een 
grote veldtocht vervolgens diens coalitiegenoten aan. In 701 is Ju-
da aan de beurt. Sanherib verovert eerst alle vestingsteden, ver-
slaat tussendoor een Egyptisch leger dat de staatjes van de kust-
zone (de bufferzone van Egypte tegen zijn aartsvijand Assyrië) te 
hulp wil komen, en slaat dan het beleg voor Jeruzalem.

De bedreiging

In 2 Koningen 18 probeert Hizkia eerst de Assyriër af te kopen. 
Deze gaat op zijn aanbod in en laat hem maar liefst 300 talent (ca. 
9 ton!) zilver en 30 talent (ca. 900 kg) goud betalen: in moderne 
termen ruwweg enkele miljoenen aan zilver en enkele tientallen 
miljoenen aan goud. Maar wanneer hij dat heeft ontvangen, zet hij 
zijn aanval toch door. Hij stuurt een legereenheid vooruit, onder 
begeleiding van een drietal Assyrische functionarissen (in de He-
breeuwse tekst achtereenvolgens tartan, rabsaris en rabsake ge-
noemd). Die nemen de situatie ter plaatse op, in voorbereiding op 
de belegering (het ‘tellen van de torens’ in Jesaja 33:18). Hizkia 
stuurt een delegatie, maar er valt niet te onderhandelen. De tekst 
vermeldt nadrukkelijk dat de ontmoeting plaatsheeft nabij dezelfde 
plek waar Jesaja 30 jaar eerder koning Achaz had ontmoet en hem 
namens God had aangeboden een teken te vragen waaruit zou 
blijken dat God met hem was in zijn strijd tegen de coalitie van het 
noordelijke koninkrijk Israël en Aram (Jesaja 7:3-11). Achaz had 
toen met een vrome smoes geweigerd dat teken te vragen, want 
hij had al besloten de koning van Assyrië te hulp te roepen. En nu 
stonden de Assyriërs daar, maar niet om te helpen. Achaz had zijn 
Assyrische hulp toen gekocht met het zilver en goud van de tem-
pel, dus eigenlijk van God, en dat was hem toen gelukt. Nu had 
Hizkia geprobeerd de Assyriër weer af te kopen met zilver en goud 
van de tempel, maar dat was hem niet gelukt. Toch is er de rabsa-
ke wel wat aan gelegen de stad zonder al te veel moeite in handen 
te krijgen, en hij komt dus met een voorstel. Maar eerst komt hij 
met de volgende argumenten (Jesaja 36:4-10):

 Zij vertrouwen kennelijk op hulp van Egypte? Nou, vergeet dat 

maar.
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 Of vertrouwen zij soms op hun God? Maar was dat niet die ‘god’ 
wiens altaren Hizkia juist allemaal had laten afbreken? Hij doel-
de daarmee op de afgodenaltaren die Hizkia uit het land had 
laten verwijderen (2 Koningen 18:3,4 en 2 Kronieken 31:1), dus 
daarmee verdraait hij de feiten behoorlijk in ‘zijn voordeel’.

 Juda heeft bij lange na niet de militaire kracht om Sanherib te 
weerstaan: de verhoudingen liggen daarvoor veel te eenzijdig in 
het voordeel van de Assyriër.

 Assur staat hier juist met een ‘volmacht’ van hun eigen God (dat 

was op zichzelf niet onwaar, maar dat was toch niet Sanheribs 
eigenlijke motief).

Hij probeert dan een wig te drijven tussen Hizkia en zijn volk 
(Jesaja 36:14-16), en komt met zijn voorstel: negeer je eigen ko-
ning, geef je vrijwillig over en je leven zal worden gespaard. Ik zal 
je zelfs meenemen naar een land dat minstens even goed is als 
dit, zo niet beter. En hij wijst er tenslotte op dat geen van de go-
den van de omringende volken zijn volk heeft kunnen redden uit 
de hand van Sanherib, dus wat kan je dan verwachten van jullie 
eigen ‘god’?

Hizkia’s reactie 

Hizkia beseft nu dat hij klem zit. Zijn politieke bondgenootschap-
pen hebben gefaald: Babylonië is al twee jaar geleden door de As-
syriër bloedig heroverd, en Egypte is inmiddels verpletterend ver-
slagen. Ook zijn diplomatie heeft gefaald, want de Assyriër heeft 
hem wreed bedrogen door zijn enorme financiële aderlating sluw 
te accepteren en hem vervolgens toch aan te vallen (zie Jesaja 
33:1, en ook bladzijde 53). De militaire verdedigingswerken die hij 
had aangebracht (2 Kronieken 32:2-5) zullen hem niet helpen, 
want zelfs zijn laatste vesting, Lakis, wankelt (Jesaja 37:8). Hij 
had eerder echter zijn volk al bemoedigd met de verzekering:

Wees vastberaden en standvastig. Laat u door de koning van 
Assyrië en de grote legermacht die hij bij zich heeft geen angst 
aanjagen, want wij zijn sterker dan hij: hij verlaat zich op men-
selijke kracht, maar wij worden bijgestaan door de HEER, onze 
God, die voor ons strijdt. (2 Kron 32:7,8)

We lezen dat het leger zich ‘door deze woorden van Jechizkia (een 
variant op de naam Hizkia), gesterkt voelde’ (2 Kronieken 32:8). 
Nu zal hij dit vertrouwen waar moeten maken. Hij gaat allereerst 
naar de tempel om de zaak aan God ‘voor te leggen’ (Jesaja 37:1). 
Ook stuurt hij een delegatie naar Jesaja om hem te vragen van 
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zijn kant God in gebed te benaderen (Jesaja 37:2-4). Maar in 
plaats van dat gebed tot God, waar hij om liet vragen, ontvangt hij 
een boodschap: 

Jesaja antwoordde hun: Zeg tegen uw koning: ‘Dit zegt de HEER: 
Laat je niet ontmoedigen door de woorden waarmee de knech-
ten van de koning van Assyrië mij hebben bespot. Ik zal hem 
een geest sturen en hem een gerucht laten influisteren waardoor 
hij naar zijn eigen land terugkeert, en daar zal ik hem een ge-
welddadige dood laten sterven’. (vzn 6,7)

We lezen niet wat Hizkia de rabsake heeft geantwoord, maar het 
valt toch wel op te maken uit de boodschap die hij vervolgens van 
Sanherib krijgt:

Sanherib … zond gezanten naar Hizkia, met de opdracht: Zeg 
tegen koning Hizkia van Juda: ‘Laat u niet misleiden door de 
HEER, uw God, in wie u uw vertrouwen hebt gesteld omdat hij u 
heeft toegezegd dat Jeruzalem niet in handen zal vallen van de 
koning van Assyrië’. (vzn 9,10)

Geen woord meer over vertrouwen op Egypte, zoals eerder, maar 
uitsluitend over vertrouwen op God. Toch laat God de Assyriër wel 
het gerucht horen dat Egypte opnieuw tegen hem optrekt, zoals 
Jesaja in vers 7 al had aangekondigd:

Maar Sanherib ving het gerucht op dat koning Tirhaka van Nubië 
[Opper-Egypte] was uitgetrokken om de strijd met hem aan te 
binden … (vs. 9)

Blijkbaar wordt hij daar toch zenuwachtig van. Dat is opvallend, 
want Tirhaka, de kroonprins uit het geslacht van de eerder ge-
noemde Farao Piankhi (zie bladzijde 38) uit Kush, dat destijds over 
Egypte regeerde, was op dat moment slechts een jongen van 20 
jaar oud. Maar het ‘gerucht’ was kennelijk wel effectief. Sanherib 
geeft dan opnieuw een opsomming van de lijst van koningen wier 
goden hen niet uit zijn hand hebben kunnen redden (Jesaja 37:11-
13). Hizkia legt deze brief voor aan God en vraagt Hem dan niet 
om bevrijding uit de hand van Sanherib, maar om vergelding voor 
de hoogmoed van deze Assyriër die God gelijkstelt met de goden 
van de volken, en zichzelf daarboven verheft (verzen 14-20, zie 
ook bladzijde 41). En het antwoord dat hij ontvangt geeft aan dat 
juist dát gebed voor God reden is om hem te helpen (vers 21).

De bevrijding

In zijn antwoord maakt God duidelijk dat juist Hij de Assyriër had 
doen komen (verzen 22-29). Weliswaar had deze zelf gemeend dat 



 59

het zijn eigen kracht was die hem deze veroveringen mogelijk 
maakte, en zelfs had hij zich al de heerser over zijn aartsrivaal 
Egypte gewaand (Jesaja 37:25), maar in werkelijkheid kon hij 
slechts zover komen als God hem toestond, en dat was tot hier. 
God had hem gebruikt om Zijn volk te tonen dat Hij Degene is die 
de zaken in de wereld regelt, en dat ze hun verbond met Hem ge-
stand hadden moeten doen, in plaats van verbonden te sluiten met 
Babylonië of Egypte. Maar nu, nu alle menselijke kracht tekort-
schiet, zal Hij ze bevrijden, juist om ze dat te doen beseffen. Door 

Sanheribs eigen verslag 
We kennen de aanval van Sanherib ook uit diens eigen 
verslagen. Het zogenaamde ‘prisma van Sanherib’, hier-
naast afgebeeld, geeft daar een uitgebreid verslag van. 
Daarin valt te lezen: 

Omdat Hizkia zich niet aan mijn juk had onderworpen, sloeg 
ik het beleg voor 46 van zijn vestingsteden, versterkte plaatsen 
en talloze dorpen … Ik maakte mij ervan meester … Hem-
zelf sloot ik in Jeruzalem, zijn koninklijke stad, op als een 
vogel in een kooi ... 
Overweldigd door de luister en overmacht van mijn heerschappij en omdat zijn 
keurtroepen en de overige troepen, die hij te Jeruzalem had samengetrokken … 
hem waren afgevallen, deed Hizkia mij later te Ninevé, mijn residentie, toeko-
men: 30 talenten goud en 800 talenten zilver … Hij zond zijn boodschappers 
om de schatting te brengen en zijn gehoorzaamheid te betuigen.  

Die 46 vestingsteden lijken wat veel, dus daar zullen ook wel een aantal 
van andere nationaliteit in zijn meegeteld. Maar belangrijker is dat hij 
indirect toegeeft de stad niet te hebben genomen! (“ik sloot hem op als 
een vogel in zijn kooi”). Om zich te rechtvaardigen verplaatst hij ver-
volgens dat betalen van Hizkia’s afkoopsom - wat in werkelijkheid aan 
de aanval vooraf ging - naar later, zodat het toch nog een beetje op een 
overwinning lijkt, in plaats van het bedrog dat het in werkelijkheid was. 
Maar waarom vermeldt hij dan dat Hizkia’s soldaten hem bij het beleg 
zouden zijn afgevallen? Dat leest alsof de poging van de rabsake ze 
daartoe te bewegen (Jesaja 36:16,17, zie blz. 57 boven) juist wel succes-
vol zou zijn geweest. Maar als dat zo was geweest had hij de stad toch 
juist wel in handen gekregen? Zo probeert de machtigste man van de 
toenmalige wereld dus zijn nederlaag te camoufleren. 
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de schuld die ze op zich hadden geladen zijn ze vervallen tot sla-
vernij, slavernij aan Assyrië. Maar zoals onder de Mozaïsche Wet 
alle slaven in het jubeljaar weer vrij zouden komen, zo zouden ook 
zij nu weer vrij komen. Met de Assyrische legers in hun land had-
den ze niet kunnen zaaien of oogsten, maar:

Dit zal u het teken zijn: u zult dit jaar eten wat vanzelf opkomt 
en in het tweede jaar wat nawast; maar zaai in het derde jaar 
en oogst, plant wijngaarden, en eet de vrucht daarvan. (Jes 
37:30)

In de gegeven omstandigheden klinkt dat op zichzelf al voldoende 
logisch en toepasselijk. Maar voor wie de Wet kent, klinkt dat als 
de terminologie van het jubeljaar, dat jaar van de bevrijding uit 
alle slavernij (Leviticus 25). 

Wat er vervolgens precies gebeurt, wordt niet verteld, alleen dat 
vrijwel het gehele leger van Sanherib ‘door een engel’ wordt ver-
nietigd. Sanherib is dan gedwongen onverrichter zake weer naar 
huis terug keren, waar hij uiteindelijk door de handen van zijn ei-
gen zoons, om het leven komt. Dat gebeurde weliswaar pas 20 
jaar later, maar was niettemin een vervulling van wat Jesaja in 
37:7 had aangekondigd. De nederlaag valt ook tussen de regels 
door te lezen uit zijn eigen verslag van deze veldtocht; zie het ka-
der op de vorige pagina. Dit was voor de Assyriërs in feite het be-
gin van de ondergang van hun Rijk. Van hier af ging het bergaf-
waarts met hun macht, en een eeuw later was het zo verzwakt dat 
het definitief ten onder ging tegenover een nieuwe coalitie onder 
leiding van de Babyloniër Nabopolassar, de vader van Nebukadne-
zar. Daarover gaat boek 2 van Jesaja, maar eerst lezen we nog 
wat anders. En dat ‘wat anders’ vormt de brug tussen boek 1 en 
boek 2 van Jesaja’s profetische boodschap.
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— De brug naar boek 2  — 

Hoofdstuk 9

Wie is goed genoeg? (38-39)

De hoofdstukken 38 en 39 vormen de overgang naar ‘boek 2’ van 
de profetie. Jesaja voert de lezer hier enkele jaren terug in de tijd, 
en laat zien dat er aan de grote bevrijding uit de hand van Sanhe-
rib iets heel belangrijks vooraf ging. Want daaruit blijkt dat ook 
een godvruchtig koning als Hizkia fouten maakte. En dat maakt 
duidelijk dat niemand volmaakt is en dat de ‘beloofde koning’ uit 
het huis van David, die zij verwachtten, niet zo maar een willekeu-
rige menselijke nakomeling zou kunnen zijn. Voor die taak is meer 
vereist dan alleen vroomheid. Wat dat ‘meer’ is, vertelt hij straks 
in boek 2, maar hier laat hij eerst de noodzaak daarvoor zien.

Wat weten we uit de Schrift?

Dit verhaal vertelt over Hizkia’s ziekte en herstel, en van het ge-
zantschap uit Babel, dat we ook kennen uit 2 Koningen en 2 Kro-
nieken. Dan is het altijd nuttig om te kijken naar de verschillen 
daartussen, omdat die vertellen waarop in elke versie de nadruk 
ligt. De tabel op bladzijde 63 toont die. Het verhaal in Koningen en 
dat in Jesaja hebben veel overeenkomsten. Men neemt dan ook 
aan dat Koningen is gebaseerd op Jesaja’s mededelingen. Toch zijn 
er verschillen in nadruk. In de profetie laat Jesaja alleen maar wat 
details weg over Hizkia’s genezing en over het teken van de scha-
duw die weer tien treden terugging, maar Kronieken geeft een 
sterk verkorte samenvatting daarvan. Kronieken vertelt echter wel 
uitgebreid over Hizkia’s maatregelen de stad bestand te maken 
tegen een langdurige belegering (2 Kronieken 32:27-30). Konin-
gen noemt dit uitsluitend in de balans die aan het eind wordt op-
gemaakt van Hizkia’s leven, maar verwijst daarvoor feitelijk naar 
Kronieken (althans naar de bron daarvan, want het boek zoals wij 
dat kennen zal later geschreven zijn). Bij Jesaja en in Koningen 

Het verhaal van Hizkia’s ziekte en herstel en 
dat van het gezantschap uit Babylon vormt 
de brug tussen boek 1 en boek 2 van Jesaja’s 
profetie. Want het bereidt voor op het specia-
le karakter van Gods komende Koning dat Hij 
in boek 2 gaat beschrijven.
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valt op dat aan de belofte van zijn medisch herstel wordt toege-
voegd “… en ik zal jou en deze stad redden uit de handen van de 
koning van Assyrië. Ik zal deze stad beschermen” (Jes 38:6; 2 Kon 
20:6). Die koppeling wil dus kennelijk iets duidelijk maken. Alleen 
bij Jesaja vinden we Hizkia’s gebed of danklied (Jes 38:9-22), dat 
leest als sommige psalmen van David. Zie bijvoorbeeld Psalm 88 
(voor zijn ‘klacht’) en Psalm 30 (de vreugde voor zijn ‘redding’). 
Dat verklaart de opmerking in Kronieken dat Hizkia ‘tekortschoot 
in dankbaarheid voor de weldaad, hem bewezen, omdat hij hoog-
moedig werd, zodat er toorn kwam te rusten op hem, op Juda en 
op Jeruzalem’ (2 Kron 32:25, NBG’51). Tenslotte is het nog van 
belang te zien dat het - zoals gezegd later geschreven - verhaal in 
Kronieken afsluit met een positief oordeel dat we in Koningen nog 
niet vinden. Exclusief bij Jesaja is ook Hizkia’s verootmoediging. 
Jesaja’s nadruk ligt dus kennelijk op de cursief weergegeven delen.

Wat weten we uit de geschiedenis?

Het verhaal speelt rond de dood van Sargon II van Assyrië en zijn 
opvolging door Sanherib (zie de tijdtabel op bladzijde 55). Assyrië 
had in de voorafgaande periode zijn macht sterk uitgebreid naar 
het westen, en vooral de staten en staatjes aan de oostzijde van 
de Middellandse Zee zagen op naar Egypte, het andere wereldrijk 
van die dagen, om hen tegen de Assyriërs te beschermen. De 
hoofdstukken 30 en 31 van Jesaja hekelen in dat verband het feit 
dat ook Juda voortdurend de neiging had zich daarbij aan te slui-
ten. Zij dienden juist te vertrouwen op de HEER en niet op Egypte 
(Jesaja 31:1). Daarnaast zijn er de plannen van Merodak Baladan, 
van de Assyrische provincie Babylonië, die al vóór Sargons dood 
gezanten rondstuurde om medestanders te werven voor een op-
stand tegen Assyrië. Blijkbaar ontvangt ook Hizkia hier zo’n ge-
zantschap, en het is duidelijk dat hij zich vereerd voelt met die be-
langstelling van zo’n machtig man als Merodak Baladan. In Konin-
gen staat dat Hizkia naar hen ‘hoorde’ (NBG’51), dat wil zeggen: 
inging op hun aanbod; maar Jesaja vertelt ook nog dat hij zich 
daarover ‘verheugde’: hij voelde zich gevleid. En hij toont hun 
trots zijn civiele en militaire voorzieningen, kennelijk om indruk te 
maken. Maar dat betekent dat hij weer dezelfde fout maakt als 
toen hij, of zijn raadslieden, hun vertrouwen op Egypte hadden 
gesteld. Dit speelt zich af ná zijn ziekte, want de Babyloniër ge-
bruikt Hizkia’s wonderbaarlijke herstel als welkome aanleiding voor 
zijn diplomatieke missie (Jesaja 39:1). En daar ligt dan meteen 
een belangrijke sleutel voor het begrijpen van deze hoofdstukken.
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Hizkia’s ziekte en herstel

Het verhaal begint met te vertellen dat Hizkia dodelijk ziek is, en 
dat God hem door Jesaja aankondigt dat hij zal sterven. Zijn zoon 
is op dat moment nog maar een kind; als hij hem vijf jaar later 
aanstelt als co regent is hij nog steeds maar twaalf jaar oud, en bij 

Het verslag in Jesaja, Koningen en Kronieken 

Jesaja 38 en 39 2 Koningen 20 2 Kronieken 32 

Hizkia’s ziekte 
de aankondiging van zijn dood door Jesaja 

Hizkia’s gebed 
Gods antwoord: hij krijgt nog 15 jaar 

Hizkia’s ziekte 

Hizkia’s gebed 

de aankondiging  
van een teken 

Jesaja geeft aanwijzingen 
voor zijn genezing 

Hizkia vraagt en krijgt  
een teken 

Hizkia krijgt een teken 

Hizkia’s  
Uitgebreide 
danklied’ 

Hizkia schiet tekort in 
dankbaarheid en wordt 
hoogmoedig, maar hij 
verootmoedigt zich 

vermelding van 
zijn ‘werken’  

speciaal de aanleg  
van de waterleiding 

Het gezantschap uit Babel  
en Hizkia’s reactie daarop 

Hizkia door Jesaja berispt voor zijn gedrag 
en aankondiging van de ballingschap 

nadrukkelijke vermel-
ding van Gods ‘doel’  
met het gezantschap 

Hizkia erkent zijn fout  
en aanvaardt  

de consequenties 

afsluiting met vermelding 
van zijn werken (vooral 
de aanleg van de water-
leiding) verwijzing naar 

‘Kronieken’ 

afsluiting  
met een verwijzing 

naar Jesaja 
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Hizkia’s dood is hij net 22. Hizkia heeft al veel gedaan om na de 
goddeloze regering van zijn voorganger Achaz de godsdienstige 
situatie in zijn land te herstellen. Hij heeft de afgoden uit het land 
weggedaan en de viering van het Pascha weer in ere hersteld. 
Maar zijn ‘hervorming’ is nog niet af, en zijn zoon is nog veel te 
jong om dat nu al van hem over te nemen. We mogen dus aanne-
men dat zijn reactie op Jesaja’s aankondiging dat hij zal sterven 
niet slechts voortkomt uit persoonlijke motieven, hoe begrijpelijk 
ook, maar minstens evenzeer uit bezorgdheid ten aanzien van die 
godsdienstige hervorming, die nu dreigt te ‘mislukken’. En moge-
lijk ook zijn bezorgdheid over de politieke situatie. Maar per saldo 
is dat een gebrek aan vertrouwen in God: het is die menselijke ge-
dachte dat als wíj het niet doen er niemand anders is die het doet, 
en dat dan alles dreigt te mislukken. En blijkbaar is dát de les die 
Hizkia hier moet leren. Want God weet dat toch allemaal? Dus als 
Die hem aankondigt dat hij zal sterven, zal Hij dat in zijn overwe-
ging wel hebben meegenomen. Maar Hizkia vervalt in een toestand 
van pure wanhoop. Hij bidt tot God en wijst Die op zijn hervor-
mingswerk. Hij krijgt onmiddellijk antwoord: God gunt hem nog 15 
jaar extra om zijn werk af te maken en zijn zoon klaar te maken 
voor de troon en het overnemen van zijn taak. God vergunt hem 
zelfs een teken te vragen waaruit zal blijken dat hij drie dagen la-
ter alweer aan het werk kan. Anders dan Achaz vóór hem heeft hij 
dat teken gevraagd en gekregen. Aansluitend lezen we dan dat 
uitgebreide danklied, dat we alleen hier vinden. Jesaja legt daar 
alle nadruk op, want het toont Hizkia’s extreme dankbaarheid: 
De H    is gereed om mij te verlossen. Daarom doen wij het 
snarenspel klinken alle dagen van ons leven in het huis van de 
H   . (Jes 38:20, NBG’51)

Hij heeft nu, net als David vroeger, persoonlijk ervaren dat uitein-
delijk geen mens zichzelf kan redden, maar dat zelfs het onmoge-
lijke mogelijk is bij God. Zo’n les zou geen mens zijn leven lang 
ooit nog vergeten; of toch wel? 

De geloofstest

De test van dat vertrouwen op God laat vervolgens niet lang op 
zich wachten; het gezantschap van Merodak Baladan staat al snel 
voor de deur. We moeten echter naar Kronieken om te zien wat 
hier werkelijk gaande is:

Ter gelegenheid van het gezantschap, dat de vorsten van Babel 
tot hem gezonden hadden om naar het wonderteken dat in het 
land geschied was, te vragen, was het aldus: God verliet hem 
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om hem op de proef te stellen, teneinde te weten alles wat in 
zijn hart was. (2 Kron 32:31, NBG’51)

Assyrië is nog steeds de bedreiging die het al die tijd al was. Jesaja 
heeft eerder betoogd dat het volk op God dient te vertrouwen, niet 
op buitenlandse politiek. Dat laatste was onder Achaz al verkeerd 
gegaan, en Hizkia had nu te maken met de gevolgen daarvan. Hij-
zelf had zojuist een krachtige demonstratie gekregen van Gods 
kracht om te redden, en had daar ook van getuigd in zijn danklied. 
Gods belofte betrof toen niet alleen zijn eigen herstel, maar tevens 
de redding van hem en zijn stad uit de macht van de koning van 
Assur. Wat gaat hij nu doen? Kronieken vertelt dat hij de stad ge-
schikt had gemaakt voor het doorstaan van een langdurig beleg (2 
Kronieken 32:27-30), hij voelt zich nu gevleid door de belang-
stelling van Merodak Baladan, en hij gaat op hun voorstel in! Het 
zou een dure les worden. Wanneer Sanherib arriveert, is zijn bond-
genoot Merodak Baladan al verpletterend verslagen. De afkoopsom 
die hij had aangeboden was door de Assyriër listig in ontvangst 
genomen, maar zonder zijn opmars te staken. Zijn vestingsteden 
waren één voor één genomen totdat hij alleen Jeruzalem nog over 
had. En hij beseft dat een beleg ondanks zijn versterkingen fataal 
gaat aflopen. Pas dan legt hij de zaak voor aan God, en wordt hij 
op het allerlaatste moment gered, zoals we de vorige keer zagen. 
Kronieken vat dat als volgt samen:

Jechizkia [dat is: Hizkia] schoot te kort in dankbaarheid voor de 
weldaad, hem bewezen, want hij werd hoogmoedig, zodat er 
toorn kwam te rusten op hem, op Juda en op Jeruzalem. Toen 
verootmoedigde Jechizkia zich over zijn hoogmoed, hij en de in-
woners van Jeruzalem, zodat de toorn van de H    niet over hen 
kwam in de dagen van Jechizkia. (2 Kron 32:25-26, NBG’51)

De achterliggende boodschap

Jesaja besteedt hier veel aandacht aan, omdat dáár de diepere les 
zit. Dit is niet alleen maar een beschrijving van de persoon Hizkia, 
dit gaat over de vereisten van goed koningschap naar Gods maat-
staven. Boek 1 van Jesaja toonde uitgebreid wat er allemaal mis 
was met het volk van die dagen. Maar het sloot af met een be-
schrijving van Gods ongeëvenaarde bevrijding van land en volk, al 
was dat dan op het allerlaatste moment. En dat gebeurde in ant-
woord op het gebed van de vrome koning Hizkia, die de juiste toon 
trof toen hij er in zijn gebed op wees dat God niet vergeleken kon 
of mocht worden met de goden van de andere volken die de Assy-
riërs wel hadden kunnen verslaan. Het boek Koningen had dat al 
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aangereikt, toen het Gods woorden citeerde als:
Ik zal u en deze stad uit de macht van de koning van Assur red-
den en deze stad beschutten, om Mijnentwil en ter wille van 
mijn knecht David. (2 Kon 20:6, NBG’51)

God zou dat niet doen omwille van het Juda van die dagen, en 
zelfs niet ter wille van Hizkia, maar omwille van Zijn eigen naam 
onder de volken, en van Zijn belofte aan David (zie daarvoor 2 Sa-
muël 7). Om dat duidelijk te maken doet Jesaja na de beschrijving 
van die bevrijding daarom een stapje terug in de tijd om ook deze 
zeer menselijke kant van Hizkia te laten zien. En de conclusie moet 
dan zijn dat ook een vroom man als Hizkia niet volmaakt was. 
Zelfs hij was teveel geneigd om de menselijke weg te kiezen: ver-
trouwen op wapens, diplomatie en buitenlandse militaire hulp. 
Toen hij meende dat zijn hervorming dreigde mis te lopen, wist hij 
God te vinden, maar al kort daarna negeerde hij alweer de les die 
hij zojuist had geleerd, en dat kwam hem duur te staan. En met 
onze ‘achteraf-kennis’ weten we ook nog dat de zoon die hij had 
bestemd om hem op te volgen en zijn hervorming te voltooien, en 
die hij daarvoor eerst nog op wilde leiden, in feite meer geloofsaf-
val heeft veroorzaakt dan wie ook vóór of na hem. Ook dat is een 
les: geen mens kan de toekomst zelf plannen, dat kan hij alleen 
maar overlaten aan God. Daar onvoorwaardelijk op vertrouwen is 
zijn enige optie. 

En die gedachte leidt ons dan naar boek 2 van Jesaja’s profetie, 
het ‘boek van de Knecht’ dat ons gaat uitleggen dat de verwachte 
Koning uit het huis van David iemand van een geheel andere orde 
zou zijn dan zelfs een vroom man als Hizkia. De Man die werkelijk 
geschikt is om Gods volk te leiden, moet eerst zichzelf overwinnen 
voordat Hij een overwinning kan behalen voor anderen. Hij moet 
eerst Dienaar zijn (het woord betekent feitelijk ‘slaaf’) voordat hij 
Gods beloofde Heerser kan zijn. Hij moet eerst leren zijn eigen be-
langen volledig ondergeschikt te maken aan Gods wil: “niet mijn 
wil geschiedde, maar de Uwe”. Alleen wie zelf zó tot het uiterste is 
gegaan, is goed genoeg voor die taak. En dat is dan het indringen-
de onderliggende thema van ‘boek 2’ van dit boek van de profeet, 
het deel dat vertelt dat de werkelijke overwinning over het kwaad 
zal worden behaald door Iemand die kon zeggen:

God, de HEER, heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet 
geboden, ik ben niet teruggedeinsd. (Jes 50:5)
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BOEK 2

Niet door kracht
maar door Mijn Geest

(Zacharia 4:6)
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Hoofdstuk 10

Troost voor Gods volk, hoop voor de heide-
nen (40-42:17)

Met hoofdstuk 40 begint boek 2 van Jesaja’s profetie. Het verhaal 
neemt ons op dat punt mee naar een tijd meer dan 150 jaar na 
Hizkia, kort voor het einde van de Babylonische overheersing. Het 
Joodse volk leeft dan in ballingschap in Babylonië. De ballingen 
weten op dat moment nog niet wat wij nu wel weten, namelijk dat 
er op korte termijn een einde zal komen aan dat Nieuw-
Babylonische Rijk, door de handen van de Pers Kores (Cyrus in de 
NBV). En al helemaal niet dat die Kores ze verlof zou geven terug 
te keren naar hun land. Boek 1 ging over Jesaja’s eigen dagen, 
maar boek 2 is een toekomstvisie. Die achtergrond moeten we ons 
voortdurend bewust zijn om te kunnen begrijpen wat de bood-
schap zijn lezers/toehoorders (en dus ook ons) wil zeggen. 

Gods plan gaat verder

Het boek opent met het woord ‘troost’! Die troost is de mededeling 
dat het volk, hier aangeduid als ‘Jeruzalem’, zijn straf heeft 
‘uitgezeten’ en nu weer zal worden vrijgelaten:
Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed 
in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar 
schuld is voldaan. (Jes 40:1,2)

Maar zoals je van een gevangene bij zijn vrijlating verwacht dat hij 
ervan heeft geleerd, en niet weer in zijn oude fouten zal vervallen, 
zo moet ook dit volk beseffen dat het in de toekomst anders moet. 
Toch is er verschil. De huidige gedetineerde weet vanaf dag één 
dat hij na de vastgestelde periode weer vrij komt, maar een balling 
wist niet beter of verbanning was voor altijd. De bevolking van het 
noordelijke Rijk (Israël) is bijvoorbeeld nooit als zodanig terugge-
keerd. Deze openingswoorden zijn dus heel bijzonder, ze vertellen 

Boek 2 begint met de aankondiging dat uit-
eindelijk alles weer zal worden hersteld: het 
volk in het land en God in hun midden. En we 
vinden sterke nadruk op het feit dat alleen 
God kan vertellen wat de toekomst voor Zijn 
volk in petto heeft. Want Hij ként niet alleen 
de toekomst, Hij ‘máákt’ zelfs die toekomst. 
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de toehoorder iets buitengewoon ongebruikelijks: de schuld is vol-
daan en ze mogen weer naar huis! 

Maar ze worden niet vrijgelaten ‘wegens goed gedrag’, ze mogen 
terug omdat God ze nog altijd niet heeft opgegeven, en nog steeds 
grote plannen met ze heeft. In het kader van die plannen was deze 
hele ballingschap weinig meer dan een intermezzo. Die plannen 
houden nog steeds in dat God Zich op aarde wil manifesteren, en 
dus wordt ook Zijn eigen ‘terugkeer’ naar Sion beschreven, en wel 
als die van een groot Koning (Jesaja 40:3-5). Wanneer een koning 
een stad zou bezoeken, zouden vooraf de wegen worden hersteld, 
de kuilen dichtgegooid en de hobbels verwijderd. Nu gaat het om 
God Zelf en roept de heraut om zelfs de dalen dicht te gooien en 
de bergen te vlakken. Er staat iets te gebeuren: God gaat de mens 
redden van de dood! Die bevrijding uit Babel, door Kores, zal 
slechts een beeld zijn van een nog veel grotere bevrijding, die uit 
de macht van zonde en dood. En dát is het grote thema van boek 
2. In het verdere verloop van deze studie zullen we ter onderschei-
ding het eerste steeds aanduiden met ‘bevrijding’ en het tweede 
met ‘verlossing’. De heraut die deze overwinning op hun aller-
grootste vijand aankondigt, wordt een ‘vreugdebode’ genoemd. 
Dat woord beschrijft de hardloper die terug komt rennen van het 
slagveld, om het goede nieuws van de overwinning uit te schreeu-
wen. In het Hebreeuws is het woord voor die vreugdebode echter 
geen zelfstandig naamwoord, maar een werkwoord (bashar), dus: 
‘hij die goed nieuws brengt’. In het Grieks van de Septuaginta-
vertaling staat daar euangelizō, dat is: ‘hij die een euangelion
(goede boodschap) breng’. En dat verhaal gaat dus weer verder 
wanneer Jezus in het NT uitgaat en verkondigt: “De tijd is aange-
broken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht 
geloof aan dit goede nieuws” (NBG’51: dit evangelie).

Het maaksel en de maker

Voordat de vreugdebode optreedt, wordt er echter eerst iets an-
ders geroepen: ‘alle vlees - ook dat van het Joodse volk - is als 
gras’. Dat gras is niets, het houdt geen stand. Alleen Gods Woord 
(Zijn belofte) houdt eeuwig stand (Jesaja 40:6-9). Dat is de basis. 
De mens zelf kan niets, en heeft ook nergens recht op. Ook men-
selijke machthebbers kunnen hem niet redden, alleen God kan 
redden. God is niet te vergelijken met de afgoden, die slechts het 
maaksel zijn van een menselijke ambachtsman; je moet ze vast-
spijkeren, anders vallen ze om (Jesaja 41:7). Hij is evenmin te 
vergelijken met die ambachtsman zelf, want Hij is een Ambachts-
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man van een totaal andere orde, en Zijn maaksel is ook van een 
totaal andere orde (Jesaja 40:12-31). En die menselijke macht-
hebbers blaast Hij weg als kaf (verzen 23 en 24). Maar díe God 
heeft Zijn Woord gegeven aan Abraham (Jesaja 41:8), en zij zou-
den moeten beseffen dat Hij Zijn Woord altijd nakomt. Wanneer 
Hij aankondigt te verdelgen, redt niets of niemand uit Zijn hand. 
Wanneer Hij aankondigt te zullen redden, kan geen macht ter we-
reld dat tegenhouden. Voor we verder worden ingelicht over Gods 
reddingsplan, moeten we dat glashelder voor ogen hebben. Op 
bladzijde 12 hebben we gezegd dat God ‘een probleem’ had: hoe 
bied je verlossing aan, aan iemand die absoluut niet beseft dat hij 
die nodig heeft. Daarvoor is het dus nodig dat zij ten volle beseffen 
dat zij ten dode zijn opgeschreven, en dat er buiten Hem niets of 
niemand anders is die hen uit de macht van zonde en dood zou 
kunnen redden. Vandaar deze nadruk hier. Wie meent het wel zon-
der Hem te kunnen, doet bij voorbaat al niet meer mee. En dat 
geldt uiteraard evenzo voor ons.

De rechtszaak 

Dan volgt de eerste aflevering van een ‘gelijkenis’ van een rechts-
zaak tussen God en de goden van de volken (Jesaja 41:21-29), die 
al was aangekondigd in vers 1. God daagt die ‘tegenstanders’ uit 
te tonen dat ze iets kunnen: wijs maar op gebeurtenissen uit het 
verleden, waar je de loop van de gebeurtenissen hebt beïnvloed 
ten gunste van je volgelingen. Of anders: kondig maar iets aan dat 
je nog gaat doen, en dat wij dan kunnen zien gebeuren.

Voer jullie rechtsgeding, zegt de HEER, lever overtuigende bewij-
zen, zegt Jakobs koning. Kom ermee voor den dag en vertel ons 
wat er gebeuren zal. Vertel ons over wat vroeger is gebeurd, zo-
dat wij de afloop nu al kennen. Licht ons in over wat komen gaat, 
geef ons aanwijzingen over de toekomst, dan weten wij dat jullie 
goden zijn. (Jes 41:21-23a)

Vervolgens, als in pure wanhoop: “Doe ten minste iets, goed of 
kwaad, opdat wij elkaar verbijsterd aanstaren” (Jesaja 41:23b, 
NBG’51). En tenslotte - als het ware na een lange stilte zonder 
antwoord - de conclusie: dat kun je dus niet, en daaruit blijkt dat 
je niet met Mij te vergelijken bent! (vers 24). Dat beeld van die 
rechtszaak zal later nog terugkomen. Het is één van de thema’s 
van boek 2. Want achter de ironie van het beeld dat het schetst, 
schuilt de fundamentele waarheid dat God dit alles wél kan. Hij 
heeft dat in het verleden al gedaan en toont in dit boek 2 opnieuw 
dat Hij dat kan. Dat is het volgende dat we goed voor ogen moe-
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ten hebben: God kent niet alleen maar de toekomst, Hij maakt die 
toekomst. Hij is Zelf de architect van de geschiedenis. En zoals een 
architect niet hoeft te wachten tot een bouwwerk gereed is voordat 
hij kan weten hoe het er uit ziet, zo hoeft God niet te wachten om 
te kunnen weten hoe de geschiedenis er uit zal zien. Hij heeft de 
toekomst Zelf ontworpen en laat die vervolgens ook plaats vinden.

Introductie van de overwinnaar

Wat dan volgt (Jesaja 42:1-7) is de eerste profetie in een reeks 
van vier in dit boek 2 van Jesaja, die een steeds verdergaande be-
schrijving geven van de Overwinnaar die Gods volk zal bevrijden 

Torah 
Torah wordt in onze Bijbels gewoonlijk vertaald met iets als wet. En die 
wet is dan de Mozaïsche Wet. Toch kan dat misleidend zijn. Torah is 
afgeleid van een woordstam yarah, die als grondbetekenis heeft ‘richting 
geven’. In fysieke zin betekent het gooien of werpen, maar in figuurlij-
ke zin: iemand de juiste richting wijzen, aanwijzingen geven, onderwij-
zen – ook in onze taal niet toevallig verwant aan dat begrip wijzen, 
richting geven. We moeten de Wet dus niet in de eerste plaats zien als 
een stelsel van dwingende voorschriften, maar veel meer als een stelsel 
van leefregels die ‘richting geven’ aan de levensweg van de gelovige: 

Welk groot volk is er, dat inzettingen en verordeningen heeft zo 
rechtvaardig, als heel deze torah, die ik u heden voorleg? (Deut 4:8, 
NBG’51) 

De NBG’51 vertaalt dit met ‘wet’, maar de NBV met ‘onderricht’. Ook 
de NBG’51 vertaalt torah echter wel met wetsonderricht. Zulk onder-
richt was vooral de taak van de stam Levi, de priesters en de Levieten 
(hoewel evenzeer van de individuele ouders). Juist daarom neemt Ezra 
na zijn aankomst in Jeruzalem meteen dit wetsonderricht weer ter hand 
(Nehemia 8:5,7,8; NBG’51: verzen 6,8,9). Maar ook juist daarom lezen 
we over de ‘Knecht van de HEER’, dat de verste landen naar zijn wets-
onderricht (torah) zullen uitzien (Jesaja 42:4). Want het ware herstel 
komt pas in het Vrederijk van de komende Messias, wanneer allen on-
derwijs zullen ontvangen in het enige stelsel van ‘wegwijzers’ dat hen 
kan opvoeden tot ware kinderen van God: 

Uw ogen zullen uw leraars zien; en wanneer u rechts of wanneer u 
links zou willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit 
is de weg, wandel daarop. (Jes 30:20,21, NBG’51)
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uit de macht van zonde en dood. Maar die ook ‘naar waar-
heid’ (NBV: zuiver) zal aangeven wat werkelijk recht is, en die 
daarin onderwijs zal geven. Dat wordt geschetst in beelden die we 
nog vaker zullen tegenkomen:

Ik (God) maak jou (die Verlosser) tot een licht voor alle volken, 
om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit 
de kerker, wie in het duister zitten uit de gevangenis. (Jes 
42:6,7)

Zo’n 750 jaar later zal Jezus hiernaar terugverwijzen als zijn iden-
tificatie:

Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden kunnen 
weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat [de 
onreinen] worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden 
worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws 
(euangelion) bekendgemaakt. (Mat 11:4,5)

Toch wordt hij hier in boek 2 niet geïntroduceerd als een machtig 
Krijgsman, maar als een Dienstknecht, een Slaaf zelfs (want dat is 
wat het woord in feite aanduidt)! En hij kenmerkt zich door nede-
righeid, hij houdt geen brallende toespraken en gaat zorgvuldig om 
met het kwetsbare (Jesaja 42:2-4). En … daarbij beperkt Hij zich 
niet tot Juda, of Israël, maar Hij breidt zijn leer (torah, wetsonder-
richt, zie kader vorige bladzijde) uit tot de andere volken, tot aan 
de ‘uiteinden’ van de wereld. God, de Schepper van hemel en aar-
de en de bron van het leven zelf, heeft Hem daar persoonlijk toe 
geroepen en gesteld tot een verbond voor Zijn volk, maar ook voor 
de naties (de goyim, de ‘heidenen’), dus: hoop voor de heidenen. 
Maar dít is wel de Man die God ondersteunt, Zijn Uitverkorene, die 
Hij daartoe zelfs Zijn Geest schenkt (Jesaja 42:1). Wat een merk-
waardige combinatie van eigenschappen. 

Gods uitdaging aan de afgoden

Na deze aankondiging van wat plaats gaat vinden, komt God terug 
op die rechtszaak, die uitdaging aan de ‘goden’ van de andere vol-
ken. Want Hij legt dit alles op tafel als Zíjn claim in deze zaak:

Ik ben de HEER [JHWH, Zijn ‘verbondsnaam’], dat is mijn naam. 
Ik deel mijn majesteit niet met een ander, noch de lof die mij 
toekomt met een beeld. Wat eertijds werd voorzegd [die komen-
de ballingschap], is nu vervuld en ik kondig jullie (nu weer) nieu-
we dingen aan, nog voor ze ontkiemen zal ik ze openbaren. (Jes 
42:8,9)
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De profeet roept vervolgens alle aardbewoners op deze God te 
eren als de werkelijke Bevrijder en Verlosser. En hij besluit dat 
met een herhaling van Gods toezegging:

Ik zal de blinden leiden op een weg die zij niet kenden; op paden 
die zij niet kenden, zal Ik hen doen treden; Ik zal de duisternis 
voor hen uit tot licht maken en de oneffen plaatsen tot een vlak-
te. Dit zijn de dingen die Ik doen zal en die Ik niet zal nalaten. 
(Jes 42:16, NBG’51)

Maar wat betekent dat nu voor Zijn volk? Dat moest toch voor de 
HEER een weg banen? Het antwoord volgt later, in de rest van Je-
saja’s boek, maar een korte samenvatting ervan vinden we in het 
NT, waar het verhaal begint met:

Begin van het Evangelie van Jezus Christus. Zoals geschreven 
staat bij de profeet Jesaja: “Zie, Ik zend mijn bode voor uw aan-
gezicht uit, die uw weg bereiden zal; de stem van een, die roept 
in de woestijn: Bereid de weg van de Here, maak recht zijn pa-
den”, gebeurde het, dat Johannes doopte in de woestijn en de 
doop van bekering tot vergeving van zonden predikte. (Mar 1:1-
4, NBG’51)

Dát is dus de manier waarop zij die weg moeten banen voor Gods 
terugkeer in hun midden: bekering, die leidt tot vergeving van 
zonden, en daarmee (op termijn) tot die verlossing uit de macht 
van de dood. Want dat is dat plan dat God daar weer opneemt en 
er dan weer mee verder gaat. Dat is die toekomst die Hij hier nu 
aankondigt, in Zijn uitdaging aan de goden van de volken. En dat 
is dus de kern van Jesaja’s boodschap. In onze termen: het evan-
gelie. In Jesaja 25, waar uiteen werd gezet wie gered zouden wor-
den en wie niet, hadden we gelezen:
En men zal op die dag zeggen: Zie, deze is onze God, van wie wij 
hoopten, dat Hij ons zou verlossen; dit is de H   , op wie wij 
hoopten; laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing 
die Hij geeft. (Jes 25:9, NBG’51)

Wat we hier nu lezen is de inleiding op de onthulling van het plan 
dat tot deze verlossing moet leiden. En aan het eind van het NT, in 
Openbaring, lezen we over de dag dat dat plan voltooid zal zijn:

Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer 
zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst 

was is voorbij. (Op 21:1-4)

Dat zijn woorden die zijn ontleend aan Jesaja (zoals hoofdstuk 
25:8 en 65:19).



 75

Hoofdstuk 11

Gods plan ontvouwd (42:18-44:23)

In dit hoofdstuk zullen we zien dat God Zijn plan ontvouwt voor de 
redding van Zijn volk uit hun échte problemen; dat is niet die 
overheersing door buitenlandse machthebbers, dat zijn hun zon-
den. Dat plan bevat een verrassend element, dat later steeds hel-
derder zal worden: God gaat Zijn volk door de Babyloniërs in bal-
lingschap laten voeren, maar wanneer hun toestand daarmee ho-
peloos lijkt te zijn geworden, laat Hij ze daar weer uit bevrijden 
door een nog machtiger koning dan die van Babel. En die bevrij-
ding vinden we dan vervolgens gebruikt als beeld van de bevrij-
ding van Zijn volk uit die schijnbaar net zo onoverwinnelijke ge-
vangenschap van de zonde: de dood. De relevante parallellen zijn, 
voor de duidelijkheid, uiteengezet in de tabel op bladzijde 77.

Een volk in gevangenschap

Allereerst vinden we hun tekortkomingen nogmaals samengevat: 
Doven, luister! Blinden, open je ogen en zie! Is er iemand zo 
blind als mijn dienaar, zo doof als de bode die ik zend? Is er ie-
mand zo blind als dit gestrafte volk, blind als de dienaar van de 
HEER? (Jes 42:18,19)

Zij hadden een voorbeeld moeten zijn voor de wereld, maar waren 
zelf doof en blind voor Gods ‘onderricht’ (torah, bladzijde 72). 
Daarom zijn zij ‘beroofd, geplunderd en in de gevangenis gegooid’: 

Maar nu is het volk beroofd en geplunderd, zijn jonge strijders 
zijn geketend en in de gevangenis gegooid. Een prooi zijn zij ge-
worden, en niemand die hen redt; ze zijn buitgemaakt, en nie-
mand die zegt: ‘Geef terug!’. (Jes 42:22)

Dat kán niet slaan op Jesaja’s eigen dagen. Dus het móet wel 
vooruitzien naar de komende ballingschap. Maar die komt er niet 
omdat hun vijanden zo machtig zijn, maar omdat God die vijanden 

Een hoofdthema in boek 2 is hun bevrijding 
uit ballingschap als beeld van de bevrijding 
uit de dood. De Pers Kores, die Babylon zal 
overwinnen, is daarin een beeld van Gods 
komende Koning. Alleen God is echter in 
staat zo’n plan uit te voeren, de goden van 
de volken zijn maar brandhout.
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gebruikt voor Zijn eigen plan (Jesaja 42:24,25). Uiteraard roept dit 
meteen de vraag op hoe dit dan rijmt met die eerdere profetie -
aan het begin van dit hoofdstuk in Jesaja - die vertelt dat Gods 
Knecht (Dienaar) zijn taak juist wel gewetensvol vervult: 

Hier is mijn dienaar ... in hem vind ik vreugde, ik heb hem met 
mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen … Ik 
neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen en maak je 
tot een licht voor alle volken, om blinden de ogen te openen, om 
gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten 
uit de gevangenis. (Jes 42:1,6,7)

Het antwoord in dit doek 2 is dat die Knecht van Jesaja 42:1-7 niet 
het gehele volk is, maar een Eenling, die doet wat eigenlijk het he-
le volk had moeten doen.

Maar al heeft God Zijn volk in ballingschap gevoerd, dat zal niet 
hun definitieve einde zijn. Hij zal hen daar ook weer uit bevrijden 
(Jesaja 43:1-8). Hij gebruikt daarbij taal die doet denken aan de 
uittocht uit Egypte (‘door het water trekken’), om hen eraan te 
herinneren dat Hij hen al eerder heeft bevrijd uit de handen van 
een politieke grootmacht. Zo zal Hij hen straks opnieuw bevrijden: 

Doe het volk uitgaan, dat blind is, al heeft het ook ogen, en dat 
doof is, al heeft het ook oren. (Jes 43:8, NBG’51)

Toch roepen ook deze verzen weer vragen op. Want het beeld dat 
wordt geschetst is te omvangrijk dan dat het alleen maar zou kun-
nen slaan op een bevrijding uit Babylonië: 

Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, uit het westen 
breng ik jullie bijeen. Tegen het noorden zeg ik: Geef hier! Het 
zuiden gebied ik: Laat los! Breng mijn zonen terug van verre, 
mijn dochters van de einden van de aarde. (Jes 43:5,6)

Wij, die na de tijd van de eerste eeuw leven, weten dat het eerste 
optreden van die ‘ene’ Knecht is gevolgd door een nog grotere bal-
lingschap en een wereldwijde verstrooiing. Wíj kunnen dus weten 
dat dit verder kijkt dan Babel (zie ook het kader op bladzijde 78). 
Maar ze zijn nog steeds blind en doof, en ze keren dus ook niet te-
rug vanwege hun eigen gerechtigheid, maar omdat ze Gods volk 
zijn en God de wereld wil tonen dat Hij Zijn beloften nakomt.

God en de afgoden

Dan keert het verhaal weer terug naar dat beeld van een rechts-
zaak (zie bladzijde 71). In Jesaja 41:21-29 had God de afgoden 
uitgedaagd aan te tonen dat zij de geschiedenis konden leiden. Nu 
daagt Hij die afgoden uit hun dienaren op te roepen als getuigen, 
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om zo dat bewijs inderdaad te leveren. Daar tegenover stelt God 
dan Zijn eigen volk als Zíjn getuigen (Jesaja 43:10). Zij hadden 
eigenlijk van Hem moeten getuigen – in de zin van verkondigen –
maar dat hebben zij verzuimd. Daarom zullen zij nu ‘getuigen’ –
als in een rechtszaak – door wat hen gaat overkomen: hun balling-
schap en hun bevrijding daaruit. In deze hoofdstukken kondigt God 
dat aan, en ruim 150 jaar later zal dat werkelijkheid worden. Daar-
mee zal Hij dan hebben voldaan aan de voorwaarde van Zijn uitda-
ging, waarmee dan zal zijn aangetoond dat Hij, en Hij alleen, de 
ware God is. Daarmee zal Hij het geding dus winnen, en de verzen 
11-13 van Jesaja 43 vormen als het ware de gerechtelijke uit-
spraak die dit bevestigt. Die bevrijding zal inderdaad Gods werk 
zijn, want juist Híj zal zorgen voor de ‘bevrijder’ die Hij ‘naar Ba-
bel’ zal zenden, om de Babyloniërs (hier aangeduid als Chaldeeën) 
op de vlucht te jagen (verzen 14 en 15). Hoewel Babel in Jesaja’s 
tijd nog helemaal geen supermacht was, wordt het hier dus al bij 
de naam genoemd. De volgende verzen (16-21) beschrijven dit 
tenslotte opnieuw in termen die doen denken aan de bevrijding uit 
Egypte. En daarmee eindigt het thema van de bevrijding uit Babel 
(de linkerkolom van de tabel hierboven) en stappen we over op de 
verlossing uit de dood, waar die uit de Babylonische ballingschap 
het patroon van is.

Zoals we mogen verwachten, begint de parallel met het identifice-
ren van de ‘vijand’ die hen in dit geval in gevangenschap heeft ge-
voerd: hun zonde. God heeft hén niet vermoeid (NBG’51: lastig 

Babel Verzen De zonde Verzen 

Een volk 
    in gevangenschap 

42:18-25 
Een volk 
    onder de zonde 

43:22-24 

Bevrijding 43:1-8 Bevrijding 43:25-44:5 

De HEER, 
    Verlosser en enige 

God, 
in tegenstelling tot  
    de afgoden 

43:9-13 

De HEER,  
    Verlosser en enige 
God, 
in tegenstelling tot  
    de afgoden 

44:6-20 

Bevrijding 
    uit Babel 
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gevallen) met een verzoek om offers, maar zij hebben Hém wél 
vermoeid met hun zonden (43:23,24). Je verwacht daarom dat 
God zal zeggen dat Hij hen nu als volk op zal geven, maar Hij ver-
telt hun juist dat Hij hun schuld gaat wegdoen. In plaats van de 
andere volken – zoals hiervóór – daagt Hij nu Zijn eigen volk uit 
voor een rechtsgeding, om uit te maken of Hij hen terecht of ten 
onrechte straft (43:26). De uitspraak in dit geding is dat Hij hen 
terecht straft (vs. 27). Toch is hun ‘vonnis’ niet veroordeling maar 
verlossing (44:1-5). Vervolgens gaat Hij ook in deze parallel uitge-
breid in op de onmacht van de afgoden. Nu echter niet de afgoden 
van de andere volken, maar die welke Zijn volk aanbidt, die hen 
echter evenmin kunnen verlossen. Hij begint met te verwijzen naar 
de ‘uitspraak’ in dat andere rechtsgeding tegen de afgoden van de 
volken en hún dienaren (Jes 44:6-8). Wat volgt is dan een uitge-
breide beschrijving van zulke afgoden, als de onderbouwing van 
hun onmacht. Ze hebben geen zelfstandig bestaan buiten hun die-
naren om, want het zijn juist die dienaren die hen maken. Met dui-
delijk gevoel voor humor beschrijft Jesaja (of God door Jesaja) hier 
hoe geen moeite hun makers teveel is om ze te vervaardigen; ze 
gaan door tot ze erbij neervallen. En in een van de meest ironische 
passages van de hele Schrift beschrijft hij hoe iemand de ene helft 
van een boom aan zich dienstbaar maakt als brandhout, en zichzelf 
dienstbaar maakt aan de andere helft, als zijn ‘redder’:

Voorbij Babel 
De profeet Amos had enkele decennia eerder in het noordelijke Rijk, 
geprofeteerd over de ondergang dáárvan. Hij had de plichtmatigheid 
van hun eredienst gehekeld en in verband met hun vertrouwen op 
Aram (‘Damascus’) toen gezegd: 

Ik schep geen behagen in de brand- en graanoffers die jullie mij brengen; de vetge-
meste beesten van jullie vredeoffers keur ik geen blik waardig … Laat liever het 
recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. 
Israëlieten … nu zullen jullie de beelden die jullie zelf gemaakt hebben … met 
je mee moeten dragen, want ik zal jullie in ballingschap voeren, tot voorbij Da-
mascus. (Amos 5:22-27) 

Wanneer Stefanus zich moet verdedigen voor de Joodse Raad, en die 
eenzelfde gedrag verwijt, citeert hij deze woorden van Amos, maar 
met één wijziging: “Daarom zal ik jullie wegvoeren, tot voorbij Baby-
lon” (Hand 7:43). Daarmee treedt ook hij op als profeet, die een nog 
grotere verstrooiing aankondigt dan de Babylonische ballingschap. 
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Met de ene helft stookt hij een vuur, waarop hij vlees bereidt; hij 
roostert het vlees en doet er zich te goed aan. Hij wordt warm en 
zegt: Ha, lekker warm! Ik zie de gloed van het vuur! Van de rest 
maakt hij een god, een godenbeeld waarvoor hij knielt en zich 
neerbuigt in gebed: Red mij, want u bent mijn god. (44:16,17)

De conclusie moet dan wel zijn dat zo iemand absoluut niet beseft 
hoe absurd hij bezig is:

Het dringt niet tot hen door, ze missen de kennis en het inzicht 
om te bedenken: Met de ene helft heb ik een vuur gestookt, op 
de gloeiende houtskool heb ik brood gebakken en vlees geroos-
terd om te eten. Van wat overbleef heb ik een gruwelijk beeld 
gemaakt. Ik buig me dus neer voor een blok hout. (Jes 44:19)

Wie zo handelt, zegt hij, aanbidt slechts brandhout, of eigenlijk 
zelfs alleen maar as, want dat is wat er uiteindelijk slechts over-
blijft van brandhout.

God de Verlosser

De parallel tussen de komende ballingschap enerzijds en de dood 
als gevolg van hun zonde anderzijds sluit dan af met Gods belofte 
dat Hij Zijn volk zal vrijkopen van de ‘schuld’ die is ontstaan door 
hun zonde, zoals iemand een familielid die zichzelf om financiële 
schulden als slaaf had moeten verkopen (zie ook de Bijlage op 
bladzijde 94-96), daaruit weer zou kunnen vrijkopen:

Ik heb je misdaden als een wolk doen verdampen, je zonden als 
de ochtendnevel. Keer terug naar mij: ik zal je vrijkopen. (44:22) 

Als ‘christelijke’ lezer, die gewend is aan de verlossing in Christus, 
moeten we hier oppassen, dat we deze uitspraak niet te licht op-
vatten. De Wet kende geen enkele voorziening voor vergiffenis 
voor opzettelijke zonde; alleen voor onbedoeld begane overtredin-
gen van de nauwgezette bepalingen van die Wet bestonden er of-
fers. Maar wat God hier aankondigt is niets minder dan volledige 
kwijtschelding van zulke schuld! Alleen wie dat volledig beseft, is in 
staat de volgende woorden ten volle te begrijpen:
Jubel, u hemelen, want de H    heeft het gedaan; juich, u diep-
ten van de aarde, breek uit in gejubel, u bergen, u woud met alle 
geboomte daarin, want de H    heeft Jakob verlost en Hij ver-
heerlijkt Zichzelf in Israël. (Jes 44:23, NBG’51)

De overwinnaar bij name genoemd 

Aansluitend vinden we tenslotte nog een uiterst verrassende profe-
tie over die overwinnaar die het machtige Babylonië zal overwin-
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nen en Gods volk weer laten terugkeren: dat zal niet de Messias 
zijn, zoals Zijn volk verwacht, maar een buitenlander. En om aan 
te geven dat dit inderdaad Gods werk is, vinden we hem zelfs bij 
zijn naam genoemd: Kores, (of Cyrus, zoals we hem kennen uit de 
Griekse geschiedschrijving). Deze profetie bestaat uit twee delen, 
beide ingeleid met “dit zegt de HEER”. In het eerste deel (Jesaja 
44:24-28) wordt het volk gewaarschuwd in deze verlossing inder-
daad Gods hand te zien; Híj, de Schepper van hemel en aarde, is 
hun werkelijke Bevrijder. Zij moeten daarom verre blijven van de 
tekenen van orakelpriesters en waarzeggers, wier ‘kennis’ slechts 
schijnkennis is, die niet stoelt op ware wijsheid. Zij moeten inte-
gendeel vertrouwen op die eerder genoemde ‘enkelvoudige’ 
Knecht, en op Gods boden, want God zal hún woorden doen uitko-
men; uiteindelijk is Hij het toch die Jeruzalem weer laat bewonen. 
En Hij kondigt aan wie de machthebber zal zijn die het bevel daar-
toe zal geven: Kores is degene die opdracht zal geven terug te ke-
ren en Jeruzalem en de tempel te herbouwen (Jesaja 44:28). 
Daartussen staat echter een op het eerste gezicht wat merkwaar-
dige uitspraak: “… die tot de (water)diepte zegt: Verdroog, uw ri-
vieren doe Ik opdrogen …” (Jes 44:27, NBG’51). Zulke woorden 
herinneren aan de uittocht, maar ruim anderhalve eeuw later zal 
blijken dat dit ook vooruit wijst naar de inname van dat machtige 
Babylon, waarbij Kores de stroom van de Eufraat (die door de stad 
stroomde) omleidde om via de drooggevallen rivierbedding de stad 
binnen te kunnen dringen! Dit beeld vinden we veel later nog weer 
terug in Openbaring (hoofdstuk 16:12), over de overwinning die 
zal worden behaald op de ‘wereld’, de menselijke samenleving, ten 
tijde van Jezus’ wederkomst.

In het andere deel (Jesaja 45:1-8) richt God zich tot Kores zelf. 
Kores zal een opvallende militaire carrière maken, maar hij moet 
er zich terdege van bewust zijn dat hij die aan God te danken zal 
hebben: “Ik zal voor je uit gaan, ik zal ringmuren slechten, bron-
zen deuren verbrijzelen, ijzeren grendels stukbreken”. Die bronzen 
deuren zijn opnieuw een verwijzing naar de inname van Babylon, 
dat inderdaad zware bronzen poortdeuren had. Maar God doet dat 
niet ter wille van hemzelf, maar ter wille van Zijn volk (opnieuw 
aangeduid als ‘mijn dienaar Jakob’ en ‘Israël, dat ik heb uitgeko-
zen’), zodat de gehele wereld, van oost tot west en van noord naar 
zuid, zal weten dat Hij zijn beloften nakomt (Jesaja 45:6,7). Want 
ook dat maakt deel uit van Zijn scheppingswerk.
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Hoe onoverwinnelijk de Babyloniërs ook mo-
gen lijken, de Perzen zullen het volk weer uit 
hun hand bevrijden. Maar niet omdat zij zelf 
de macht daartoe hebben, die is ze door God 
gegeven. En als het zover is, moet Zijn volk 
niet alleen dat land achter zich laten, maar 
vooral de gezindheid daarvan.

Hoofdstuk 12

Bevrijd maar nog niet bekeerd (44:24-48:22)

We hebben gezien dat God voor de bevrijding van Zijn volk uit Ba-
bel niet de komende Messias zou gaan inzetten, zoals zij verwacht-
ten, maar een heidense machthebber. De betweters onder het volk 
zouden dit kunnen zien als ‘lapwerk’: “dan vervang je alleen maar 
de ene overheerser door de andere, dan zijn we nog steeds niet 
vrij”. Maar het volk moet leren zulke dingen over te laten aan God. 
Híj is hun Formeerder, en het zou toch al te zot zijn dat de pot het 
beter zou willen weten dan de pottenbakker:

Wee degene die de strijd aanbindt met hem door wie hij gevormd 
is – een potscherf tussen de potscherven. Zegt klei soms tegen 
wie hem vormt: ‘Wat ben je eigenlijk aan het maken?’ … Dit zegt 
de HEER, de Heilige van Israël, die Israël gevormd heeft: Wilden 
jullie mij ondervragen over het lot van mijn kinderen, of mij iets 
voorschrijven omtrent het werk van mijn handen? (Jes 45:9,11)

God is de Schepper van hemel en aarde en de ‘Formeerder’ van 
Zijn volk. Hij weet het best wat goed voor hen is. Ja, Hij gaat hen 
bevrijden, maar dan moeten zij nog tot bekering komen. Daarom 
blijven ze dienstbaar, nu aan een Perzische koning. Want Zijn uit-
eindelijke doel is niet alleen maar de bevrijding van Zijn volk, 
maar dat de hele wereld inziet dat alleen Hij God is (Jesaja 45:14).

In de beide vorige hoofdstukken hebben we gezien dat Jesaja een 
soort rechtsgeding moet beschrijven tussen God en de afgoden. 
God daagde die afgoden als het ware uit te tonen dat zij hun volk 
kunnen bevrijden, zoals Hij dat kan met Zijn volk. En Hij daagde 
ze uit te tonen dat zij van te voren kunnen aangeven dat zij dat 
gaan doen, maar ook hoe. Hier (en in hoofdstuk 46:8-13) komt Hij 
daar weer op terug. De bevrijding van Zijn volk uit Babel zal de 
andere volken de ogen moeten openen.
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Laten de ontkomen volken zich verzamelen, laat hen allen nader-
bij komen. Wie een houten godenbeeld ronddraagt, heeft geen 
verstand. Wie bidt er nu tot een god die niet redt? Kom hier, 
overleg met elkaar en vertel: Wie heeft dit van meet af aan laten 
horen, wie heeft het lang tevoren aangekondigd? Was ik dat niet, 
de HEER? Buiten mij is er geen god. Alleen ik ben een rechtvaar-
dige God, alleen ik breng redding. (Jes 45:20,21)

Als sprekende illustratie dat ook de goden Bel en Nebo van het 
machtige Babel hun volk niet kunnen redden, schildert Jesaja dan 
het beeld dat zij samen met hun volk in ballingschap moeten gaan:

Bel is gebroken, Nebo ligt geveld. Eens droegen jullie hen plech-
tig rond, maar nu zijn (zij) voor de lastdieren, een zware last 
voor uitgeputte beesten. Ze zijn gebroken en geveld, ze hebben 
zichzelf niet kunnen beschermen; hun beelden worden wegge-
sleept. (Jes 46:1,2)

Maar de God van Israël hoeft niet door Zijn volk te worden gedra-
gen, integendeel: Hij draagt juist Zijn volk:

Luister naar mij, volk van Jakob en al wat er van Israël nog over 
is – van de moederschoot af door mij gedragen, door mij gekoes-
terd vanaf de geboorte: Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot 
in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven 
doen, ik zal je steunen en beschermen. (Jes 46:3,4)

De ene God van Israël tegenover de twee van de Perzen

Maar het feit dat Hij de Perzen gaat gebruiken, houdt ook een risi-
co in. In de denkwereld van die tijd was men snel geneigd om de 
god (of de goden) van de overwinnaar te zien als machtiger dan 
die van de verliezer. Dat zou de goden van Babel dan al machtiger 
maken dan de God van Israël. En wanneer Israël niet zou worden 
bevrijd door hun eigen Bevrijder, maar door een Perzische, zou dat 
de Perzische god automatisch dáár nog weer boven plaatsen. De 
Perzen kenden echter een tweegodendom, naar de leer van 
Zoroaster (zie kader volgende bladzijde). De ene vertegenwoordig-
de het licht en het goede en de tweede het duister en het kwade. 
Er dreigde nu het gevaar dat Zijn eigen volk die gedachte zou gaan 
overnemen. En terugkijkend moeten we constateren dat dat ook 
inderdaad is gebeurd. Pas vanaf die tijd is Israël gaan geloven in 
bovennatuurlijke kwade machten als duivelen en demonen. En de 
‘satansleer’, over een bijna goddelijke macht van het kwaad, die in 
een voortdurende strijd zou zijn gewikkeld met de (goede) God 
van de Bijbel, is juist toen ontstaan (en grotendeels ook zo over-
genomen door het christendom). De Bijbel leert juist een opper-
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machtig God, die de Schepper is van alles, en die ook HEER is over 
alles en geen enkele andere macht naast zich hoeft te dulden. 
Daarom vinden we juist in dit hoofdstuk van Jesaja een duidelijke 
waarschuwing tegen deze Perzische dwaling. 

De dochter van Babel

Hoofdstuk 46 waarschuwt daarom dat valse religie en vals vertrou-
wen geen bescherming bieden. Die profetie is gericht tot ‘de doch-
ter van Babel’, dat wil zeggen: de bevolking van Babylon (NBV: 
‘vrouwe Babel’), zoals de uitdrukking ‘de dochter van Sion’ in de 
praktijk slaat op de bevolking van Jeruzalem. Maar we mogen aan-
nemen dat hij in feite is bedoeld als les voor Gods volk. Babel 
wordt verweten dat het zichzelf zag als de onaantastbare heerse-
res van haar wereld. Maar ze zal van koningin tot slavin worden:

Kom van je troon af, zet je neer in het stof, vrouwe Babel; kies 
een zitplaats op de grond, vrouwe Chaldea. Niet langer noemt 
men je teergevoelig en verfijnd. Pak de handmolen, maal het 

De leer van Zoroaster 

De Perzen kenden een tweegodendom, naar de leer van Zoroaster (ook wel 
aangeduid als Zarathustra). Van hun goden Ahura Mazda en Ahriman verte-
genwoordigde de eerste het licht en het goede en de tweede het duister en 
het kwade. Rampen die hen zouden overkomen, zouden dus niet worden 
gezien als een waarschuwing van de ene god voor hun wangedrag, zoals in 
de Bijbel voor het volk Israël, maar als de kwade invloed van die andere. 
Maar de God van de Bijbel is de ene Schepper en Hij is almachtig. Hij hoeft 
geen andere macht naast zich te dulden. In Genesis 1 lezen we dat God een 
wereld heeft geschapen en die vervolgens in zes stappen heeft omgevormd 
van ‘woest’ (tohu = onbruikbaar) en leeg tot een bruikbare, gevulde en be-
woonbare plaats. En met een duidelijke verwijzing daarnaar, lezen we hier: 

Dit zegt de HEER, die de hemel geschapen heeft – hij is God! – die de 
aarde gemaakt en gevormd heeft en die haar heeft gegrondvest – niet als 
chaos (tohu) schiep hij de aarde, maar om te bewonen heeft hij haar ge-
vormd: Ik ben de HEER, er is geen ander. (Jes 45:18)  

In de verzen 5-7 had Hij al gezegd: 
Ik ben de HEER, er is geen ander, buiten mij is er geen god … Zo zal ie-
dereen, van oost tot west, weten dat er niets is buiten mij. Ik ben de 
HEER, er is geen ander die het licht vormt en het donker schept, die vrede 
maakt en onheil schept. Ik ben het, de HEER, die al deze dingen doet. 

Geen twee goden, maar één; Schepper van zowel licht als duisternis, Brenger 
van zowel heil (verlossing) als onheil (straf, in het uiterste geval verwerping). 
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graan. Sla je sluier terug, schort je rokken op, ontbloot je dijen, 
doorwaad rivieren. (Jes 47:1,2)

Babel was trots op haar macht, maar het had geen andere dan die 
welke God haar had toegestaan; Híj was Degene geweest die Zijn 
volk in haar macht had gegeven. Maar Babel had zelf haar eigen 
agenda gehad (zie ook Jesaja 10:5-7, over Assur, en later Zacha-
ria 1:15), en zou daarvoor ter verantwoording worden geroepen: 

Ik was tegen mijn volk in woede ontstoken, ik heb mijn eigen 
land ontwijd. Ik heb mijn volk aan jou uitgeleverd (maar:) je 
hebt het niet ontzien, zelfs de oudsten heb je een zeer zwaar juk 
opgelegd. (Jes 47:6)

Babel was er van uitgegaan dat zijzelf zich die macht had ver-
schaft, en het had niet beseft dat die macht niet blijvend zou zijn:

Je zei: ‘Ik ben en ik blijf meesteres, voor altijd.’ Maar je had geen 
oog voor de loop der dingen, hoe dit zou eindigen, heb je niet 
voorzien. (Jes 47:7)

Ze meende geen verantwoording te hoeven afleggen:
Zelfverzekerd in je slechtheid dacht je: Er is niemand die me ziet. 
Je wijsheid en je kennis hebben je misleid, je dacht: Ik, en ik al-
leen! (Jes 47:10)

Ze wordt daar nu voor geoordeeld. De uitdrukking ‘God ziet het 
niet’, vinden we ook elders (bijvoorbeeld Psalm 94:7, Ezechiël 
8:12 en 9:9), en blijkt dan steeds hen te betreffen die God kennen 
en daar verantwoordelijk voor kunnen worden gehouden. En dat is 
dan weer de achtergrond van het gebruik van dit beeld in Openba-
ring 17 en 18. Daar betreft dat het nieuwe verbondsvolk van God, 
waarvan Openbaring vertelt dat het zich zal ontwikkelen tot een 
‘tweede Babel’, dat dus ook op dezelfde wijze zal worden geoor-
deeld. Tegen God helpt verder evenmin bezwering of astrologie 
(Jesaja 47:11-14), zaken waar de Babylonische ‘geleerden’ om be-
kend stonden. De les moet dan zijn dat het Juda van Jesaja’s eigen 
dagen (meer dan 150 jaar eerder) met zinloze dingen bezig is, 
wanneer het opziet naar Babel voor zijn bescherming (Jesaja 46: 
15). Er is nu eenmaal geen redding uit Gods hand en veiligheid is 
niet te koop.

Wegtrekken uit Babel

In hoofdstuk 48 spreekt God Zijn volk aan als een volk dat meer 
voorgeeft te zijn dan het in werkelijkheid is. Hij noemt hen ‘huis 
van Jakob’ dat zich zelf echter graag noemt met de naam ‘Israël’. 
Israël (strijder van God) was de naam die Jakob (bedrieger) ooit 
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Sion en Babel 
Jeremia vertelt zijn volk in het begin van zijn profetie dat een ‘volk uit het 
noorden’ tegen hen zal optrekken en hen overwinnen. Maar aan het eind 
van zijn boek spreekt hij eenzelfde profetie uit over het volk van de Baby-
loniërs, duidend op de tijd dat de Perzen op hun beurt dat Babylonische 
rijk weer zullen veroveren en Israël naar huis zullen later terugkeren. Op 
vergelijkbare wijze spreekt zijn voorganger Jesaja in hoofdstuk 47 een oor-
deel uit over de Babyloniërs, en verkondigt hij in hoofdstuk 52, in overeen-
komende beelden, het herstel van het volk Israël. 

In Openbaring vinden we die tegenstelling dan weer terug, wanneer 
‘Babylon’ (de goddeloze nominaal-christelijke wereld) zal worden over-
wonnen en de getrouwe gelovigen zullen worden gerechtvaardigd. 

De ‘dochter van Sion’ De ‘dochter van Babel’ 

Het volk uit het Noorden: (NBG’51) 
Boog en spies omklemmen zij; meedo-

genloos is het en zonder erbarmen. 
Hun rumoer bruist als de zee en zij 
rijden op paarden; het is toegerust 
als een man voor de strijd, tegen u, 
dochter van Sion! (Jer 6:23). 

Schud het stof van u af, welaan, zet u 
neer, Jeruzalem; maak de banden 
van uw hals los, gevangene, dochter 
van Sion (Jes 52:2). 

Het volk uit het Noorden: (NBG’51) 
Boog en spies omklemmen zij, meedo-

genloos zijn zij en zonder erbarmen. 
Hun rumoer bruist als de zee en zij 
rijden op paarden; het is toegerust 
als een man tot de strijd, tegen u, 
dochter van Babel (Jer 50:42) 

Daal af, en zet u neer in het stof, jonk-
vrouw, dochter van Babel. Zet u 
neer ter aarde, zonder zetel, dochter 
van de Chaldeeën (Jes 47:1). 

Openbaring: De bruid Openb.: De vrouw op het beest 

Een van de zeven engelen met de of-
ferschalen … kwam op me af en 
zei: ‘Ik wil je de bruid laten zien, de 
vrouw van het lam’ (21:9). 

De vrouw zelf vluchtte naar de woes-
tijn (12:6).  

     De bruid (van het lam) staat klaar. 
Zij mag zich kleden in zuiver, stra-
lend linnen (19:7,8). 

Hij … liet me de heilige stad Jeruza-
lem zien, die uit de hemel neerdaal-
de, bij God vandaan (21:10). 

Een van de zeven engelen met de of-
ferschalen kwam op me af en zei: 
‘Ik wil je laten zien hoe de grote 
hoer … veroordeeld wordt. (17:1). 

Ik raakte in vervoering, en hij nam mij 
mee naar de woestijn … Ik zag een 
vrouw … Ze droeg purperen en 
scharlakenrode kleren (17:3). 

Op haar voorhoofd stond een naam: 
‘Het grote Babylon (17:5). 

    (Hij riep):  ‘Gevallen, gevallen is 
Babylon, die grote stad! (18:2). 
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van God had ontvangen toen hij eindelijk had geleerd op God te 
vertrouwen en niet op eigen slimheid (Genesis 32). Maar het volk 
gedraagt zich weer als ‘Jakob’ en niet als ‘Israël’, al noemen ze 
zich zo (let op dat de NBV dit fout interpreteert!). Zij zweren bij 
Gods Naam en belijden Hem, maar ‘onwaarachtig en onop-
recht’ (Jesaja 48:1). Hij begint met hen er aan te herinneren dat 
Hij al vroeger Zijn plannen van tevoren heeft aangekondigd (wat 
ook het onderwerp van dat ‘rechtsgeding’ was). Nu gaat Hij dat 
opnieuw doen. En wat Hij gaat aankondigen zal iets totaal nieuws 
zijn (Jesaja 48:6,7): zij zijn ‘geboren zondaars’, maar desondanks 
zal Hij hen niet ten onder laten gaan:

Ik weet hoe onbetrouwbaar je bent, een geboren zondaar word 
je genoemd. Omwille van mijn naam houd ik mijn woede in 
toom, omwille van mijn eer zal ik me inhouden en je niet ten on-
der laten gaan. (Jes 48:8,9)

Hij doet dat dus niet omwille van henzelf maar omwille van Zijn 
eigen Naam. Wanneer Hij hen zou willen louteren zoals je zilver 
loutert (reinigt van onzuiverheden) zou er niets van hen overblij-
ven, maar zover laat Hij het niet komen:

Ik zal je louteren, maar niet als zilver, in de smeltoven van de 
ellende zal ik je beproeven. Omwille van mijzelf doe ik dit, omwil-
le van mijzelf, want hoe zou mijn naam ontwijd kunnen worden! 
Ik deel mijn majesteit niet met een ander. (Jes 48:10,11)

Maar niet allen zullen worden behouden. Zij moeten, als Abraham 
destijds, wegtrekken uit het land van de Chaldeeën. Dat zal echter 
geen vlucht zijn, want God koopt hen vrij (Jesaja 48:20) en het 
wordt beschreven in termen die ons doen denken aan de uittocht 
uit Egypte (vs. 21). In aanmerking genomen waar de uitdrukkin-
gen ‘Babel’ en ‘de Chaldeeën’ voor staan, ligt het voor de hand aan 
te nemen dat we hier niet uitsluitend moeten denken aan een ver-
trek uit het letterlijke Babel, maar vooral aan een terugkeer tot de 
ware gezindheid. Een gezindheid die vertrouwt op God, zoals Abra-
ham destijds niet alleen de landstreek maar vooral de gezindheid 
van die streek achter zich moest laten. Wie dat doet, zegt Hij, zal 
de ware ‘vrede’ kennen, de vrede met God (vs. 18), maar wie dat 
niet doet zal die vrede niet kennen (vs. 16). En diezelfde oproep 
wordt daarom in Openbaring 18 vers 4 ook gedaan aan het volk 
van het Nieuwe Verbond:

Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: ‘Ga weg 
uit die stad [Babylon], mijn volk, zodat je geen deel hebt aan 
haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. 
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Hoofdstuk 13

De Knecht en de getrouwen (49-52:12)

In dit boek 2 van Jesaja is het volk tot nu toe acht keer aange-
sproken met ‘Israël’, maar vanaf hoofdstuk 49 wordt alleen de 
‘Knecht’ nog maar zo aangesproken. Het volk had door hun gedrag 
het recht verspeeld die naam nog te voeren (Jesaja 48:1,2, blad-
zijde 86). Het wordt vanaf nu in boek 2 alleen nog maar aange-
sproken met ‘Sion’. In de meeste gevallen gaat dit dan alleen nog 
maar over het Godgetrouwe deel van dat volk. In Jesaja 49 vinden 
we de tweede profetie over de Knecht, waarin die (enkelvoudige) 
Knecht nu zelf aan het woord is. “Hoor mij aan” is een echo van 
Deuteronomium, waar God tot Mozes zegt: “Een profeet uit uw 
midden, uit uw broeders, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u ver-
wekken; naar hem zult u luisteren” (Deut 18:15, NBG’51), wat Hij 
herhaalt bij Jezus’ verheerlijking op de berg (“hoor naar hem”, Mar 
9:7, NBG’51). Zie verder het kader op bladzijde 88. God heeft 
Hem ‘geroepen’ (Jesaja 49:1); het gebruikte Hebreeuwse woord 
betekent: ‘aangesteld’ voor zijn taak. Hij zal het wapen in Gods 
hand zijn (zwaard en pijl in vers 2), maar strijden met ‘het zwaard 
van zijn mond’, dat wil zeggen: Gods Woord. Dit is een echo van 
Jesaja 11:4, over de komende Koning. Het beeld komt weer terug 
in het boek Openbaring. Zie verder het kader op bladzijde 89. Zijn 
komst was door God al aangekondigd in Jesaja 42 (zie bladzijde 
72/73), maar hier neemt Hij zelf het woord, want zijn taak begint 
nu, althans gezien vanuit het standpunt van deze profetie:

(God zei tegen mij): Dat je mijn dienaar bent om de stammen 
van Jakob op te richten en de overlevenden van Israël terug te 
brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht 
voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de 
einden van de aarde reikt. (Jes 49:6)

Al in Jesaja 42 was verteld dat God Hem had gesteld tot ‘een ver-
bond voor het volk’, maar ook tot ‘een licht voor de naties’ (vers 6, 

Het volk wordt in ballingschap gevoerd om 
hun zonden, maar door de Knecht zal God 
hen weer ‘lossen’. De werkelijke ‘lossing’ zal 
er echter alleen zijn voor wie ‘hoort’ naar de 
Knecht, wie wordt als Hij en Hem navolgt in 
zijn nederigheid en gehoorzaamheid.
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NBG’51). Hier ligt er juist op dat laatste aspect extra nadruk. Toch 
zal Hij aanvankelijk veracht zijn bij zijn eigen volk, en een Slaaf 
(Dienaar, Knecht) van buitenlandse heersers (vers 7). Maar aan 
het eind van zijn missie zullen zelfs de koningen van de aarde zich 
voor Hem neerbuigen.

Dan volgt een boodschap van herstel. Niet de bevrijding uit de al 
aangekondigde Babylonische ballingschap, want daarvoor gaat het 
taalgebruik veel te ver. We zagen echter al dat de bevrijding uit 
ballingschap wordt gebruikt als een beeld van de verlossing uit de 
gevangenschap van zonde en dood, en dat moet hier wel bedoeld 

De profeet ‘als Mozes’ 
Wanneer het volk onder Mozes op het punt staat het beloofde land 
binnen te trekken, waarschuwt God hen dat zij zich niet moeten inla-
ten met allerlei vormen van waarzeggerij, zoals de Kanaänieten die op 
dat moment in het land wonen. Want God zal tot ze spreken door 
middel van profeten, zoals Hij tot hen gesproken had door Mozes. 
Mozes zegt dan tot hen: 

Een profeet uit uw midden …  zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u 
verwekken; naar hem zult u luisteren. Juist zoals u van de HERE, uw 
God, gevraagd hebt op Horeb … Toen zei de HERE tot mij: Het is 
goed, wat zij gesproken hebben; een profeet zal Ik hun verwekken uit 
(hun) midden ... zoals u bent; Ik zal mijn woorden in zijn mond leg-
gen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. De man, die 
niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van 
die zal Ik rekenschap vragen. (Deut 18:15-19, NBG’51) 

Gedurende hun hele geschiedenis zouden er profeten optreden, die 
hen namens God zouden instrueren. Een profeet is dus geen toe-
komstvoorspeller, maar iemand die spreekt namens God. Maar dit zegt 
eigenlijk dat er ooit een bepaalde profeet zou zijn, zoals Mozes toen. 
Bij de ‘verheerlijking op de berg’ horen wij daarvan een echo: 

Toen viel de schaduw van een wolk over hen [Jezus, Mozes en Elia], 
en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar 
hem!’ (Mar 9:7) 

Maar wanneer de tweede profetie over de Knecht van de HEER begint 
met “Eilanden, hoor mij aan, verre volken, luister aandachtig”, dan 
verwijst ook dat naar deze belofte in Deuteronomium. 
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Het wapen van het Woord 
In de beschrijving van Gods toekomstige Vrederijk in Jesaja 11 heb-
ben we van de Koning daarvan gelezen: 

De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en 
inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van ken-
nis en eerbied voor de HEER. Hij ademt eerbied voor de HEER … 
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van 
zijn lippen doodt hij de schuldigen. (11:2,4) 

Hier in de tweede ‘Knecht-profetie’ lezen we: 
Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard, hij hield me verborgen 
in de schaduw van zijn hand; hij maakte me tot een puntige pijl, hij 
stak me weg in zijn pijlkoker. Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben 
jij. In jou, Israël, toon ik mijn luister.’ (49:2,3) 

Hij strijdt dus niet met door mensen bedachte wapens, maar met het 
wapen van Gods Woord. Dit komt weer terug in Openbaring. In het 
openingshoofdstuk beschrijft Johannes het visioen dat hij had van de 
verheerlijkte Christus, en vermeldt daarbij: “Uit zijn mond kwam een 
tweesnijdend scherp zwaard” (Op 1:16). En in zijn beschrijving van 
de Koning die uittrekt om zijn vijanden te verslaan: 

Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met 
een ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig 
vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. Zijn ogen waren als 
een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond 
een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf. Hij 
droeg met bloed doordrenkte kleren. Zijn naam luidde ‘Woord van 
God’. De hemelse legermacht, gekleed in zuiver, wit linnen, volgde 
hem op witte paarden. Uit zijn mond komt een scherp zwaard waar-
mee hij de volken zal slaan, en hij zal hen met een ijzeren herders-
staf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de al-
machtige God treden. Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam 
‘Hoogste Heer en koning’. (Op 19:11-16) 

Maar ook de schrijver aan de Hebreeën kent dat beeld: 
Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een 
tweesnijdend zwaard ... het is in staat de opvattingen en gedachten 
van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is blijft voor hem 
verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen 
van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. (Heb 4:12,13) 
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zijn. We moeten dus goed onderscheid maken tussen enerzijds de 
elementen van de gebruikte beeldtaal, die spreekt in termen van 
een bevrijding uit de greep van buitenlandse machthebbers, en 
anderzijds de feitelijke boodschap van bevrijding uit de greep van 
de dood. De sleutelbegrippen zijn ‘het uur van mijn gena-
de’ (NBG’51: ‘de tijd van mijn welbehagen’) en het woord 
‘verbond’, in hoofdstuk 49:8. God heeft ooit een verbond gesloten 
met Zijn volk, en ook al hebben zíj de bepalingen daarvan overtre-
den, Híj blijft trouw (vergelijk 2 Timoteüs 2:13). Dus als het volk 
klaagt dat Hij hen is vergeten, hoe zou Hij dat kunnen:

Sion zegt: ‘De HEER heeft mij verlaten, mijn Heer is mij verge-
ten.’ Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos 
zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik 
vergeet jou nooit. (49:14,15)

Wat volgt is een levendige beschrijving van de ommekeer: weg-
trekkende verwoesters en terugkerende zonen, en een stad die te 
krap zal zijn om alle teruggekeerden te huisvesten (Jes 49:17-20). 
Ze zullen verstomd staan van deze grote, plotselinge en totaal on-
verwachte ommekeer (vers 21). En ze zullen ook al niet terugke-
ren als berooide vluchtelingen, maar met eerbetoon worden ge-
bracht, en koningen zullen hun dienaren zijn (verzen 22, 23).

De lossing

Dit kán eenvoudig niet spreken van de terugkeer uit Babel; dit 
móet wel spreken van iets oneindig veel groters: de ‘terugkeer’ uit 
de dood, bij de opstanding van de doden. Dat is het wat in Jesaja 
49:8 werd bedoeld met dat ‘uur van Mijn genade’. Die genade 
wordt nog verder onderstreept door te benadrukken dat de 
‘machthebber’ die hen gevangen hield, volkomen in zijn recht 
stond. Sterven is immers al vanaf Genesis het vonnis over de zon-
de. Het achterliggende beeld hier is de praktijk van die dagen, dat 
wie zijn schulden niet kon betalen als slaaf werd verkocht om die 
schulden dan te kunnen voldoen met de opbrengst van die ver-
koop. De koper stond daarbij volledig in zijn recht. Zo zijn zij 
‘verkocht onder de zonde’ (Rom 7:14, NBG’51), waarbij ‘de dood’ 
volkomen in zijn recht staat. Maar hoe sterk de dood ook is, en 
hoezeer hij ook in zijn recht staat, God zal de Zijnen uit diens hand 
bevrijden (Jesaja 49:24-26). Want Hij heeft hen niet verstoten zo-
als een man zijn vrouw soms verstootte. Ja, zij zijn verkocht om 
hun schulden, maar zou God niet in staat zijn hen weer uit hun 
slavernij vrij te kopen? (Jesaja 50:1-3). ‘Is mijn hand (NBV: mijn 
arm) te kort om te kunnen loskopen’, dat wil zeggen: ‘zit ik daar-
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voor soms te krap bij kas’? (zie bladzijde 96). En let op dat het 
woord ‘verlossen’ (dat wij vooral kennen in zijn theologische bete-
kenis) in feite slaat het op zulk ‘loskopen’ van iemand die zo om 
zijn schulden was verkocht. De Mozaïsche Wet bepaalde dat een 
naaste bloedverwant (de ‘losser’) te allen tijde het recht daartoe 
had, zonder dat de eigenaar van die slaaf dat mocht weigeren. God 
presenteert zich hier dus als die ‘naaste bloedverwant’ (zie verder 
de Bijlage vanaf bladzijde 94). 

Dan spreekt opnieuw de Knecht, want Híj is degene die deze 
‘onmogelijke’ verlossing tot stand moet brengen (Jesaja 50:4-11), 
de overwinnaar die machtiger is dan de dood. In Matteüs 12:29 
verwijst Jezus in feite naar dat beeld, zij het met wat andere woor-
den. Maar hier in Jesaja spreekt Hij van leerling zijn, van onderda-
nige onderwerping en van een rechtsgeding. Wat voor een merk-
waardige manier om te overwinnen is dat? Wíj weten echter waar 
dat op slaat. De Knecht die hier zegt “Wie durft tegen mij een ge-
ding aan te spannen? … wie zal mij veroordelen?” (Jes 50:8,9), is 
degene die ruim 700 jaar later zou vragen: “Kan een van u mij van 
zonde beschuldigen?” (Joh 8:46). Bij Jesaja vinden we daarop ech-
ter twee verschillende reacties. Aan de ene kant zijn er de mensen 
die vertrouwen op de HEER (Jesaja 50:10) en luisteren naar de 
stem van Zijn Dienaar (Knecht), en aan de andere kant zijn er de-
genen die daar tegenin gaan en hun eigen oplossing zoeken, en 
daarom door diezelfde Knecht zullen worden vernietigd (vers 11). 
Behoudenis is er dus niet voor allen, maar alleen voor wie trouw 
zijn gebleven.

De getrouwen

Vervolgens richt God Zich tot die Hem getrouwen (Jesaja 51:1-8), 
elders in Jesaja (in de NBG’51) aangeduid als het ‘overblijfsel’, dat 
wil zeggen: zij die aan de vernietiging zijn ontkomen. Hier worden 
zij echter achtereenvolgens aangeduid als “jullie die gerechtigheid 
najagen, jullie die de HEER zoeken” (Jes 51:1), “mijn natie … mijn 
volk” (vs. 4), “jullie die mijn gerechtigheid kennen, volk dat mijn 
wet in het hart draagt” vs. 7). Ook hier lezen we aan het begin 
“Hoor naar Mij” (vs. 1, NBG’51), want ‘horen’ (shama, met de ge-
dachte van gehoorzamen) is een sleutelwoord in deze hoofdstuk-
ken (zie het kader op de volgende pagina). Hij roept ze op om hun 
oorsprong te gedenken (vs. 1); om te zien naar hun stamouders, 
naar het kleine begin met Zijn belofte, en de grote zegen die daar-
op volgde (vs. 2); en om daarop hun vertrouwen te baseren in 
Hem en in Zijn belofte nu dat Hij Sion zal herstellen en maken als 
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de hof van Eden (vs. 3). Hij roept hen op om ‘aandachtig’ te luiste-
ren (qashab) wat, anders dan shama, meer de betekenis heeft van 
opletten, aandacht geven. En waar ze aandacht aan moeten 
schenken is dat Zijn heil er niet alleen maar voor hen is, maar voor 
alle volken, zelfs tot in de verste landen (vs. 4). Vergeleken met 
God Zelf is alles vluchtig, maar aan Zijn heil komt geen einde (vs. 
6, vergelijk Mar 13:31). In de volgende verzen roept de profeet 
God dan op in actie te komen, en herinnert Hem daarbij aan het 
verleden, maar ook aan de eerdere belofte in Jesaja 35. En op zijn 
dubbele oproep (ontwaak, ontwaak, arm van de HEER, (vs. 9) volgt 
een dubbele verzekering van Zijn hulp (Ik, Ik ben het die jullie 
troost, vs. 12). En als Hij het is die hen troost (redt), voor wie zou-
den zij dan nog bang zijn? Uit de woorden die volgen blijkt dan dat 
Hij het hier opnieuw heeft over die redding uit de dood. Want dit 
zijn de woorden van de eerste Knecht-profetie (Jesaja 42:1-7). Hij 
eindigt daarom met deze taak op te dragen aan die Knecht die dat, 
namens Hem, tot stand moet brengen (Jesaja 51:16).

Het uitzicht op verlossing

Parallel aan drie oproepen in hoofdstuk 51:1-16 om naar God te 
horen (shama) of te luisteren (qashab), gepaard met drie beloften, 
vinden we in het vervolg drie oproepen aan de Godgetrouwen om 
in actie te komen (zie kader boven). De profeet stelt zich hier op 
een standpunt in de toekomst, wanneer die beloften in vervulling 
zullen gaan. Dubbel ongeluk had het volk (Sion) getroffen: het had 
de beker van Gods toorn moeten drinken (51:18) en het was van 
kinderen beroofd (vs. 19). Maar nu zal God die beker weer wegne-
men en geven aan wie hen verdrukten (vzn 22,23). Het rouwge-
waad kan nu worden verwisseld voor feestkleding, en de gevange-
nis voor een herbouwde stad. Eerder had God verklaard dat Hij, 

Horen naar Gods Woord (shama) 

God: Luister naar mij, volk van Jakob en al wat er van Israël nog over is (46:3) 

God: Luister naar mij, hardnekkig volk, dat zich verre houdt van gerechtigheid 
(46:12) 

De Knecht: Eilanden, hoor mij aan, verre volken, luister aandachtig (49:1) 

God: Luister naar mij, jullie die gerechtigheid najagen, jullie die de HEER zoe-
ken (51:1) 

God: Luister naar mij, jullie die mijn gerechtigheid kennen, volk dat mijn wet 
in het hart draagt (51:7) 
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als ‘de naaste bloedverwant’, hen zou vrijkopen uit hun slavernij 
(‘lossen’), maar nu lezen we dat hun meesters hen eigenlijk niet 
werkelijk hadden gekocht; die hadden zich het volk eenvoudig toe-
geëigend. Daarom zullen ze in werkelijkheid geen ‘losprijs’ ontvan-
gen. God zal Zijn volk simpelweg weer terugnemen, om zo deze 
ontheiliging van Zijn naam teniet te doen (Jesaja 52:3-6).

Dan wisselt de profetie opnieuw van beeld. We lezen nu van een 
boodschapper die komt aansnellen om aan het volk thuis het heu-
gelijke nieuws te brengen dat de overwinning is behaald! Dat 
wordt gevolgd door een oproep aan ‘de gevangenen’ om de plaats 
van hun gevangenschap te verlaten en terug te keren, maar niet 
als op de vlucht: met vertrouwen in de HEER die hen leidt en hun 
rugdekking is (Jesaja 52:11,12). Dat is taal die verwijst naar de 
exodus (uittocht) uit Egypte (zie bijvoorbeeld Exodus 13:20,21 en 
14:19,20). Maar die woorden “jullie die het heilige gerei van de 
HEER dragen” verwijzen naar de Levieten, die toen het heilige ge-
rei van de tabernakel droegen. Dat betekent dat de Godgetrouwen 
hier niet worden beschreven als het gewone volk, maar als de Le-
vieten en priesters. Het sleutelwoord in deze passage is echter die 
‘vreugdebode’ van hoofdstuk 52:7. In het Hebreeuws is dat feite-
lijk een werkwoord: bashar, letterlijk: ‘iemand die goede tijding 
brengt’. In de Septuaginta, de Griekse vertaling van het OT, heet 
die boodschap een euangelion. Veel woorden uit klassiek Grieks 
die in onze talen terecht zijn gekomen, hebben dat echter gedaan 
via het Latijn, waarbij de ‘u’ is gewijzigd in een ‘v’ (het Latijn 
schreef de ‘u’ als een ‘v’) Wanneer je dat doet met het woord eu-
angelion staat er: ‘evangelie’. En met dát woord is Jesaja’s bood-
schap tot zijn kernpunt gekomen.

51:1-3 Hoor (shama) naar Mij  
          … u die de gerechtigheid 
               na jaagt 
  Ø   Belofte van troost 

51:4-6 Luister (qashab) naar Mij 
           … mijn volk en mijn natie 
  Ø   Belofte van heil 

51:7-8 Hoor (shama) naar Mij 
          … u die de gerechtigheid kent 
  Ø   Belofte van Gods ingrijpen 

51:17-13 Ontwaak, ontwaak 
                … Jeruzalem 
  Ø God neemt de beker weg 

52:1-10  Waak op, waak op
                … Sion 
  Ø Zij wordt zonder geld gelost 

52:11-12 Vertrek, vertrek, ga uit  
                 … u die de vaten van de 
                      HERE draagt 
  Ø God gaat met hen 

Drie beloftes, drie oproepen (NBG’51) 
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Bijlage: Lossing en losser 

Lossing in de Mozaïsche Wet 

In Leviticus 25 lezen we dat in Israël het land eigenlijk geen eigendom 
van de mens zal zijn maar van God, en dat Hij het in bruikleen geeft 
aan wie Hij wil. Wanneer het wegens schulden moet worden verkocht, 
heeft een familielid van de oorspronkelijke ‘eigenaar’ altijd het recht 
het terug te kopen, en wanneer de oorspronkelijke eigenaar weer uit 
de schulden komt heeft ook hijzelf altijd dat recht. En als het niet 
wordt teruggekocht, moet het uiterlijk in het jubeljaar aan hem of aan 
zijn familie worden teruggeven. De ‘naaste bloedverwant’, die het te-
rugkoopt (loskoopt) heet dan de ‘losser’: 

Wanneer een van jullie tot armoede vervalt en een deel van zijn 
grond moet verpanden, kan zijn losser, zijn naaste verwant, zich 
aanmelden om het pand voor hem in te lossen. (Lev 25:10) 

Zo’n regeling geldt ook wanneer iemand zichzelf, wegens schulden, 
als slaaf heeft moeten verkopen:  

Hij behoudt het recht op lossing. Hij kan worden vrijgekocht door 
een broer, een oom of een neef of een andere bloedverwant. (Lev 
25:48,49) 

Het geld dat daarvoor betaald moet worden, wordt dan aangeduid met 
‘losgeld’. Bij moderne lezers sticht dat verwarring, omdat wij losgeld 
onmiddellijk associëren met criminele activiteit zoals ontvoering. Maar 
hier gaat het om een strikt wettige transactie: iets dat verkocht is 
wordt teruggekocht, en daar moet een prijs voor worden betaald. 

De naaste bloedverwant 

Het gebruikte Hebreeuwse woord is ga’al, lossen. En hij die de losprijs 
betaalt, wordt aangeduid met het tegenwoordig deelwoord daarvan: de 
lossende; maar het wordt gewoonlijk vertaald met een zelfstandig 
naamwoord: de losser. Dat woord ga’al vinden we in de Septuaginta 
(de Griekse vertaling van het OT) vertaald met een aantal verschillen-
de woorden. In Leviticus vinden we het als lutroō, loskopen. Maar in 
de rest van de Wet en in bijvoorbeeld Ruth (waar Boaz als losser een 
belangrijke rol speelt), vinden we het weergegeven met agchisteuō, dat 
eigenlijk betekent: verwant zijn (van agchi = nabij). Dit benadrukt een 
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belangrijk aspect van deze hele wetgeving: degene die het recht heeft 
een ander vrij te kopen moet wel een naaste bloedverwant zijn. 

Lossing in Jesaja 

Vooral bij Jesaja komt het thema ‘lossing’ nadrukkelijk naar voren. 
Gods volk wordt voorgesteld als verkocht onder de zonde, en niet in 
staat zichzelf weer vrij te kopen. Elders vinden we het beeld van het 
verbondsvolk als de ‘bruid’ van God (zoals we in het NT het beeld 
vinden van het nieuwe verbondsvolk als de bruid van Christus). In 
Jesaja belooft God, met gebruikmaking van dit beeld, dat Hij zal op-
treden als naaste bloedverwant, en zijn bruid weer vrij zal kopen. Dat 
loskopen vinden we dan zowel aangeduid met lutroō (loskopen) als 
met ruomai (eigenlijk behoeden), en heel soms met sōzō (redden). 

Er is echter nog een ander woord voor ‘verlossen’ dat we in het OT 
vinden, en dat is yasha. In veel gevallen vinden we dat gebruikt voor 
situaties waar God Zijn volk verlost uit de hand van hun vijanden, 
zoals bijvoorbeeld met grote regelmaat in het boek Rechters 
(NBG’51: Richteren). Maar Jesaja gebruikt dit woord voor die verlos-
sing uit de hand van de grootste vijand van de mens - de dood - die 
God Zijn volk wil aanbieden. Hij gebruikt dat woord zelfs nog wat 
vaker dan dat andere woord ga’al uit de Mozaïsche Wet. En de Griek-
se vertaling van yasha is in veruit de meeste gevallen, zowel bij Jesaja 
als elders in het OT, het woord sōzō, dat we een enkele keer vinden als 
vertaling van ga’al, maar juist heel veel als vertaling van yasha. 

Lossing in het Nieuwe Testament 

Dit alles is de basis van dat begrip ‘verlossing’ dat zo’n prominente rol 
speelt in het NT. In het NT vinden we die verlossing soms aangeduid 
met woorden afgeleid van lutroō (loskopen), als een echo van de Mo-
zaïsche Wet, maar in de meeste gevallen met een groep woorden afge-
leid van dat Griekse woord sōzō (redden), als de vertaling van yasha. 
De daarvan afgeleide woorden zijn sotèria (eigenlijk dus: redding), en 
sotèr (redder). In oudere vertalingen vinden we deze groep woorden 
meestal vertaald met begrippen als ‘verlossen’ of ‘behouden’, respec-
tievelijk ‘verlossing’, ‘heil’ of ‘behoudenis’, en sotèr ook heel vaak met 
‘Heiland’; in nieuwere vertalingen zijn ze gewoonlijk vertaald met be-
grippen als ‘redden’ of ‘bevrijden’. We moeten daarbij echter voortdu-
rend bedenken dat we daarin dat begrip ‘lossing’ en ‘losser’ moeten 
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zien, dat het OT aanduidde met dat woord ga’al, maar Jesaja dus ook 
heel veel met dat woord yasha. We vinden deze groep woorden vooral 
bij Lucas (zowel zijn Evangelie en Handelingen) en in de brieven van 
Paulus. We weten echter dat Lucas een naaste medewerker van Paulus 
was, dus het lijkt een typisch ‘Paulus-woord’ te zijn. Als schriftgeleer-
de wist Paulus natuurlijk heus wel wat ga’al was. Maar in het voet-
spoor van Jesaja wil hij kennelijk benadrukken dat ‘lossing’ maar een 
beeld is, en ‘redding’ uit de greep van de dood de werkelijkheid. Er 
speelt echter nog iets. De naam van de Verlosser is Jezus, de naam die 
Maria - op bevel van de engel Gabriël - aan haar kind had gegeven. 
Dat is in feite de Hebreeuwse naam Joshua, die is samengesteld uit 
JHWH (Gods zogenoemde ‘verbondsnaam’) en yasha. Die naam bete-
kent dus ‘JHWH redt.’ Voldoende reden dus om de verlossing in het 
NT te beschrijven met dat woord sōzō en de daarvan afgeleide vor-
men. 

God zit niet krap bij kas 

In Jesaja vraagt God: “Is mijn hand dan werkelijk te kort om te ver-
lossen, of is er in Mij geen kracht om te redden?” (Jes 50:2, NBG’51). 
Dit is een Hebreeuwse zegswijze. Een ‘hand die te kort is’ betekent 
dat je te krap bij kas zit om de prijs te kunnen betalen (in Leviticus 5:7 
lezen we ‘indien zijn draagkracht ontoereikend is ...’; letterlijk staat 
daar: ‘indien zijn hand tekortschiet’). In Jesaja 50 had God een vers 
eerder gevraagd: “Waar is de scheidingsbrief waarmee ik jullie moeder 
heb weggestuurd? Of waar is de schuldeiser aan wie ik jullie heb ver-
kocht?” (vs. 1a). Israël was Zijn ‘bruid’, maar Hij heeft haar wegge-
stuurd om haar zonden, niet verkocht wegens schulden: “Nee, vanwe-
ge jullie zonden zijn jullie verkocht, vanwege je wandaden is je moe-
der weggestuurd” (vs. 1b). Toen Hij Israël in slavernij liet gaan, was 
dat niet omdat Hij schulden had, en wanneer Hij hen niet vrijkoopt is 
dat niet omdat Hij, de Schepper en Koning van het heelal (zie de ver-
zen 2b en 3) ‘te krap bij kas zit’. Dat ligt echt aan hun eigen wange-
drag. 
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Hoofdstuk 14

De overwinning van de Knecht  (52:13-55:13)

Het slotdeel van boek 2 opent met de vierde Knecht-profetie. Die 
begint met een nieuw commando. Nu niet ‘hoor!’, maar ‘zie!’: “Zie, 
mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ja, ten hoogste 
verheven zijn” (Jes 52:13, NBG’51). De NBV leest hier: “Ja, mijn 
dienaar zal slagen, hij zal groots zijn, hoog verheven in aanzien”. 
Hierbij gaat een woordspeling verloren. Het ‘verhoogd worden’ van 
de NBG’51 heeft hier twee verschillende betekenissen. We zien die 
voor het eerst in Genesis 40, waar Jozef in de gevangenis zowel de 
schenker als de bakker vertelt dat de farao hem binnen drie dagen 
zal ‘verhogen’. Hij zegt daar tot de schenker: “Binnen drie dagen 
zal Farao uw hoofd verhogen en u in uw rang herstellen”, en tot de 
bakker: “Binnen drie dagen zal Farao uw hoofd verhogen, boven u, 
en u aan een paal hangen” (Gen 40:13, 19-22, NBG’51). We zien 
dat verhogen daar dus in een dubbele betekenis: eervol behande-
len, of aan een paal ter dood brengen. Deze dubbele betekenis ko-
men we ook weer tegen in het Evangelie van Johannes, waar Jezus 
zegt: "En als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij 
trekken. En dit zei Hij om aan te duiden, welke dood Hij sterven 
zou" (Joh 12:32,33, NBG’51). Johannes geeft dus aan dat Hij daar-
mee doelt op zijn kruisiging, maar ook op zijn verhoging tot Gods 
rechterhand, op basis van die offerdood. Deze koppeling moet ook 
wel bedoeld zijn in de inleiding van deze vierde profetie.

Dan dat ‘slagen’ (NBV) of ‘voorspoedig zijn’ (NBG’51). Oudere ver-
talingen lezen daar: mijn dienaar zal ‘verstandig handelen’ of ‘met 
overleg te werk gaan’. Het gebruikte woord (sakal) heeft inderdaad 
vaak de betekenis van voorspoedig zijn, maar het betekent in de 
eerste plaats ‘verstandig zijn’, en dan vooral in de zin van hande-
len in overeenstemming met Gods wijsheid. David schrijft in een 

De Knecht zal de overwinning behalen door 
voor anderen een zondoffer te zijn. Maar on-
der de Wet moest de offeraar zich vereenzel-
vigen met het offer dat hij bracht. Zijn offer 
zal daarom alleen aanvaardbaar zijn voor wie 
Hem navolgt in zijn houding tot God. Maar 
dat geldt dan weer wel voor iedereen die dat 
doet, ongeacht zijn afkomst. 
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psalm: “De HEER kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien 
of er één verstandig is (sakal), één die God zoekt” (Ps 14:2). Dát 
is het ‘verstandig’ dat hier bedoeld wordt. Voorspoed is alleen 
maar het gevolg van zulk verstandig handelen. Eva probeerde dat 
soort kennis te verwerven door het gebod te overtreden (Genesis 
3:6), een poging die uiteraard gedoemd was te mislukken. Je kunt 

Het offer van de Knecht 
Voor  het brengen van offers bepaalde de Wet het volgende: 

Als iemand van jullie de HEER een offer uit de veestapel wil aanbie-
den … moet (hij) een mannelijk dier nemen zonder enig gebrek. Hij 
moet het naar de ingang van de ontmoetingstent brengen … Hij 
moet zijn hand op de kop van het offerdier leggen … Hij moet het 
dier slachten ten overstaan van de HEER, en de priesters … moeten 
het bloed naar het altaar brengen … en het tegen de zijkanten ervan 
gieten. (Lev 1:2-5) 

Hij moest dus een geschikt, volkomen gaaf, dier meenemen, en naar 
het heiligdom brengen. Daar moest hij in feite zijn handen met kracht 
op de kop van het dier drukken als symbool van het overdragen van 
de last van zijn zonde, en vervolgens het dier zelf slachten als teken dat 
hij eigenlijk zelf moest sterven. Het slachten gebeurde zodanig dat het 
dier snel leegbloedde. Dat bloed werd opgevangen en de priester 
sprengde dat rondom het brandofferaltaar. Dat overdragen van zijn 
eigen schuld lezen we terug in deze profetie (Jesaja 53:4-7, NBG’51): 

Onze ziekten heeft hij op zich genomen 
Onze smarten gedragen 
Om onze overtreding doorboord 
Om onze ongerechtigheid verbrijzeld 
Wij allen dwaalden als schapen 
Wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg 
Hij werd mishandeld maar liet zich verdrukken 
Hij deed zijn mond niet open 
Door zijn striemen is ons genezing geworden 

Toch was het offer niet plaatsvervangend: de offeraar moest zich daar-
mee vereenzelvigen. In dit geval betekent dat dat wie zich wil laten 
behouden door het offer van de Knecht, zich met die Knecht moet 
vereenzelvigen, dat wil zeggen: hij moet diens gezindheid aannemen. 
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die kennis juist alleen maar verwerven door stipt naar Gods maat-
staven te leven (Spreuken 1:1-4). Het volk, dat Gods ‘knecht’ had 
moeten zijn, ontbeerde dat inzicht (Jesaja 44:18). Maar de komen-
de Koning zou juist wel voldoen aan dat criterium:
De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik aan Davids stam een 
rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid 
zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handha-
ven. Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn 
naam zal zijn “De HEER is onze gerechtigheid”. (Jer 23:5,6)

Maar die beloofde telg uit het geslacht van David zou dat koning-
schap moeten verwerven door, anders dan de koningen uit Jesa-
ja’s dagen, stand te houden in beproeving en zó de overwinning te 
behalen over zonde en dood. En over díe overwinning gaat deze 
vierde Knecht-profetie. 

Dan nog iets over de uitdrukking ‘de arm van de H   ’:
Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm van 
de H    geopenbaard? (Jes 53:1, NBG’51)

Deze uitdrukking ‘de arm van de HEER’ (soms wordt ook speciaal 
de ‘rechterarm’ genoemd) is waarschijnlijk ontleend aan het han-
teren van een zwaard in de strijd. De NBV vertaalt dit met: de 
macht van de HEER. In het OT beschrijft dit echter regelmatig God 
wanneer die in actie komt ten behoeve van Zijn volk. Hier is het 
een verwijzing naar Jesaja 52:10, kort daarvóór. Maar in hoofd-
stuk 53:1 wordt verteld dat de meerderheid Gods arm (die in actie 
komen) niet zal herkennen. De reden daarvoor lezen we dan in de 
volgende verzen: het onverwachte karakter van de overwinning 
van de Knecht. Het volk verwachtte een politiek/militaire bevrijder 
en herkende de ware bevrijding niet, zoals ook Johannes vertelt 
(Johannes 12:38). Want het vereist Schriftkennis en geloof om die 
overwinning te zien en te herkennen. Zie ook 1 Korintiërs 1:22-24. 

De vierde Knecht-profetie

Deze profetie geeft eindelijk het antwoord op de vraag welke over-
winning deze Verlosser nu eigenlijk gaat behalen: hij zal een 
‘zondoffer’ zijn (Jesaja 53:10 spreekt eigenlijk van een 
‘schuldoffer’, maar dat onderscheid doet in dit verband niet ter 
zake). In de Wet was een offer niet, zoals bij de heidense volken, 
een manier om de godheid gunstig te stemmen (door hem iets 
lekkers te eten te geven), maar een symbolische daad. Hij drukte 
daarmee uit dat hij eigenlijk zelf zo diende te sterven (zie kader 
bladzijde 98). Toch kon dat nooit verder reiken dan inderdaad 
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slechts symboliek, want het leven van een dier zou nooit werkelijk 
dat van een mens kunnen vervangen. Alleen een volmaakt mense-
lijk leven zou daartoe in staat zijn. Die volmaaktheid werd in het 
offerdier gesymboliseerd door de eis dat het volkomen ‘gaaf’ dien-
de te zijn. Hier lezen we dat de Knecht zijn overwinning zal beha-
len door zichzelf als offer aan te bieden. En zijn ‘gaafheid’ bestond 
uit een volmaakt leven (zie ons boekje De Knecht in Jesaja), ge-
volgd door een vrijwillige dood. We vinden hier inderdaad termino-
logie die is ontleend aan de offerpraktijk, maar die de vertalers 
helaas niet altijd hebben herkend. Bijvoorbeeld:

 Hij is ‘misvormd’ (NBV: gruwelijk), maar het woord mishchath

beschrijft een dier dat niet acceptabel is voor het offer omdat 
het niet lichamelijk ‘gaaf’ is. In het geval van de Knecht is die 
lichamelijke verminking echter juist een gevolg van zijn gehoor-
zaamheid, dus van zijn geestelijke gaafheid. Ondanks zijn licha-
melijk mishchath zijn, is Hij daarom toch acceptabel als offer.

 Hij zal niet alleen zijn eigen volk, maar alle volken besprengen 

(Jesaja 52:15, SV). Moderne vertalingen hebben hier vaak iets 
als opschrikken (NBV) of verbaasd doen staan. Maar het He-
breeuwse woord nazah dat hier is gebruikt, wordt gewoonlijk 
gebruikt voor het besprenkelen van bloed of olie voor reiniging 
(zie bijvoorbeeld Exodus 29:21 of Leviticus 8:30) en in de overi-
ge gevallen voor het opspatten van bloed. De tekst bedoelt het 
dus kennelijk als het besprengen - en daarmee reinigen - van 
de heidenen.

Aan het eind van de profetie keert de beschrijving dan weer terug 
naar de taal van de militaire overwinning: “Daarom zal Ik [God] 
hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit 
verdelen” (Jes 53:12, NBG’51).

Sion hersteld

Na deze beschrijving van de overwinning vinden we een beschrij-
ving van het herstelde volk, aangeduid als Sion. We zagen in 
hoofdstuk 13 al dat de overwinning er feitelijk alleen is voor de ge-
trouwen, die op Gods beloften zijn blijven vertrouwen. Ook in 
hoofdstuk 53:1 werd gezinspeeld op het geloof dat nodig is om de 
overwinning te herkennen. Dan ligt het dus voor de hand om aan 
te nemen dat ook hier met het herstelde Sion specifiek het volk 
wordt bedoeld dat zich door het offer van de Knecht heeft laten 
verlossen. En dat betekent op zijn beurt weer dat we hier toch in 
de eerste plaats te maken hebben met beeldtaal, die we niet al te 
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letterlijk zullen moeten opvatten. Op de bladzijden 44 en 85 zagen 
we al hoe Sion en Babel tegenover elkaar worden gesteld als twee 
tegengestelde werelden, of eigenlijk twee tegengestelde wijzen 
van denken, gekenmerkt door ófwel onbeperkt vertrouwen op God, 
óf vertrouwen op eigen oplossingen. Hier zien we Sion beschreven 
als een kinderloze vrouw (een vernedering in die tijd) die nu extra 
tenten moet opzetten om al haar ‘kinderen’ onderdak te geven. En 
we vinden haar zo beschreven in drie afzonderlijke en daarom 
enigszins van elkaar verschillende beelden:

 als een onvruchtbare, die nooit gebaard heeft (Jesaja 54:1)

 als een weduwe, die geen man meer heeft (vers 4) 

 als een vrouw die door haar man is verstoten (vers 6)

Maar God is haar ‘Losser’ (bladzijde 94 en verder), die haar her-
stelt in haar vroegere positie. De periode van haar slavenbestaan 
was slechts tijdelijk, verhoudingsgewijs slechts ‘een ogen-

Werveldistel  
De werveldistel is een plant 
die groeit op zanderige 
gronden, en die in de herfst 
afsterft. De bladen vallen 
dan af en de takken krullen 
naar binnen. Er ontstaat zo 
een licht, bolvormig skelet, 
dat losraakt van de wortels 
en vervolgens door de wind wordt meegevoerd. Op vochtige plaatsen 
vouwt de bol weer open, waarbij het zaad vrij komt waar het volgend 
seizoen weer een nieuwe plant uit groeit. De Bijbel gebruikt het beeld 
van dat met grote snelheid door de wind voortgejaagde skelet enkele 
malen voor een stuurloos en door winden voortgejaagd volk.  

Mogelijk heeft Paulus dit beeld in gedachte wanneer hij aan de Efezi-
ërs schrijft dat God leraars heeft gegeven tot opbouw van de gemeente 
“totdat wij allen de eenheid van het geloof  en van de volle kennis van 
de Zoon van God bereikt hebben … Dan zijn wij niet meer onmon-
dig, op en neer, heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei 
wind van leer, door het valse spel van de mensen, in hun sluwheid, die 
tot dwaling verleidt” (Efez 4:11-14, NBG’51).

Een losgeraakte werveldistel 
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blik’ (Jesaja 54:8). Dat is nu achter de rug en dat zal nooit meer 
terugkeren (verzen 9 en 10). Zij was eerder beschreven als een 
door de wind voortgejaagde werveldistel (Jesaja 17:13, NBG’51; 
zie kader bladzijde 101). Maar nu lezen we:
U, ellendige, door storm voortgedrevene, ongetrooste, zie, Ik leg 
uw stenen in blinkend erts, Ik grondvest u op lazuurstenen, Ik 
maak uw tinnen van robijnen, uw poorten van karbonkelstenen 
en uw gehele omwalling van edelsteen. (54:11,12, NBG’51)

Ze wordt nu beschreven als een solide stad gefundeerd op edelste-
nen, en niet beschermd door eigen muren, maar door God Zelf 
(verzen 15-17). Dat beeld wordt later weer opgenomen in de be-
schrijving van het ‘hemelse Jeruzalem’ in Openbaring (21:2,18-
21), wat dus duidelijk terugverwijst naar deze woorden in Jesaja. 
En al haar zonen zullen voortaan leerlingen van de HEER zijn; nu is 
dat alleen de Knecht, maar dan zullen zij allen zulke leerlingen zijn 
(Jesaja 54:13).

De uitnodiging aan de volken

Dit boek 2 eindigt dan met een uitnodiging, aan allen die dorsten 
naar gerechtigheid, niet alleen maar de Godgetrouwen van Israël, 
om deel te nemen aan deze Verlossing (Jesaja 55). Deelnemen is 
gratis, terwijl dat waarvoor zij nu hun geld uitgeven hen toch niet 
kan redden. God ‘koopt’ Zijn eigen volk ‘los’ zonder geld, en de 
andere volken mogen zonder betaling daarin meedelen. In tegen-
stelling tot het volk is de Knecht na het behalen van zijn overwin-
ning nu een ‘getuige’ geworden voor alle volken (Jesaja 55:4). Op-
nieuw: Jezus verwijst hiernaar wanneer Hij verschijnt aan Johan-
nes in het visioen waarover Johannes bericht in Openbaring, waar-
bij Hij zichzelf omschrijft als “de betrouwbare getuige, de eerstge-
borene van de doden, de heerser over de vorsten van de aar-
de” (Op 1:5). Maar zij moeten die gelegenheid wél benutten zolang 
die er is (Jesaja 55:6). De enige voorwaarde daarvoor is echter 
oprechte bekering.
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Samenvatting van boek 2 

Wanneer we dan - voordat we verdergaan met boek 3 - even pauzeren 

om ons af te vragen wat de lessen van boek 2 nu precies zijn, komen we 

tot de volgende conclusies: 

 God heeft het volk uitgekozen, het bevrijd uit slavernij, en het in de 

Sinaï Zijn wetten gegeven. Maar het volk heeft die wetten overtreden, 

het heeft God verlaten en zijn relatie met Hem verspeeld. Het volk 

had Zijn knecht (dienaar) moeten zijn en het had tegenover de wereld 

van Hem moeten getuigen, door die wereld te tonen hoe een volk 

gezegend wordt wanneer het in harmonie met God leeft. Maar in 

plaats van de volken dat contrast te tonen, zijn zij juist zelf als die an-

dere volken geworden. Zij zijn van Israël weer Jakob geworden.  

 Als gevolg daarvan zal God hen weer terugvoeren naar dat ‘Babel’ 

waar hun stamvader Abraham uit weggeroepen was. Zij zullen slaven 

worden van een onoverwinnelijke Babylonische machthebber. Maar 

tóch zal God hun ‘Losser’ zijn, Die hen weer vrijkoopt uit hun nieu-

we slavernij; niet ter wille van henzelf, maar ter wille van Zijn eigen 

Naam en Zijn trouw aan het verbond. En die taak laat Hij uitvoeren 

door een nog grotere machthebber: Kores (Cyrus) van Perzië, die Hij-

zelf daartoe aan de macht brengt. 

 Dit alles blijkt echter slechts een praktische les te zijn van een nog 

grotere bevrijding: die uit de slavernij van de dood. Want zoals de be-

vrijding uit Babel menselijkerwijs onmogelijk lijkt, maar die God tóch 

mogelijk maakt, zo lijkt de bevrijding uit de gevangenschap van de 

dood nog veel ‘onmogelijker’, maar toch zal God die tot stand bren-

gen. En de ‘bevrijder’ Kores blijkt door God alleen maar te worden 

ingezet om te kunnen dienen als beeld van de ‘Verlosser’ die zal be-

vrijden uit de dood. Die Verlosser wordt voorgesteld als de ‘Knecht’ 

die het volk als geheel had moeten zijn, maar niet is geweest. 

 Maar de overwinning van die Knecht is er een van totaal andere orde 

dan die van de militair Kores. Zijn overwinning zal niet worden be-
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haald door macht en geweld maar door Gods geest, door nederigheid 

en gehoorzaamheid. Vanaf hun terugkeer uit ballingschap zou dát dus 

de basis moeten zijn van het handelen van Gods dienaren, zoals God 

later door de mond van Zijn profeet zou laten weten aan Zerubbabel, 

wanneer het gaat om de herbouw van de tempel (Zacharia 4:6). 

 De Wet heeft hen niet kunnen redden, want de Wet reinigt alleen van 

rituele onreinheid, niet van bewuste zonde. De zondeloze Knecht zal 

hen echter kunnen redden door zelf een vrijwillig schuldoffer te wor-

den.  

 Die verlossing zal er echter niet zijn voor allen, maar alleen voor de 

getrouwen die volledig op God vertrouwen, bij Jesaja soms aangeduid 

als ‘een rest’ of ‘het overblijfsel’. Die Godgetrouwen worden geken-

merkt door een oriëntatie op God, een zoeken van God, dat ook de 

Overwinnaar kenmerkt. 

 Maar is die aankondiging van een overwinning op de dood al een vol-

slagen onverwachte boodschap, de Knecht-profetieën bevatten nog 

een tweede totaal onverwacht element: die overwinning zal er niet 

alleen maar zijn voor de Godgetrouwen uit het volk Israël, die zal ook 

beschikbaar zijn voor allen uit de andere volken (de ‘heidenen’) die 

zich bij die gezindheid aansluiten.  

Dát is de ware boodschap van verlossing waar de Godgetrouwen eeu-

wenlang naar hebben uitgezien, waarvan sommigen de contouren al had-

den herkend, terwijl anderen wanhopig hadden gezocht naar een ant-

woord, maar die in elk geval niet eerder zo in zijn volle omvang was ver-

kondigd. En het woord waarmee die boodschap wordt aangeduid is: het 

evangelie. Dát is dan die boodschap van troost, zowel voor het volk als 

voor alle andere volken, waar we dit deel mee begonnen (bladzijde 69).  

De eerstvolgende keer dat dit begrip weer in de Bijbel terugkeert vinden 

we wanneer de Knecht zelf eindelijk verschijnt en roept “De tijd is ver-

vuld … bekeer u en geloof het evangelie” (Mar 1:15, NBG’51).  
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BOEK 3

Een jaar van genade
en een dag van oordeel
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Hoofdstuk 15

Het ideaal en de praktijk  (56-59:15)

Na boek 1 (wat is er mis met het volk) en boek 2 (de bevrijding uit 
Babel als beeld van de verlossing uit de dood) gaat boek 3 in op de 
diepere oorzaak van hun falen: gebrek aan besef van de noodzaak 
van een directe persoonlijke relatie met God. Het begint met een 
oproep tot rechtvaardig gedrag: “Dit zegt de HEER: Handel recht-
vaardig, handhaaf het recht; de redding die ik breng is nabij, en 
weldra openbaar ik mijn gerechtigheid” (Jes 56:1). Maar wat houdt 
rechtvaardig gedrag in? In dit verband valt het woord ‘sabbat’ (vs 
2, zie ook kader bladzijde 108). Die sabbat wordt hier duidelijk ge-
noemd als het uiterlijke teken van het verbond dat God in de Sinaï 
met hen had gesloten. En de Wet daarvan draaide om zorg voor de 
naaste. De farizeeën van Jezus’ tijd vatten de Wet terecht samen 
als: God liefhebben boven alles (Deuteronomium 6:1,5) en je 
naaste als jezelf (Leviticus 19:18, zie de totale strekking van de 
verzen 1-19). Jezus legt echter uit dat het tweede niet aanvullend 
is, maar de uitwerking van het eerste (Matteüs 22:39,40). Wie 
werkelijk God liefheeft, bekommert zich om zijn door God gescha-
pen medemens. Maar het volk van Jesaja’s dagen had niet die per-
soonlijke relatie met God waar Jezus zijn tijdgenoten toe opriep. 
Zij dienden God hooguit om er zelf beter van te worden.

Schijn en werkelijkheid

Één van de oorzaken voor deze situatie lag in slecht leiderschap. 
De leiders zijn als ‘wachters’ die niet waken. Ze genieten liever van 
de voorrechten die het leiderschap brengt (Jesaja 56:9-12). En de 
weinige Godgetrouwen hebben het zwaar te verduren (hoofdstuk 
57:1). Toch zullen juist zij uiteindelijk aan het langste eind trekken 
(vs. 2), want uiteindelijk gaat het toch niet om een ‘goed leven’ 
nu, maar om de bevrijding uit de slavernij van de dood; en die be-
vrijding zal hún deel zijn. Maar het merendeel van het volk heeft 

In boek 3 keren we terug tot de realiteit van 
Jesaja’s dagen. Want de aankondiging van 
Gods verlossingsplan heeft de problemen van 
zijn tijd nog niet opgelost. Er zal iets moeten 
gebeuren. De relatie tussen het volk en God 
moet worden hersteld. En dat vraagt om een 
drastische aanpassing van hun gezindheid.
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De sabbat 
Het woord sabbat is afgeleid van een werkwoord shabath, dat ophouden 
betekent, en dan ook rusten (ophouden met werken). We ontmoeten dat 
shabath tweemaal in Genesis 2 (en nog een keer in Genesis 8:22), waar 
onze traditionele vertalingen het vertalen met rusten: 

Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij 
van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en ver-
klaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppings-
werk. (Gen 2:2,3) 

Maar de meer letterlijke vertaling van Max Reisel geeft daar: 
God voltooide op de zevende dag zijn taak die Hij verricht had, maar 
Hij onderbrak op die zevende dag het geheel van de taak die Hij Zich 
gesteld had. Toen zegende God de zevende dag en heiligde hem, want 
daarop had Hij het geheel van zijn taak onderbroken die Hij (als) 
machtige had ontworpen om werkzaam te doen zijn.  

Na deze drie maal in de eerste hoofdstukken van Genesis komen we het 
woord shabath pas weer tegen in Exodus, waar we ook het woord sabbat 
zelf voor het eerst vinden. Over die sabbat lezen we dan in verband met 
het manna: 

De HEER heeft jullie de sabbat gegeven en daarom geeft hij jullie op de 
zesde dag voedsel voor twee dagen. (Ex 16:29) 

En vervolgens in de Wet: 
Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u 
werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, 
die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt 
voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor 
uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 
zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met 
alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de 
HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard. (Ex 20:8-11) 

De sabbat wordt, net als de besnijdenis, duidelijk voorgesteld als een on-
losmakelijk element, een ‘teken’, van dat Verbond. Maar het ging daarbij 
niet louter om dat rusten; het ging er voornamelijk om dat je ophield met 
je eigen normale dagelijkse werk, dat dus ‘onderbrak’, om bezig te zijn 
met de dingen van God. Daarom maakte Jezus - door op sabbat mensen 
te genezen - duidelijk dat je die dag wel degelijk kon, zelfs moest, ge-
bruiken voor het helpen van je medemens.  
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zelf ook die gezindheid van hun leiders. Jesaja gaat dan over op 
een beeld dat we in de Schrift vaker tegenkomen: geloofsafval die 
wordt beschreven als ‘overspel’. Hun ‘moeder’ is een overspeelster 
en zij zijn haar kinderen. De moeder wordt aangeduid als een 
‘waarzegster’ (vers 3, NBV) of een ‘tovenares’ (NBG’51) en henzelf 
wordt verweten dat zij overspel bedrijven onder groene bomen -
symbolen van vruchtbaarheid - en dat zij hun kinderen slachten 
(vers 5). Dat waren de goddeloze praktijken waarvoor zij de Kana-
änieten hadden moeten uitroeien (Deuteronomium 12:2; 18:9-
14). In de volgende verzen wordt dat beeld van overspel verder 
uitgewerkt. Hoe het schaamteloos wordt bedreven achter een deur 
waaraan, of waarachter, de ‘herinneringstekens’ zijn aangebracht. 
De NBV vertaalt deze met ‘schandelijke tekens’, maar dat zal niet 
juist zijn. Meer waarschijnlijk slaat dit op het gedachtenisteken dat 
zij, op grond van de Wet, hadden aangebracht op hun huizen. Mo-
zes had in Deuteronomium gezegd:

Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 
Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onder-
weg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken 
om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de 
deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. (Deut 6:6
-9, zie ook 11:18-20)

Hedendaagse Joodse huizen en gebouwen hebben daarom een ko-
kertje met deze woorden aan hun deurpost, de zogenaamde me-
zuzah (zie de afbeelding op de volgende pagina). Dat zal ook in 
Jesaja’s tijd al zo zijn geweest. De ‘overspeelster’ heeft wel die 
tekst aan de deurpost, maar daarachter vindt van alles plaats dat 
daar niet mee in overeenstemming is. Een duidelijk beeld van een 
volk dat zich naar buiten toe voordoet als vroom, maar dat achter 
zijn voordeur een wetsovertreder is. Dat is kenmerkend voor de 
situatie die boek 1 beschrijft: ze nemen de letter van de Wet in 
acht, maar het ontbreekt aan een echte relatie met God. Die me-
zuzah is alleen maar een ‘talisman’ waarmee ze hun huis 
‘beschermd’ hebben, en vervolgens gaan ze achter die voordeur 
hun eigen gang. Een probleem dat we ook in onze eigen maat-
schappij trouwens maar al te goed kennen.

De trouwelozen en de getrouwen

Wanneer we ons dan afvragen wat er in de praktijk dan gebeurde 
dat hier met dit beeld beschreven wordt, dan is dat uiteraard aller-
lei vorm van valse eredienst. Maar de tekst geeft nog andere aan-
wijzingen. Ze zochten buitenlandse militaire bescherming (de ge-
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bruikte beelden wijzen op Assyrië en Egypte) in plaats van hun 
vertrouwen te stellen op God (Jesaja 57:9). Ze zoeken het in eigen 
oplossingen waarvoor ze dan Gods zegen verwachten, in plaats 
van het aan Hem over te laten. En waartegen zoeken zij dan be-
scherming (vers 11)? Is dat niet tegen de oordelen die God over 
hen brengt om hen tot inzicht en inkeer te brengen? Al die pogin-
gen zullen daarom op niets uitlopen. Alleen zij die schuilen bij God 
Zelf zullen worden gered (verzen 12 en 13). Over deze Godgetrou-
wen gaat het dan verder. Boek 2 begint met “Baan voor de HEER

een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze 
God” (Jes 40:3). Nu klinkt het “Ruim baan! Effen de weg voor mijn 
volk! Verwijder elk struikelblok” (Jes 57:14). Over de Knecht heb-
ben we gelezen: “Het behaagde de H    hem te verbrijzelen … 
Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij na-
komelingen zien en een lang leven hebben” (Jes 53:10, NBG’51). 
Nu is het: “In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrij-
zelde en nederige van geest, om de geest van de nederigen en het 
hart van de verbrijzelden te doen opleven” (Jes 57:15). Het heil 
zal zijn voor wie (1) op God blijven vertrouwen en (2) de gezind-
heid tonen van de Knecht. God heeft Zelf de mens geschapen, dus 
het kan nooit Zijn bedoeling zijn de mensheid volledig uit roeien:

Want Ik zal niet altijd twisten noch voor eeuwig toornig zijn, an-
ders zou de geest voor mijn aangezicht bezwijken, terwijl Ik toch 
zelf de levensadem heb gegeven. (Jes 57:16, NBG’51)

Volgens de ontstaansmythen van veel volken in de oudheid was de 
mens slechts een ‘bijproduct’ van het ontstaan van de wereld, 
soms zelfs volledig onbedoeld, bijvoorbeeld als gevolg ongediscipli-
neerd gedrag van een lagere god. De ware God heeft de mens 
echter bewust geschapen en Hij zal Zijn volk weer genezen; al-
thans Zijn ware volk: zij die Hem gehoorzamen.

Het ‘herinneringsteken’ 

Een moderne mezuzah (het woord betekent ei-
genlijk ‘deurpost’). Een kokertje met daarin de 
woorden van Deuteronomium 6:4-9 en de over-
eenkomende van 11:18-21. Overeenkomstig het 
gebod van 6:9 en 11:20: “Schrijf (deze woorden) 
op de deurposten van uw huis en op de poorten 
van de stad” De bovenzijde is nu steeds gericht 
in de richting waarin je naar binnen treedt. 
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Zijn wegen [die van het volk] heb Ik gezien, maar Ik zal het ge-
nezen, het leiden, en het weer vertroosting schenken, namelijk 
aan de treurenden ervan. (Jes 57:18)

Dat betreft dus niet allen, maar alleen de Godgetrouwen. En daar-
om geldt bij het eindoordeel de volgende indeling:

 Ik schep de vrucht der lippen: vrede, vrede voor hem die verre, 
en voor hem die nabij is, zegt de H   ; en Ik zal hem genezen. 

 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet 
tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen. 
De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. (Jesaja 
57:19-21, NBG’51)

‘Vrede’ is hier shalom, vrede met God, dus een bestaan in harmo-
nie met Hem. En de keuze ligt bij de mens!

Bekering van ‘dode werken’

Jesaja moet hun dat alles bekendmaken (Jesaja 58:1). O, zeker, 
op het eerste gezicht lijken ze echt wel gelovig en bezig met Gods 
zaken (vers 2), maar het ontbreekt hen aan de juiste motivatie. Ze 
doen het niet vanuit trouw aan God, maar om er beter van te wor-
den. Ze verwachten er wat voor terug, anders loont het niet: 
“Waarom vasten wij, als U er toch niet op let: verootmoedigen wij 
ons, als U er toch geen acht op slaat?” (vers 3, NBG’51). Voor wat 
hoort wat, tenslotte. Maar dat is geen echte liefde voor God, dat is 
profijt denken. Ze vasten zelf wel, maar gunnen hen die voor hen 
werken geen rust, want er moet geld verdiend worden. In plaats 
van zich te verootmoedigen, vechten ze elkaar om eigen gewin de 
tent uit (vers 4). In die geest is vasten, als louter ‘niet eten’, wei-
nig effectief. Maar juist wel wanneer je het zo ‘uitgespaarde’ voed-
sel weggeeft aan wie niets heeft, of te weinig. En als je de tijd die 
je op de sabbat niet besteedt aan werken, gebruikt ten dienste van 
je medemens (in plaats van die medemens juist extra op te jagen 
om jouw eigen taken erbij te nemen, Jesaja 58:6 en 7). Dát was 
nu juist de gezindheid van de Knecht van de Heer, die de ware ge-
lovige zou moeten navolgen. Daarom vertelt Jezus ruim zeven 
eeuwen later zijn gehoor, dat zij bij het definitieve oordeel uitein-
delijk juist dáár op zullen worden beoordeeld (Matteüs 25:31-46). 
En let op dat Hij duidelijk stelt dat je Hem dient door zo om te 
gaan met je medemens (zie ook kader bladzijde 108). In Jesaja 
belooft God dat als zij zich zó opstellen, ze zullen zijn als een 
vruchtbare tuin en een nooit opdrogende bron. Dus niet dat zijzelf 
dan in overvloed zullen leven, maar dat zij dan een overvloedige 
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bron van ‘eten en drinken’ zullen zijn voor anderen! En de echo 
daarvan vinden we in Johannes 4:14 en 7:38. Dus ‘over de sabbat 
heen lopen’ is hier spreekwoordelijk voor het verbond
‘overtreden’ (door je niet te bekommeren om je naaste). Wij zou-
den misschien zeggen: dat ‘aan je laars lappen’. Het gaat er dus 
niet om dat je Gods zegen kunt verdienen door stipt de sabbat te 
houden. Want dat zou nu juist dat wettisch gedrag zijn dat Jesaja 
hier hekelt. Het gaat duidelijk om leven naar de geest van het ge-
sloten verbond. 

Maar als het voor de Israëliet dáárvan afhangt (en dus niet van 
zijn afstamming), dan zou je omgekeerd ook mogen verwachten 
dat wie niet van Abraham afstamt, toch aangenaam zal zijn voor 
God wanneer ook hij in deze geest handelt. En dat was dan ook al 
verteld in een stukje dat we hebben overgeslagen (Jesaja 56:3-8). 
In het herstelde Rijk zullen ook de vreemdeling en zelfs de eunuch 
(gecastreerde hoge ambtenaar) welkom zijn (Jesaja 56) hoewel de 
Wet hen uitsloot (Deuteronomium 23). Want in het nieuwe Rijk zal 
Gods tempel ‘een huis van gebed zijn voor alle volken’ (Jesaja 
56:7). Het zal dus niet zonder reden zijn dat in Handelingen de 
eerste niet-Jood die gedoopt wordt, een Ethiopische eunuch is. En 
in Efeziërs 2:14-22 legt Paulus uit dat zij die ‘verre zijn’ en zij die 
‘nabij zijn’ (Jesaja 57:19) achtereenvolgens op de niet-Joodse en 
de Joodse gelovigen slaat.

Schuld en boete

Hoofdstuk 59 begint dan met een herhaling van de aanklacht 
(verzen 1-8). Maar dan spreekt er een stem (in de eerste persoon) 
die schuld belijdt (verzen 9-15). Nee, Gods arm (NBG’51: hand) is 
niet te kort om te redden (vers 1, zie de Bijlage op bladzijde 96). 
En nee, Hij is niet doof zodat Hij hen niet kan horen (vergelijk  
hoofdstuk 58:3). Maar hun ‘wangedrag is het dat hen en hun God 
uit elkaar heeft gedreven; door hun zonden houdt Hij zich verbor-
gen en wil hen niet meer horen’ (Jes 59:2). En ook wanneer zij die 
dingen misschien niet zelf doen, kijken ze in elk geval de andere 
kant uit wanneer anderen dat doen (vers 4). Ze ‘broeden slangen-
eieren uit’, een aanklacht die zowel Johannes de Doper (Matteüs 
3:7) als Jezus (Matteüs 12:34; 23:33) herhalen tegen de leiders 
van hun tijd. Maar die stem, die schuldbelijdenis, spreekt van in-
zicht in eigen falen. Dat is de stem van die verbrijzelde en nederi-
ge van geest, waarbij God wil wonen (Jesaja 57:15). Dat is de 
stem van hen die uiteindelijk in vrede met God zullen leven, in een 
persoonlijke relatie met Hem.
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Hoofdstuk 16

De Gezalfde  (59:15-63:6)

Met die schuldbelijdenis, waar we het verhaal op de vorige bladzij-
de mee besloten, is de zaak echter nog niet opgelost. Daarom 
komt God in actie om Zijn volk te redden (Jesaja 59:15b,16) en Hij 
gordt Zich aan als een krijgsman die ten strijde trekt (vers 17). En 
Hij trekt ten strijde tegen een wereld die Zijn volk verdrukt. Van 
oost tot west zal men ontdekken wie Hij is, want nu is de Verlosser
en niet Assur (zie Jesaja 8:5-8, bladzijde 30) als een verwoestende 
rivierstroom. Maar voor ‘Sion’ (zij die zich bekeerd hebben, Jesaja 
59:20) is Hij de Bevrijder (NBG’51: Verlosser). En dan lezen we, 
voor het eerst, van een nieuw verbond met hen (vers 21). Deze 
woorden worden echter gesproken tot een Individu, niet tot de 
Godgetrouwen als groep. Die Ene moet daarom wel de Man zijn die 
hen zal bevrijden uit de kerker van de dood. Hij moet wel degene 
zijn van wie Cyrus (Kores) een beeld was toen die (in Jesaja 45:1, 
zie bladzijde 79/80) werd aangeduid als ‘Gods gezalfde’. In boek 1 
zijn we Hem al tegengekomen als de komende Koning. In boek 2 
hebben we Hem met verbazing beschreven gezien als een Dienst-
knecht, een Slaaf in feite, en een lijdende Dienstknecht bovendien. 
Maar nu, in boek 3, wordt hij voorgesteld als de Verlosser. Dat 
hadden we uit boek 2 al kunnen begrijpen, maar wat hier nog ex-
tra wordt duidelijk gemaakt, is dat Hij daarmee ook de Middelaar 
zal zijn van een nieuw verbond. 

Het nieuwe Sion

Hoofdstuk 60 beschrijft dan ‘het nieuwe Sion’, waarbij ‘Sion’ ken-
nelijk staat voor het verloste volk (zie ook bladzijden 85 en 100); 
veel later, in het boek Openbaring, zullen we dat opnieuw tegenko-
men, als het ‘nieuwe Jeruzalem’, neerdalend uit de hemel (21:9 en 
verder). Dat ‘nieuwe Sion’ zal daar staan als een baken van licht in 
een duistere wereld. De kinderen van Sion komen van de uiteinden 

Boek 1 had gesproken over de koning uit het 
huis van David en Boek 2 over de lijdende 
dienstknecht. Nu lezen we tenslotte over de 
ware ‘Gezalfde’ Zijn regering wordt beschre-
ven als een jubeljaar, het jaar van algeheel 
herstel, en dus als een periode waarin ‘de 
vloek’ van Deut 28 zal worden weggedaan.
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van de wereld, worden zelfs gedragen door vertegenwoordigers 
van die wereld. En die wereld zal ook niet met lege handen ko-
men: de volken zullen hun kostbaarheden brengen ter ere van de 
God van Sion. En de tempel zal in al zijn luister worden hersteld en 
alleen het beste is daarvoor goed genoeg. Dat klinkt als de situatie 
bij de bouw van de tabernakel, toen de Israëlieten alle kostbaarhe-
den die voor die bouw nodig waren vrijwillig kwamen brengen 
(Exodus 35:22-29). Alleen is het nu niet Gods eigen volk dat zo 
handelt, maar zijn dat de volken van de wereld. Vreemdelingen 
(buitenlanders) zullen Sion herbouwen en hun vroegere onder-
drukkers zullen hun dienaren zijn. En alles zal een klasse beter zijn 
dan vroeger: goud in plaats van koper, zilver in plaats van ijzer, 
koper in plaats van hout, ijzer in plaats van steen (Jesaja 60:17). 
Zelfs het licht van zon en maan wordt vervangen door iets beters: 
het licht van God Zelf (zie ook weer Openbaring 21:23). En de stad 
zal niet meer bedreigd worden, want God beschermt haar. En zij 
zal slechts door rechtvaardigen bewoond worden.

De Gezalfde en het jubeljaar

Hoofdstuk 61 begint dan met woorden die Jezus later zal aanhalen 
in de synagoge in Nazaret (Lucas 4:18-19):

De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij 
gezalfd. Om aan armen het goede nieuws [evangelie] te brengen 
heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, 
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan ge-
ketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de HEER uit te 
roepen en een dag van wraak voor onze God. (Jes 61:1,2)

Dat woord ‘vrijlating’ verwijst naar het vrijlaten volgens de Wet, in 
het zevende jaar, van de Israëlieten die zich als slaaf hadden moe-
ten verkopen. En dat ‘genadejaar’ (NBG’51: ‘aangename jaar’) van 
de HEER duidt op een ‘jubeljaar’ (zie bladzijde 59/60 en de Bijlage 
op bladzijde 94), waarin elke Israëliet in zijn rechten werd hersteld 
en waarin het land terugkeerde aan de familie die het oorspronke-
lijk als haar erfdeel had ontvangen. Deze profetie mengt daarmee 
de praktijk van het vrijlaten van zulke slaven met het beeld van 
het vrijlaten van ballingen uit hún gevangenschap. En in de toe-
passing van dat beeld gaat het over die vrijlating uit de gevangenis 
van de dood, waar we het in boek 2 meermalen over gehad heb-
ben. Dat wil dus zeggen dat het komende Koninkrijk van de be-
loofde Koning wordt beschreven als een jubeljaar. Die koning is, 
als elke Israëlitische koning, een door God Gezalfde, en zo wordt 
Hij hier ook geïntroduceerd. Maar waar tot dan toe elke koning 
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werd gezalfd met de heilige zalfolie, zal deze Koning zijn gezalfd 
met Gods Geest, waar die zalfolie slechts een beeld van was. En 
daarmee is hij dé Gezalfde, in het Hebreeuws: de Messias, in het 
Grieks: de Christos. Dat wil dus zeggen dat de Man die in boek 1 
wordt aangekondigd als de Koning (uit het huis van David), en in 

Een ‘volk’ van koningen en priesters 
Wanneer Mozes in de aanloop naar de verbondssluiting voor de eer-
ste maal de berg Sinaï beklimt, zegt God tot hem: 

Zeg tegen het volk van Jakob, laat de kinderen van Israël weten: … 
Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij 
houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle 
andere volken - want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk 
van priesters zul je zijn, een heilig volk. (Ex 19:3-6) 

Hier is dus nog geen sprake van één enkele stam (die van Levi) of 
zelfs één enkele familie (die van Aäron) die het priesterschap zal be-
kleden, maar het hele volk zou die functie moeten hebben. Echter wel 
met een uitdrukkelijke voorwaarde: ze moeten Gods woorden ter har-
te nemen en zich houden aan het verbond dat Hij met ze gaat sluiten. 
Maar als ze allen priesters zullen zijn, voor wie dan? Uiteraard voor de 
andere volken, de volken van de wereld. Want ‘de hele aarde behoort 
Hem (God) toe’. Van al die volken zouden zij dan het ‘kostbaarste’ 
zijn. Maar zij hebben die voorwaarde niet vervuld en hebben die posi-
tie daarom niet verworven. 

De apostel Petrus komt hier op terug, wanneer hij aan de gelovigen 
uit de heidenen schrijft: 

Zij [de ongelovigen uit de Joden] struikelen omdat ze Gods woord 
niet gehoorzamen, … Maar u [de gelovige uit de Joden zowel als uit de 
heidenen] bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van pries-
ters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de 
grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft 
geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu 
bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu 
wordt zijn ontferming u geschonken. (1 Pet 2:8-10) 

Alle gelovigen, ongeacht van welke nationaliteit, zullen in Jezus’ ko-
mende Koninkrijk die priesterfunctie hebben, omdat zij Gods woor-
den ter harte hebben genomen en het verbond hebben gehouden. 
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boek 2 als de Dienstknecht van de HEER, nu hier in boek 3 uitein-
delijk wordt aangewezen als die ‘Gezalfde’. Maar dat was, zoals 
gezegd, al aangekondigd in de beschrijving van Cyrus, de bevrij-
der, als ‘Zijn (Gods) gezalfde’. De verlosten zullen echter niet zo-
maar terugkeren tot hun vroegere status, maar tot meer dan dat: 
zij zullen nu allen een priesterlijke functie hebben (Jesaja 61:6), 
terwijl buitenlanders (die eerder genoemde vreemdelingen) het 
werk op het land zullen doen, dus voor het inkomen en het levens-
onderhoud zorgen. Zoals vroeger de Levieten en de priesters 
mochten leven van de ‘tienden’ die het volk daarvoor opbracht. 

In een (vaak niet begrepen) passage in zijn rede in de bovenzaal 
verwijst Jezus hiernaar, wanneer Hij zegt:

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis 
van mijn Vader [in de Schrift altijd een aanduiding van de tem-
pel!] zijn veel ‘kamers’ [= priestervertrekken]; zou ik anders ge-
zegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? (Joh 
14:1,2)

In die nieuwe ‘tempel’ is niet alleen maar plaats voor een kleine 
groep priesters; nee daarin zullen straks alle verlosten een pries-
terlijke functie hebben (zie ook het kader op bladzijde 115). Met 
zijn kruisdood vervult Jezus de opdracht die Hij heeft als de lijden-
de Dienstknecht. En door de verlossing die Hij daarmee tot stand 
brengt voor de Godgetrouwe gelovigen, regelt Hij als het ware hun 
‘aanstelling’ als priester in die nieuwe tempel (dat ‘gereed maken’ 
van hun plaats daarin). Wanneer Hij terugkomt, zal dat zijn als de 
beloofde Gezalfde van Jesaja 61:1, die dan zijn koningschap zal 
aanvaarden. En Hij zal hen ‘tot zich nemen’ (niet ‘meenemen’ zoals 
de NBV ten onrechte vertaalt), om daar te zijn waar Hijzelf dan is, 
namelijk - als opperpriester - in zijn ‘tempel’. Maar de beelden lo-
pen hier wat door elkaar, want wíj weten intussen ook dat dat een 
‘geestelijke’ tempel zal zijn, bestaande uit juist die Godgetrouwe 
gelovigen (zie de bijlage “De tempel van Gods” op bladzijden 117-
120). En de ‘bezoekers’ zullen niet slechts Israëlieten zijn, maar 
mensen uit alle volken (zoals we ook al weten uit Jesaja 56:7). Ui-
teraard heeft dat alles een sterk symbolische betekenis (zoals we 
gewend zijn in het Evangelie van Johannes). Maar je moet wel 
eerst het beeld goed helder hebben voor je het kunt toepassen.

De Gezalfde en zijn bruid

De volgende passage beschrijft dan de Gezalfde in de uitvoering 
van zijn taak, en zijn dienaren in hun relatie tot Hem. En uiteraard 
vinden we ook daarvan het nodige terug als echo in het NT. De 
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laatste verzen van Jesaja 61 beschrijven Hem tenslotte in zijn 
vreugde over het aanvaarden van zijn taak. Hij is door God Zelf 
bekleed met zijn ‘ambtsgewaad’, dus aangesteld in zijn ambt. Even 
zeker als het opgroeien van de oogst na het onvruchtbare winter-
seizoen is daarom de bloei van zijn ‘Rijk van gerechtigheid’ na het 
dode seizoen van menselijke heerschappij (Jesaja 61:10,11). De 
Gezalfde zal niet zwijgen en niet rusten totdat Sions heil ‘opgaat’ 
zoals de zon opgaat, en de gehele wereld zal erkennen dat de ver-
losten Gods volk zijn, en door God zijn behouden en in hun recht-
matige positie hersteld. Zij zullen in Gods hand zijn als een kroon 
(dus: als ‘koningen’) en een tulband (de ‘priesters’). Het land zal 
niet langer ‘woest’ en ‘verlaten’ zijn, maar weer vruchtbaar en be-
woond. Dat woord voor ‘(ver)woest’ (vers 4) is vooral een woord 
dat we vinden bij Jeremia en Ezechiël, de profeten ten tijde van de 
wegvoering. Maar hier spreekt het van de omkering van dat pro-
ces. En dat woord voor ‘verlaten’ wordt gekoppeld aan dat voor 
een ‘verlaten’ vrouw. Daarbij lopen ook de beelden van een weer 
aangenomen vrouw en dat van een bruid weer wat door elkaar. 
Dat beeld van de gemeente als de bruid van Christus vinden we 
later weer terug in het NT. Uiteraard in Openbaring 19:6-10, maar 
ook al in 2 Korintiërs 11:2, Efeziërs 5:22-33 en zelfs Johannes 
3:29. De wachters op de muren hebben tot taak God voortdurend 
te herinneren aan Zijn belofte, zolang die nog niet is vervuld. Het 
is dus niet de taak van de getrouwe gelovige dat met geweld tot 
stand te brengen; hij moet de tijd aan God overlaten en de enige 
weg die voor hem openstaat om dat te ‘verhaasten’ is die van ge-
bed. Maar wanneer het zo ver is wordt er opgeroepen om voor de 
terugkerenden een weg gereed te maken (Jesaja 62:10,11, ook 
57:14), precies zoals daartoe aan het begin van boek 2 wordt op-
geroepen voor de terugkeer van God Zelf (Jesaja 40:3).

De zegen en de vloek

Iets anders dat zal worden teruggedraaid is de ‘vloek’ van Deu-
teronomium. In Deuteronomium 28 had Mozes het volk uitgebreid 
voorgehouden wat hen zou overkomen wanneer zij het verbond 
zouden overtreden en van God afvallen:

Maar als u de HEER, uw God, niet gehoorzaamt en zijn geboden 
en wetten, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, niet nauw-
keurig naleeft, zullen deze vervloekingen u treffen:

En uit de uitgebreide catalogus van rampen die hen zullen treffen:
U zult moeten aanzien dat uw zonen en dochters aan een ander 
volk uitgeleverd worden. Met smart wacht u op hun terugkeer, 
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elke dag opnieuw, maar u staat machteloos. Een onbekend volk 
zal zich te goed doen aan alles wat uw land voortbrengt en waar-
voor u zich hebt ingespannen. En u wordt mishandeld en uitge-
buit, dag in dag uit. (Deut 28:15,32,33)

Na hun ‘terugkeer’ naar het land zal echter gelden:
De HEER heeft gezworen bij zijn rechterhand en bij zijn sterke 
arm: ‘Nooit meer geef ik jullie graan aan je vijanden te eten, 
nooit meer zullen vreemdelingen de wijn drinken waarvoor jullie 
je hebben afgemat. Zij die het graan oogsten, zullen er ook van 
eten en ze zullen de HEER erom prijzen; zij die de druiven pluk-
ken, zullen ervan drinken in de voorhoven van mijn heilig-
dom.’ (Jes 62:8,9)

Die belofte geldt echter alleen voor de Godgetrouwen. Want in de 
aanhef lezen we: “

(God de HEER heeft mij geroepen) … om een genadejaar 
[jubeljaar] van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor 
onze God. (Jes 61:2)

Toen Jezus deze woorden voorlas in de synagoge van Kafarnaüm, 
liet Hij dat laatste nog weg, omdat het op dat moment nog ging 
om een oproep tot bekering. Toch zal die dag van wraak (oordeel) 
komen. In Jesaja vinden we die beschreven in hoofdstuk 63:1-6. 
De tekst spreekt daar van ‘Edom’. En mogelijk zal er bij Jezus’ we-
derkomst ook inderdaad een vernietiging plaats vinden in de land-
streek die ooit Edom heette. Hier staat Edom waarschijnlijk echter 
vooral voor Esau, de broer van Jakob die later Israël werd ge-
noemd. Twee broers, een tweeling, met gelijke kansen. Maar de 
ene verkocht zijn eerstgeboorterecht en werd verworpen. De ande-
re moest een lange leerschool doorlopen. Hij moest afleren voor 
alles een eigen, desnoods bedrieglijke, oplossing te zoeken, en in 
plaats daarvan op God te vertrouwen. Maar uiteindelijk was híj de-
gene die werd aangenomen. Daarmee staan zij model voor de ge-
lovige, die evenzeer voor de keus staat: een goed leven nu, maar 
dan straks verworpen, of Gods zware leerschool doorlopen, nede-
righeid en vertrouwen leren, en dan straks de zegen beërven. Die 
keus gold toen, maar die geldt nog steeds. En dat beeld van de 
Overwinnaar, met bloed aan zijn kleren, die zijn vijanden heeft 
verslagen, komt niet zonder reden weer terug in het laatste boek 
van de Schrift in Openbaring 19:11-16.
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Bijlage: De tempel van God 

De tempel van God waar de meeste Bijbellezers het eerst aan denken, 
is die welke is gebouwd door Salomo rond 950 v.Chr. Deze heeft be-
staan tot aan de verwoesting door de troepen van Nebukadnezar in 587 
v.Chr. Daarvóór had er echter in Silo al eens een stenen heiligdom ge-
staan, waar ‘de ark van het verbond’ in stond. We vinden dat in de eer-
ste hoofdstukken van 1 Samuël. Maar ook de Schrift zelf beschouwt de 
tempel van Salomo toch als de eerste echte tempel. Zeventig jaar na de 
verwoesting door Nebukadnezar (en 20 jaar na hun terugkeer uit bal-
lingschap) staat er eindelijk weer een nieuwe tempel. Bijna 500 jaar la-
ter, kort voor het begin van onze jaartelling, begon Herodes de Grote 
met een enorm bouwprogramma, om die te vergroten en te verfraaien. 
Voor het tempelgebouw zelf kwam dat programma al relatief snel ge-
reed, maar aan het totale tempelcomplex is nog gebouwd tot in 64 na 
Chr. In het jaar 70 is hij vervolgens door de Romeinen verwoest en 
daarna nooit meer herbouwd.  

De tempel als ontmoetingsplaats 

Onder heidense volken werd de tempel van een god gezien als diens 
woonplaats, en daarom aangeduid als zijn ‘huis’. Daar kwam je om zijn 
gunst af te smeken, en je bracht gaven om je verzoek te ondersteunen, 
zoals je ook tot een koning zou komen. Offergaven werden ook gezien 
als een manier om die god te eten te geven. Dat alles ontbreekt echter 
nadrukkelijk wanneer we het hebben over de tempel te Jeruzalem. In 
zijn inwijdingsgebed zegt Salomo: 
 Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel 

kan u niet bevatten, laat staan dit ‘huis’ dat ik voor u heb gebouwd. 
HEER, mijn God, hoor het smeekgebed van uw dienaar ... Wees dag 
en nacht opmerkzaam op wat er gebeurt in deze tempel, de plaats 
waarvan u zelf hebt gezegd dat daar uw naam zal wonen, en verhoor 
het gebed dat ik naar deze tempel richt. Luister naar de smeekbeden 
die uw dienaar en uw volk Israël naar deze tempel richten, aanhoor 
ons gebed vanuit de hemel, uw woonplaats, aanhoor ons en schenk 
ons vergeving. (1 Kon 8: 27-30) 

Ook hij noemt de tempel een huis, maar hij spreekt tegelijkertijd over 
de hemel als Gods ‘woonplaats’. Want het is onmogelijk dat God wer-
kelijk op aarde zou wonen, waar dan ook. Wat hier woont is ‘Zijn 
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naam’. Dit ‘huis’ is bedoeld als een ontmoetingsplaats, zoals vroeger de 
tabernakel werd aangeduid als de ontmoetingstent (NBG’51: tent van 
samenkomst). Het was een plaats waar de Israëlieten hun offers kon-
den brengen, die niet dienden om hun God te eten te geven (zie bij-
voorbeeld Psalm 50:12,13), maar om verzoening te doen voor hun 
overtredingen. Want hun God was een vergevend God. In zijn gebed 
vraagt Salomo God te luisteren naar elk gebed dat de leden van Zijn 
volk tot Hem zullen richten in deze tempel, maar ook in de richting 
van deze tempel; want dat hoeft niet per se hier te gebeuren.  

De woonplaats van Gods Naam 

Wat hier zou wonen was Gods Naam, en Zijn Naam is Zijn karakter, 
zoals we weten uit Exodus 34:6 en 7: 

De HEER [dit is in feite de verbondsnaam: JHWH] daalde neer in een 
wolk, hij kwam naast Mozes staan en riep de naam HEER uit: … ‘De 
HEER ! De HEER ! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, 
trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die 
schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat. 

Dit zijn de beide kanten van Zijn karakter: enerzijds vergevend, maar 
anderzijds niets zomaar door de vingers ziend (zie verder hoofdstuk 
17). Dat is wat de Israëliet in die tempel zou moeten vinden. Wie denkt 
dat hij ongestraft Gods geboden kan overtreden, krijgt te horen:  

Wat moet ik met al jullie offers? zegt de HEER. Ik heb genoeg van die 
schapen, die vetgemeste kalveren; het bloed van stieren, rammen en 
bokken wil ik niet meer. En wanneer jullie voor mij verschijnen – wie 
heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? (Jes 1:11,12) 

Maar wie zijn zonden belijdt, en een beroep doet op Zijn vergevingsge-
zindheid krijgt te horen: 

In de hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederi-
ge van geest, om de geest van de nederigen en het hart van de verbrij-
zelden te doen opleven. (Jes 57:15, NBG’51) 

Zoals we al zagen in hoofdstuk 15 (zie bijvoorbeeld blz. 108). 

De tempel van het Nieuwe Verbond 

Het NT neemt die gedachte weer op. De tempel is dan allang weer ver-
worden tot wat hij ook in de dagen van Jesaja en Jeremia was, waar de 
commercie hoogtij viert en het oprecht belijden van zonden voor de 
priesters nauwelijks nog gold. Jezus citeert beide profeten, zeggende: 
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Staat er niet geschreven: “Mijn huis moet voor alle volken een huis 
van gebed zijn [Jesaja 56:7]”? Maar jullie hebben er een rovershol 
[Jeremia 7:11] van gemaakt! (Mar 11:17) 

Dat is hoe het niet had moeten zijn. Maar ook dat andere aspect vinden 
we terug. Eerst nog wat versluierd, in de zaligsprekingen waarmee de 
bergrede begint. Maar al duidelijker wanneer Jezus tot de mensen op 
het tempelplein zegt “Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie 
dagen weer opbouwen”, waar Johannes aan toevoegt dat Hij ‘sprak 
over de tempel van zijn lichaam’ (Joh 2:19,21). Want God ‘woont’ bij 
de nederige van geest. Na Jezus’ kruisdood, waarin Hij de zijnen toon-
de wat zulke nederigheid betekent, vinden we het in het volle licht ge-
steld bij de apostelen. Paulus schrijft aan de gemeente in Korinte: “Of 
weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u 
woont en die u ontvangen hebt van God” (1 Kor 6:19). Met als conse-
quentie dat zij zich moeten onthouden van heidense praktijken, want: 

Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wijzelf zijn de 
tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen 
wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn 
volk. (2 Kor 6:16) 

De apostel Petrus werkt deze gedachte nog verder uit, wanneer hij 
Christus beschrijft als: 

… de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door 
God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als le-
vende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. 
Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die 
God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. (1 Pet 2:4-5) 

Op kenmerkend Bijbelse wijze lopen hier twee beelden dooreen: ener-
zijds spoort hij zijn lezers aan zich te laten gebruiken als ‘stenen’ van 
een ‘geestelijke’ tempel, maar anderzijds roept hij hen op de priesters in 
die tempel te zijn. Dat laatste herhaalt hij nog wanneer hij schrijft:  

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, 
een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote 
daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen 
naar zijn wonderbaarlijke licht. (1 Pet 2:9) 

Hij citeert hier Exodus 19:6, maar het leest ook als een verwijzing naar 
Jezus’ woorden in de bovenzaal (Johannes 14:1,2, zie blz. 116). In 
Openbaring gaat Jezus nog weer wat verder dan Petrus met zijn leven-
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de stenen, wanneer Hij Johannes aan de gemeente in Filadelfia laat 
schrijven: 

Wie overwint maak ik (niet slechts tot een levende steen, maar:) tot 
een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven 
staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad 
van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de 
hemel zal neerdalen. (Op 3:12) 

In Openbaring 21:10 daalt dat nieuwe Jeruzalem dan inderdaad neer uit 
de hemel. Maar dat valt buiten het kader van deze beschouwing (zie 
daarvoor bladzijden 44 en 85).  

Het heiligdom en de voorhoven 

Het Grieks van het NT gebruikt feitelijk twee verschillende woorden 
die beide soms of meestal worden vertaald als ‘tempel’. Het ene is hiëron
dat het gehele tempelcomplex aanduidt, inclusief de voorhoven waar de 
leraren hun wetsonderricht gaven, maar waar ook al die handelspraktij-
ken plaatsvonden. Het andere is naos, dat eigenlijk ‘woning’ betekent. 
Dat wordt gewoonlijk gebruikt als de aanduiding van het centrale hei-
ligdom met het heilige en het allerheiligste. In alle situaties van de vori-
ge paragraaf ging het om dat laatste woord. En dat is ook het woord 
dat in Openbaring is gebruikt om de ware gelovigen van het Nieuwe 
Verbond aan te duiden, in de tijd voorafgaand aan Jezus’ wederkomst: 

Vervolgens kreeg ik een rietstengel als meetstok, met de opdracht: 
‘Neem de maten op van Gods tempel (naos) en van het altaar, en tel 
degenen die God daar aanbidden. De voorhof (aulè) buiten de tempel 
(naos) moet je overslaan. Meet die niet op, want hij is bestemd voor 
de heidenen, die de heilige stad tweeënveertig maanden lang zullen 
vertrappen’. (Op 11:1,2) 

Dat vertrappen verwijst naar die passage in Jesaja (1:12) die we op blad-
zijde 120 citeerden. En het woord aulè duidt in de Griekse vertaling van 
het OT in veruit de meeste gevallen op de voorhoven van de tempel 
(ook in Jesaja 1:12). In het verband van Openbaring 11 moet de con-
clusie wel zijn dat met tempel (naos) de Godgetrouwe gelovigen worden 
bedoeld, maar met de voorhof (aulè) de ontrouwe meelopers wier gods-
dienst even weinig voorstelt als die van de meerderheid van het volk in 
Jesaja’s dagen; een nominaal christendom, dat de werkelijke principes 
daarvan allang heeft verloochend. En die les geldt dus voor ons nu! 
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Hoofdstuk 17

Smeekgebed en antwoord  (63:7-65 eind)

In Jesaja 62:6 en 7 zagen we dat de profeet sprak over wachters 
op de muren, aangesteld om God voortdurend te herinneren aan 
de vervulling van Zijn beloften (zie bladzijde 117). In de toepas-
sing van dat beeld moesten die ‘wachters’ wel de Godgetrouwen 
zijn. Het deel dat we nu bekijken begint dan met hun gebed 
(hoofdstuk 63:7-64:12). Zij vragen om een spoedig ingrijpen van 
God, maar waarop kunnen zij hun verzoek baseren? Het gebed er-
kent de noodzaak van het tonen van berouw, doet vervolgens een 
beroep op Gods geopenbaarde Naam, en eindigt met het argument 
dat de wereld het niet zou begrijpen wanneer Hij niet ingrijpt.

Het smeekgebed

Het gebed begint met Gods grote daden in het verleden te roemen 
(hoofdstuk 63:7-9). Dat slaat op het ontstaan van het volk: hun 
bevrijding uit de slavernij van Egypte, met een reeks van machtige 
daden die de wereld deden sidderen (zie bijvoorbeeld Jozua 2:8-
11). Maar het volk had Egypte nauwelijks verlaten, of het was al 
ongehoorzaam geworden. Het kwam ‘in opstand’ (NBG’51: was 
‘weerspannig’), een echo van Deuteronomium 1:43. Toch liet God 
Zijn volk niet in de steek, ter wille van Zijn knecht Mozes (Jesaja 
63:11a). Na de zonde met het gouden kalf had Mozes gevraagd 
Gods heerlijkheid te mogen zien, maar God had hem geantwoord 
dat ‘niemand Hem zou kunnen zien en in leven blijven’ (Ex 33:20), 
want daarvoor is Hij te heilig. In plaats daarvan deed Hij Zijn 
‘luister’ (tub) aan Mozes voorbij gaan en had Hij daarbij Zijn 
‘Naam’ (in feite: Zijn karakter) uitgeroepen: 
H   , H   , God, barmhartig (rachum) en genadig, lankmoedig, 
groot van goedertierenheid (chesed) en trouw, die goedertieren-
heid (chesed) bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, 
overtreding en zonde vergeeft. (Ex 34:6-7, NBG’51)

God had wachters aangesteld op de muren 
die Hem ‘dag en nacht’ moesten herinneren 
aan Zijn beloften. In Hoofdstuk 63 en 64 le-
zen we hun smeekgebed en in Hoofdstuk 65 
Gods antwoord daarop. Maar in het NT blijkt 
dat antwoord dan toch anders te zijn dan 
verwacht.
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Het woordgebruik in Jesjaja verwijst duidelijk naar die geopen-
baarde Naam:

Ik zal de gunstbewijzen (chesed) van de H    vermelden, de 
roemrijke daden van de H   , naar alles wat de H    ons heeft 
gedaan en naar de grote goedheid (tub) jegens het huis Israëls, 
welke Hij het betoond heeft naar zijn barmhartigheid (racham) 
en naar zijn vele gunstbewijzen (chesed). (Jes 63:7, NBG’51)

Dat beroep begint en eindigt dus met dit woord chesed, in onze 
Bijbels meestal vertaald met ‘goedertierenheid’. Maar de werkelijk-
heid lijkt anders; waar is nu die God van destijds (Jesaja 63:11b-
14)? Het gebed roept God op om opnieuw Zijn grootheid aan de 
wereld te tonen; en doet dat in bewoordingen die doen denken aan 
Salomo’s gebed bij de inwijding van de tempel (1 Koningen 8:44-
51), alsof het Hem daaraan wil herinneren (Jesaja 63:15). Het er-
kent dat het volk zich niet heeft gedragen als het nageslacht van 
Abraham of van Israël (de tot inzicht gekomen Jakob). Toch is God 
nog steeds hun ‘Losser’ die hen kan vrijkopen. Waarom heeft Hij 
niet ingegrepen toen zij afdwaalden? Waarom heeft Hij toegelaten 
dat andere volken hen uit hun erfdeel hebben verdreven? Zo lijkt 
het alsof dit alles uit het verleden nooit is gebeurd, alsof God Zich 
nooit heeft geopenbaard (verzen 16-18).

Een God die Zich manifesteert aan de wereld

In het verleden had God Zich toch in al Zijn majesteit geopen-
baard; aan Zijn volk, maar voor het oog van alle andere volken. 
Hij had duidelijk getoond niet zo te zijn als de goden van die vol-
ken, want geen van hen had de grote daden kunnen doen die de 
God van Israël deed (Jesaja 64:1-5a). Dit verwijst naar de uittocht 
uit Egypte en de intocht in Kanaän. Maar het zal ook een verwij-
zing zijn naar die ‘rechtszaken’ in hoofdstuk 41:1-10, 43:9-21 en 
44:6-8. Het gebed smeekt God om Zich nogmaals zo te manifeste-
ren aan de wereld. Het erkent dat zij, als volk, dat niet verdienen 
(hoofdstuk 64:5b-7). Zij zijn als onreinen, met vuile kleren, niet in 
staat om God te benaderen, uitgesloten van Zijn nabijheid. Dus 
eigenlijk zou zo’n manifestatie ook voor henzelf fataal zijn. Maar 
het gebed gooit het over een andere boeg. Wat moeten de volken 
hier niet van denken? Ooit heeft God Zijn volk met veel vertoon 
van macht bevrijd uit de handen van hun onderdrukkers. Maar nu 
ligt hun stad in puin, is hun land een woestenij geworden en is Zijn 
tempel verwoest. Zouden de volken niet gaan denken dat die God 
van Israël toch niet de Machtige was die Hij voorgaf te zijn? Dat 
kan Hij toch niet toestaan: het gaat niet om henzelf, zij die Hem 
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hadden verlaten, maar om Zijn eigen Naam onder de volken. Wan-
neer wij terugdenken aan de situatie in Jesaja 37, beseffen we dat 
juist dit het argument was waarmee ook Hizkia God smeekte Jeru-
zalem te redden, ondanks zijn eigen falen (verzen 14-20). Vanuit 
die invalshoek was dit huidige gebed daarom ook begonnen met:

Scheurde u maar de hemel open om af te dalen! … zo zou u uw 
vijanden uw naam laten kennen en alle volken voor u laten be-
ven … Nog nooit is zoiets gehoord, niet eerder zoiets vernomen. 
Geen oog zag ooit een god buiten u, die opkomt voor wie op hem 
wacht. (63:19-64:3; NBG’51: 64:1-4)

Maar als dat ruim zeven eeuwen later uiteindelijk wordt vervuld, 
daalt God niet af in een manifestatie van macht en vernietiging 
van vijanden, dan daalt Zijn Geest af in de gedaante van een duif, 
en daarmee begint niet alleen dat ingrijpen, maar ook het nederige 
werk van de lijdende Knecht die de grootste vijand van alle moest 
verslaan: de dood (Marcus 1:9-11). Want uiteindelijk zou dát de 
manier zijn waarop God ‘opkomt voor wie op Hem wacht’.

Gods antwoord

In Hoofdstuk 65 vinden we dan Gods antwoord. Maar meteen in de 
aanhef stuiten we al op een dubbelzinnigheid. We lezen daar:

 Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te 
vinden voor hen die Mij niet zochten; Ik zei tot een volk dat 
mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik. (Jes 65:1, 
NBG’51)

 De gehele dag breidde Ik mijn armen uit naar een opstandig 
volk, dat volgens eigen overleggingen wandelde op een weg, 
die niet goed is; een volk, dat Mij bestendig openlijk krenkt 
door te offeren in de hoven en offers te ontsteken op de tichel-
stenen. (Jes 65:2,3)

In het verband van Jesaja hier, leest dit als een klacht van God dat 
Hij open stond voor Zijn volk, maar dat zij Hem niet zochten. Pau-
lus vertelt (met zijn gezag als apostel) echter dat de tweede zin –
over een opstandig volk – inderdaad over het Joodse volk gaat, 
maar de eerste – over mensen die Hem niet zochten – over de hei-
denen (Romeinen 10:20,21). We zullen hier echter te maken heb-
ben met een wat uitgebreidere gedachtegang, die we in het NT in 
feite vaker tegenkomen. De apostel gaat uit van een passage die 
als zodanig wel degelijk handelt over Israël, zij het alleen over het 
deel van het volk dat zich heeft bekeerd en God opnieuw zoekt. Op 
grond daarvan redeneert hij dan echter dat als het voor afvallige 
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leden van het volk mogelijk is om op die manier tot God terug te 
keren, daaruit logisch moet volgen dat zoiets ook voor niet-Joden 
(heidenen) mogelijk is. Want het criterium is dan kennelijk beke-
ring en niet afstamming. In dat geval zullen we de eerste zin dan 
echter moeten toepassen op de getrouwe (of de bekeerde en weer 
trouw geworden) minderheid en niet op het volk als geheel.

Dit hoofdstuk maakt inderdaad onderscheid tussen die Godgetrou-
we minderheid en de afvallige meerderheid, zij die God zoeken en 
zij die dat niet doen. Van die laatste wordt uitgebreid verteld wat 
zij allemaal aan gruwelijks doen (Jesaja 65:3-5). God zal dat niet 
vergeten (het staat ‘opgeschreven’ in Zijn boek, vers 6) en zij zul-
len de rekening daarvoor gepresenteerd krijgen (vers 7). Maar 
voor de Godgetrouwen geldt dat zolang er nog iets goeds in hen 
wordt gevonden, God hen niet mee zal laten omkomen (vers 8). 
Dus ook al hebben zij zich mogelijk in mindere of meerdere mate 
laten meeslepen door wat er allemaal misging in het land, zolang 
hun gezindheid toch op God was gericht zullen zij wel degelijk wor-
den behouden. Uiteindelijk zijn zíj het die het land zullen beërven 
(Jes 6:9).

Dan wordt gesproken over ‘de vlakte Saron’ en ‘het dal van Achor’. 
De vlakte van Saron is de vruchtbare kustvlakte ten zuiden van de 
Karmel, tot aan het land van de Filistijnen. In hoofdstuk 33:9 was 
verteld dat die door de legers van Sanherib tot een woestenij was 
gemaakt. In hoofdstuk 35:2 was verteld dat die weer tot bloei zou 
komen wanneer God weer naar Zijn land zou terugkeren. Die laat-
ste belofte wordt hier nu nog eens herhaald (hoofdstuk 65:10), 
maar dan voor het komende Koninkrijk van de Gezalfde. Want de 
rol van menselijke overheersers zal dan zijn uitgespeeld. Het dal 
van Achor verwijst naar de intocht onder Jozua (Jozua 7:24-26), 
waar we lezen dat de overtreder Achan daar ter dood gebracht 
werd, zodat hij zich niet met het volk in het land kon vestigen. Ook 
hier in Jesaja is de boodschap dat er voor zulke overtreders in het 
nieuwe land geen woonplaats zal zijn. Maar anders dan toen zullen 
zij er zelfs niet begraven worden; het ‘dal van Achor’ zal geen ne-
gatieve bijklank meer hebben.

De God ontrouwen worden vervolgens beschreven als de aanbid-
ders van Gad en Meni, de Kanaänitische goden van fortuin en lots-
bestemming. Zij zullen het fortuin echter niet beërven en hun lots-
bestemming zal het zwaard zijn, omdat zij – toen het er op aan 
kwam – niet naar Gods stem hebben gehoord (Jes 63:11,12). De 
volgende passage zet de beide groepen direct tegenover elkaar:
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Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 

In dit hoofdstuk kondigt God aan: “Zie, ik schep een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt 
niemand ooit nog voor de geest” (Jes 65:17). Dat is duidelijk een ver-
wijzing naar Genesis 1:1. Uiteraard is dit dichterlijke taal en komt er 
niet echt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar de schepping 
zal zodanig worden vernieuwd dat het lijkt alsof er voor de bestaande 
schepping een nieuwe in de plaats is gekomen. En die toestand zal blij-
vend zijn, want in hoofdstuk 66 wordt dat blijvende karakter gebruikt 
voor de verzekering dat ook de positie van de getrouwen blijvend zal 
zijn: “Zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maak zullen 
voortbestaan – spreekt de HEER – zo zullen jullie naam en jullie nage-
slacht voortbestaan” (66:22). In het boek Openbaring komt deze be-
lofte weer terug, wanneer we aan het eind daarvan lezen: “Ik zag een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste 
aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer” (Op 21:1). Openbaring 
beschrijft die ‘nieuwe schepping’ als een hersteld paradijs. 

De apostel Petrus wijst, op grond van deze profetieën, op het tijdelijke 
karakter van de huidige wereld, die ‘door vuur zal vergaan’ (een verwij-
zing naar Jesaja 24), en zegt dan: “Wij verwachten echter naar zijn be-
lofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid 
woont” (2 Pet 3:10,13, NBG’51). Maar hij gebruikt het ‘vergaan’ van 
de oorspronkelijke wereld in de zondvloed als beeld voor het vergaan 
van de huidige wereld: “(zij die Christus’ wederkomst ontkennen) gaan 
er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een 
hemel is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit 
water en door middel van water, en dat de toenmalige wereld vergaan 
is toen ze door het water werd overspoeld” (2 Pet 3:5,6). Feitelijk ziet 
hij de huidige schepping dus al als een tweede en de komende (en blij-
vende) als een derde. En dat laatste vinden we ook bij Paulus die zijn 
wegvoering – in een visioen – naar dat komende ‘paradijs’, beschrijft 
als een wegvoering naar ‘de derde hemel’ (2 Korintiërs 12:2-4). 

Mijn dienaren zullen eten – maar jullie zullen honger lijden
Mijn dienaren zullen drinken – maar jullie zullen dorst lijden
Mijn dienaren zullen zich verheugen   

– maar jullie zullen te schande staan
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Gods dienaren zullen schreeuwen van vreugde, maar de on-
trouwen zullen schreeuwen van vertwijfeling en wanhoop. Zij zul-
len (als een Achan? zie vorige alinea) hun naam achterlaten als 
een vloekwoord, maar God zal Zijn dienaren een nieuwe naam ge-
ven die zal worden gebruikt voor een zegenwens.

Volledige vernieuwing

Dit hoofdstuk besluit dan met een belofte van totale vernieuwing: 
Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er 
vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog 
voor de geest. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich 
om wat ik schep. (Jes 65:17,18)

Uiteraard moeten we die nieuwe hemel en aarde niet al te letterlijk 
opvatten. Het is bovenal poëtisch taalgebruik: de vernieuwing zal 
echter zo radicaal zijn dat het alleen nog maar kan worden be-
schreven als een volledig nieuwe schepping. Ook zal er een ‘nieuw’ 
Jeruzalem zijn:

Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar be-
volking vreugde. Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblij-
den over mijn volk. (Jes 65:18,19)

Daarbij valt op hoeveel nadruk er ligt op vreugde. En dat zet zich 
voort in een nieuwe maatschappij:

 Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. 

 Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft, 

 geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; 
want een kind zal pas sterven als honderdjarige, 

  en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt.

En over vloek gesproken: opnieuw wordt verzekerd dat de vroege-
re vloek dan voorgoed zal zijn weggedaan, want “zij zullen huizen 
bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van de 
opbrengst eten; in wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat 
zij planten zal geen ander eten” (Jes 65:21,22, vergelijk bladzijde 
117/118). Hun leven zal gezegend zijn: “Zij zullen, met heel hun 
nageslacht, een volk zijn dat door de HEER is gezegend. Ik zal hun 
antwoorden nog voor ze mij roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze 
nog spreken” (vzn 23,24). En met een echo van hoofdstuk 11:6-9 
lezen we dat heel deze nieuwe schepping in harmonie zal zijn:

Wolf en lam zullen samen weiden, 
een leeuw en een rund eten beide stro 
en een slang zal zich voeden met stof. 
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige 
berg – zegt de HEER. (Jes 65:25)
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Hoofdstuk 18

De voleinding  (66)

Het laatste hoofdstuk van Jesaja geeft een duidelijke afsluiting van 
zijn boodschap. De structuur ervan is in grote lijnen:

 De tempel en de tempeldienst, zoals die nu zijn

○ Het komende heil voor wie God dienen 

○ Oordeel over de valse aanbidders

 De tempel en de tempeldienst, zoals die straks zullen zijn

Het hoofdstuk begint en eindigt dus met Gods tempel, Zijn woon-
plaats (Zijn ‘huis’) op aarde.

Gods ‘huis’ op aarde

De openingswoorden wijzen er op dat de gedachte van een ‘huis’ 
van God op aarde eigenlijk absurd is. Daar had ook Salomo, de 
bouwer ervan, in zijn inwijdingsgebed al op gewezen:

Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste he-
mel kan u niet bevatten, laat staan dit huis dat ik voor u heb ge-
bouwd … Luister naar de smeekbeden die uw dienaar en uw volk 
Israël naar deze tempel richten, aanhoor ons gebed vanuit de 
hemel, uw woonplaats, aanhoor ons en schenk ons vergeving. (1 
Kon 8:27-30)

Maar het volk ziet de tempel intussen als een talisman die hen be-
schermt, een verzekering tegen onheil; ze leven niet langer naar 
de idealen die Salomo in zijn gebed had aangegeven. Ja, God wilde 
‘op aarde wonen’, zoals Hij ook Zelf aangekondigd had, maar dat 
betrof geen stenen gebouw. Hij wilde wonen in de harten van wie 
Hem toegewijd zijn. De openingswoorden “Waar zouden jullie een 
huis voor mij kunnen bouwen? En wat zou mij als rustplaats die-
nen?”, zijn een retorische vraag als het gaat om een gebouw, 
maar hebben wel degelijk een antwoord voor wie verder kijkt: 
“Toch sla ik acht op wie verdrukt wordt, op mensen met een ge-
broken geest, op ieder die huivert voor mijn woorden” (Jes 66:22). 

Het slot van het boek beschrijft die nieuwe 
schepping; een wereld waarin die persoonlij-
ke relatie met God weer zal zijn hersteld. En 
dat zal de wereld zijn waarin God werkelijk 
‘bij de mensen’ zal wonen.
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Dat gaat over mensen die leven naar (‘huiveren voor’) Zijn woord. 
En die ‘verdrukte’ (NBG’51: ellendige) is zo’n Godgetrouwe, die 
echter door zijn ontrouwe volksgenoot wordt onderdrukt en uitge-
buit. De gebrokene (van geest) is letterlijk iemand die ‘verlamd’ is, 
hier echter omdat het hem onmogelijk wordt gemaakt God op de 
juiste manier te dienen. Dát zijn de mensen bij wie God wil 
‘wonen’. Dit hadden we in principe ook al gelezen in hoofdstuk 
57:15 (al worden daar wat andere woorden gebruikt), waar God 
eraan had toegevoegd: “… opdat de onaanzienlijke geest herleeft, 
opdat het verslagen hart tot leven komt”. De echo daarvan vinden 
we in Jezus’ woorden:

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn …  dan zal ik jullie rust ge-
ven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoe-
dig en nederig [dat ‘verdrukt’] van hart. Dan zullen jullie werke-
lijk rust vinden. (Mat 11:28,29)

Door het verschil in taal tussen Jesaja (Hebreeuws) en Matteüs 
(Grieks) en de verschillende vertalingen daarvan door onze verta-
lers, valt het niet onmiddellijk op, maar Jezus citeert hier ook in 
andere zin Jesaja. Dat woord ‘rust’ citeert de rust van Jesaja 57:15 
en 20 (de Griekse vertaling van het OT beschrijft God in vers 15 
als ‘rustend’ in het heilige, en vers 20 vertelt dat de goddelozen 
die rust juist niet zullen vinden), maar ook David, die zei dat hij de 
tempel had willen bouwen als een ‘rustplaats’ voor de ark van het 
verbond (1 Kronieken 28:2). En dit hoofdstuk 66 begint ermee.

De praktijk van Jesaja’s dagen

De praktijk van die dagen was echter anders (Jesaja 66:3). De op-
vattingen over dit vers verschillen echter. Sommigen vatten dit op 
als: de één (die voor Gods Woord beeft) doet dit en de ander (die 
valse aanbidder) doet dat. Anderen vertalen: wie dit doet, doet 
óók dat. De meest letterlijke vertaling is echter: wie (naar buiten 
toe) dit doet, doet (in zijn hart) dat. Zoals in de Luthervertaling:

Wie een os slacht die is als iemand die een man doodt
Wie een schaap offert die is als iemand die een hond afmaakt
Wie spijsoffer brengt die is als een die zwijnenbloed offert
Wie wierook brandt die is als een die onrecht prijst

Dan gaat dit over die ‘zinloze offergaven’ (NBG’51: ‘huichelachtige 
offers’) van hoofdstuk 1:13 (zie daarvoor de gehele passage 1:10-
17) wat waarschijnlijk lijkt, want er zijn meer overeenkomsten tus-
sen de eerste hoofdstukken en dit laatste hoofdstuk. Over deze 
mensen spreekt God dan een oordeel: “want ik heb geroepen, 
maar niemand gaf antwoord, ik heb gesproken, maar zij luisterden 
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niet; zij deden wat slecht is in mijn ogen, en zij verkozen wat ik 
niet wil” (Jes 66:4). Daartegenover worden de Godgetrouwen ge-
troost met de verzekering dat deze valse aanbidders niet het laat-
ste woord zullen hebben. Weliswaar dagen die de Godgetrouwen 
uit, met woorden die schijnen te betekenen ‘laat die God waar jul-
lie zo op vertrouwen Zich maar eens openbaren’ (vs. 5), maar 
wanneer God dat tenslotte inderdaad zal doen, zijn zíj het die be-
schaamd zullen staan (verzen 5 en 6). Als dat inderdaad de bete-
kenis is, vinden we de echo daarvan bij Petrus, in die passage 
waarin hij wijst op de komst van een ‘nieuwe hemel en aarde’:

Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zul-
len komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend vragen: 
‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen?’ (2 Pet 3:3,4)

Want ook in de houding van valse aanbidders is er niets nieuws 
onder de zon.

Maar die openbaring komt wel degelijk. In de vertaling gaat echter 
een nadruk verloren. Het Hebreeuws gebruikt driemaal het woord 
qol, in de NBV vertaald met ‘tumult’ en ‘stem’, en in de NBG’51 
ook met ‘gedruis’ en ‘klank’. We kunnen dat weergeven als: ‘Het 
klinkt uit de stad, een luide klank uit de tempel, het is de klank 
van de HEER’. Die klank (qol) komt enkele tientallen malen voor in 
Jesaja. We vinden dat de eerste keer van het luide roepen van de 
serafs in de tempel (in 6:4) en vervolgens van de stem van de 
Heer die vraagt: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’, 
waarna Jesaja zich daartoe bereid verklaart (zie bladzijde 28). Dit, 
hier in hoofdstuk 66:6, zal daar het ‘antwoord’ op zijn. 

Maar vaak is die stem van de HEER een stem die oordeel brengt 
(bijvoorbeeld hoofdstuk 13:4; 24:18; 29:6; 30:30-31). De Dienaar 
van de HEER zou zijn ‘stem’ niet verheffen (hoofdstuk 42:2), want 
Hij kwam om op te roepen tot bekering. Maar wanneer Hij terug-
komt als de komende Overwinnaar, zal dat zijn om de Godgetrou-
wen te bevrijden en oordeel te brengen over de valse aanbidders 
met hun schijnaanbidding.

Troost voor de Godgetrouwen

Die komst zal plotseling komen, onverwacht als ‘een dief in de 
nacht’, zoals we weten uit het NT (1 Tessalonicenzen 5:2,4; 2 Pe-
trus 3:10; Openbaring 3:3, 16:15). Maar ook lezen we dat al in 
Jesaja 66:7 en 8. En dat zal dan een reden zijn voor grote vreugde 
voor de Godgetrouwen, want dit spreekt over dat ‘nieuwe Jeruza-
lem’ waar we het eerder over hadden, waar voortaan gerechtigheid 
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zal wonen (Jesaja 65:17-20, vergelijk 2 Petrus 3:13 en Openba-
ring 21:2). In Jesaja 8 was Assur een grote, buiten zijn oevers ge-
treden, alles meesleurende rivier van geweld (vers 7). In hoofd-
stuk 59:19 is God Zelf zo’n rivier, komend in oordeel over de vij-
anden van Zijn volk. Nu is Hij geen rivier van geweld meer, maar 
is dat kabbelende water van Siloach (hoofdstuk 8:6, zie bladzijde 
30) gegroeid tot een ‘rivier van vrede’ voor de Zijnen (66:12). 
Maar dat nieuwe Jeruzalem wordt ook beschreven als een moeder 
die haar kinderen troost voor wat hun allemaal is overkomen. En 
daarbij valt de nadruk op, die er ligt op het begrip ‘vreugde’ - maar 
ook op troost, als een antwoord op de aanhef van boek 2 
(hoofdstuk 40:1).

Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en 
juichen om haar, laat allen die om haar treuren nu samen met 
haar jubelen. Aan haar vertroostende moederborst zullen jullie 
drinken en verzadigd worden, haar rijke, volle borsten zullen je 
zogen en verkwikken … Je zult op de heup gedragen worden en 
worden gewiegd op haar schoot. Zoals een moeder haar zoon 
troost, zo zal ik jullie troosten; in Jeruzalem zul je troost vinden. 
(Jes 66:10-13)

De voortdurende nadruk is dat God uiteindelijk de Zijnen genoeg-
doening zal schenken voor hun lijden en verdrukking in deze we-
reld ‘van de mensen’. En dat treuren beschrijft niet alleen hun lij-
den, maar ook hun treuren over het feit dat God in die wereld niet 
gediend wordt. Dat moeten we ook zien als de achtergrond van 
Jezus’ woorden in de bergrede:

Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. 
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij 

zullen verzadigd worden. (Mat 5:4-6, NBG’51)

Maar we herkennen het beeld ook weer terug in de beschouwing 
van Paulus in zijn brief aan de gemeenten in Galatië. Hij citeert 
daarbij Jesaja 54:1, maar heeft kennelijk ook deze passage uit Je-
saja 66 voor ogen, wanneer hij schrijft:

Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat is onze moeder, want 
er staat geschreven: ‘Wees verheugd, onvruchtbare vrouw, jij die 
niet baart. Jubel en juich, jij die geen weeën kent. Want zij die 
zonder man is, heeft meer kinderen dan zij die met een man 
is.’ (Gal 4:26,27)

Al vergelijkt hij daarbij de broers Isaak en Ismaël, en niet Jakob en 
Esau, zoals Jesaja in 63:1-6 (zie bladzijde 118).
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Oordeel over de afvalligen

De volgende passage stelt tegenover die vreugde het oordeel over 
Zijn vijanden: “Wat jullie daar zien, zal je hart verblijden, je botten 
zullen gedijen als het jonge groen. De HEER zal zijn dienaren zijn 
macht tonen en zijn vijanden zijn verbolgenheid” (Jes 66:14). 
Want de onvermijdelijke keerzijde van deze manifestatie van God 
aan de Zijnen is Zijn oordeel over de afvalligen (beschreven in 
vers 18) en over hen die Zijn volk hebben verdrukt:

Alle dingen nieuw 
Helemaal aan het eind van de Schrift vinden we thema’s van dit hoofd-
stuk weer terug, wanneer we lezen: 

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde … (want het vroegere 
was niet meer). En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem … 
getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde 
een luide stem … zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en 
Hij zal bij hen wonen … en Hij zal alle tranen van hun ogen afwis-
sen … want de (vroegere) dingen zijn voorbijgegaan … Zie, Ik maak 
alle dingen nieuw … Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en 
waarachtig … Zij zijn geschied. … Wie overwint, zal deze dingen 
beërven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn. 
Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moorde-
naars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leu-
genaars; hun deel is … de tweede dood. (Op 21:1-8, NBG’51) 

We herkennen hier probleemloos de woorden in van de laatste hoofd-
stukken van Jesaja, en speciaal dit hoofdstuk 66. Want de boodschap 
van Jesaja is de boodschap van de Schrift, en dus vinden we dezelfde 
voleinding. Maar dat einde, die nieuwe schepping, die ‘nieuwe hemel en 
aarde’, is er alleen voor wie zelf een ‘nieuwe mens’ is geworden. Want 
de oude mens kan die wereld niet beërven, die moet worden 
‘afgelegd’ (Efeziërs 4:22). Daarom begint Jezus zijn prediking aan de 
schriftgeleerde Nikodemus met: “Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie 
opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien” (Joh 3:3). 
Maar dat worden van een nieuwe mens is iets dat je zelf moet doen en 
niet – zoals veel christenen denken – iets dat je overkomt. Je moet dat 
doen door je volledig op God te richten, en zo die persoonlijke relatie 
met God te herstellen (zie bladzijde 107). En daarover gaat Jesaja. 
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De HEER zal komen in een vuur, met zijn wagens als een wervel-
storm. Hij komt zijn toorn uitvieren in vlammen, zijn dreiging in 
een vuurgloed. De HEER zal over al wat leeft een oordeel vellen, te 
vuur en te zwaard, en tallozen worden door hem doorboord. (Jes 
66:15,16)

Dat vuur is hier een beeld van volledige vernietiging, en die storm 
is een beeld van een volledig wegvagen (een echo van hoofdstuk 
28:17? zie bladzijde 49/50). Het zwaard zou kunnen worden opge-
vat als een individueel vonnis: God vernietigt niet zonder onder-
scheid; alleen wie dat oordeel verdient wordt erdoor getroffen.

Wanneer het is vervuld

Het slot van het hoofdstuk, en daarmee van het boek, beschrijft 
dan drie groepen. Allereerst zij die dan door God gerechtvaardigd 
zijn (de ‘ontkomenen’, vers 19 NBG’51). Zij zullen uitgaan en Gods 
heil prediken aan de volken. Dat was eigenlijk de taak geweest van 
het oorspronkelijke verbondsvolk (Israël) en het was later ook Je-
zus’ opdracht geweest aan de gelovigen van het Nieuwe Verbond 
(Matteüs 28:19). Nu zal dat de taak zijn van deze groep; waaruit 
overigens blijkt dat de komst van de Gezalfde niet wacht totdat 
het evangelie aan allen op aarde is gepredikt. Zij zullen ook hen 
die uit de andere volken Godgetrouw zijn geweest, naar dat 
‘hemelse’ Jeruzalem brengen om daar eveneens een priesterrol te 
vervullen in die ‘geestelijke’ tempel (Jesaja 66:20). 

De overige mensheid behoort slechts tot een van beide volgende 
groepen. Enerzijds zullen er de afvalligen zijn en zij die tegen dat 
‘hemelse’ Jeruzalem waren opgetrokken (hier speelt op de achter-
grond nog steeds die aanval van Sanherib uit Jesaja hoofdstuk 36 
en 37 mee). Zij zullen dan echter al vernietigd zijn, en hun lijken 
zullen liggen in ‘Edom’ (Jesaja 63), een land voortaan gekenmerkt 
door een ‘eeuwig’ vuur, waar de wormen aan hun lijken voor vele 
jaren genoeg zullen hebben om zich daarmee te voeden. Ander-
zijds zijn er zij die op de feestdagen naar de tempel komen om 
daar te aanbidden. Zij zullen in de tempel Gods glorie kunnen zien. 
En wanneer zij uitgaan naar de streek waar de afvalligen liggen 
(dat land Edom?) zullen zij, als een grimmige waarschuwing, met 
eigen ogen kunnen waarnemen hoe het afloopt met hen die van 
God afvallig zijn geworden. Andere opties zullen er dan niet meer 
zijn. En ook dát beeld, met díe waarschuwing, komt in het NT weer 
terug (Marcus 9:43-48).
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Samenvatting van het boek Jesaja 

Boek 1 – een volk in duisternis 

In boek 1 (hoofdstuk 1-37) zagen we dat het volk in duisternis verkeer-
de. Het had zijn roeping verzaakt en was zijn eigen weg gegaan, want het 
wilde niet apart zijn van de wereld, maar juist zijn als die andere volken. 
Maar toch meenden zij nog steeds Gods volk te zijn, en meenden zij 
‘recht’ te hebben op Gods bescherming - dus hun kon niets overkomen. 

Vanwege deze houding was het volk niet in staat zijn eigen fouten te on-
derkennen. En bijgevolg beschouwde het elke oproep tot bekering als 
‘kinderpraat’. Rampen en verdrukking die God over hen bracht, zagen 
zij niet als ‘tuchtiging’ (corrigerende ‘straf’) en waarschuwing, maar als 
hun aangedaan onrecht. Zij hadden immers ‘recht’ op Gods bescher-
ming. En zij vertrouwden niet op Gods oplossingen; alles wat zij nodig 
meenden te hebben was Gods zegen op hun eigen oplossingen. 

Dat betreft uiteraard het onbekeerlijke deel van het volk. Maar ook de 
Godgetrouwen liepen gevaar. Ook zij onderkenden te weinig hun eigen 
tekortkomingen. Want hoe slechter je omgeving, hoe sneller je eigen ge-
drag daar gunstig tegen afsteekt. Tegen een achtergrond van zwart ziet 
vuilgrijs er al snel uit als stralend wit. En al zie je dan wel dat ook jij niet 
volmaakt bent, toch neem je al snel het een en ander over van je omge-
ving. En dus zit God als het ware met een ‘probleem’:  

Hoe bied je verlossing aan aan iemand die niet beseft dat hij die nodig heeft? En 
hoe zou die ooit kunnen inzien hoe uniek dat aanbod is, en hoe uniek de manier 
is waarop die verlossing tot stand zal worden gebracht? 

Les 1 

Daarop volgt de eerste les. Die bestaat uit drie delen:  

 Een ‘case study’ (dat is: een studie van een praktijksituatie) 
 Een theorieles 
 Een confrontatie van de theorie met de praktijk 

Het praktijkgeval betreft de goddeloze koning Achaz. Hij was bij uitstek 
iemand van de eigen oplossingen, en dus had hij Gods hulp niet nodig. 
Liever niet zelfs, want dat paste niet in zijn plan. Gods aanbod van een 
teken slaat hij daarom ook af met een vrome smoes. In plaats daarvan 
laat hij de Assyriërs naar het westen komen - die zijn dan ook gekomen! 
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Dan volgt de theorieles. Niet de volken maken de geschiedenis, maar 
God. Die volken worden door God aangestuurd. Je kunt je dus ook niet 
tegen die volken (in feite: tegen God) beschermen door middel van mili-
taire verbonden; je kunt je daar alleen maar tegen beschermen door op 
God te vertrouwen. Want waar ben je nu eigenlijk bang voor? Is dat niet 
voor de volken die God tegen je laat optrekken. En waar zoek je dan 
bescherming? Uiteraard bij God en niet bij die volken. 

En hoe werkte dat dan in de praktijk? Ja, God heeft Jeruzalem verkozen, 
en Hij zal het blijven beschermen. Maar niet omdat Hij dat verplicht zou 
zijn aan Zijn volk. Wanneer de Assyriërs onder Sanherib, ten tijde van 
Achaz’ zoon Hizkia, Jeruzalem aanvallen, wordt de stad inderdaad door 
God gered. Maar pas op het allerlaatste moment, nadat alle menselijke 
oplossingen hebben gefaald. 

Les 2 

In de hoofdstukken 38 en 39 vinden we dan les 2, als een intermezzo dat 
de overgang vormt naar boek 2. 
 De case study betreft hier de vrome Hizkia, en hoe het echt zat. Hiz-

kia was ‘besmet’ geraakt met zijn omgeving. Hij had aanvankelijk voor 
zijn problemen een eigen oplossing gekozen; die van het militaire ver-
bond. Pas toen dat faalde, kwam hij tot inzicht en koos de goede weg. 

 De theorie is: ook een ‘goede’ koning uit het huis van David is onvol-
doende volmaakt. Er is dus meer nodig. 

 De toepassing hiervan: ook een ‘goed’ mens kan zichzelf niet redden. 
Ook hij is uiteindelijk een zondaar, die (overeenkomstig het vonnis 
van Genesis 3:19) tenslotte zal sterven. Daar is dus meer voor nodig.

Boek 2 – God de ‘Losser’ en Zijn Knecht 
Hizkia had aanvankelijk vertrouwd op de hulp van Babel, maar Assur 
had Babel met geweld neergeslagen. Een eeuw later zou een latere ko-
ning van Babel (Nebukadnezar) wél over Assur triomferen. Die zou zelfs 
slagen waar Assur nu faalde: hij zou Jeruzalem veroveren en het volk in 
ballingschap wegvoeren. En zou er dan voor het volk nog bevrijding 
mogelijk zijn uit de hand van die ‘sterke’? Ja, want God is machtiger dan 
die sterke; Híj zal dat tot stand brengen. Daartoe brengt Hij een nóg 
sterkere koning (Kores of Cyrus), die ook dat Babel zou verslaan. 

Zou het volk bevrijding nodig hebben uit Babel? Uiteraard! Zou het volk 
verlossing nodig hebben uit de macht van zonde en dood? Ja, want de 
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Wet kon dat niet. Kan God bevrijden uit Babel? Ja, want Hij stuurt de 
geschiedenis. Kan God verlossen uit de dood? Ja, want Hij is machtiger 
dan zelfs die ‘sterke’ (en dat zelfs hoewel die sterke eigenlijk ‘in zijn 
recht’ staat). 

Het beeld dat hier wordt gebruikt is dat van een mens die een schuld had die hij 
zelf niet kon betalen, en die daarom als slaaf is verkocht. Maar God treedt op als 
de ‘Losser’, Die hem weer loskoopt.

Hoe zou God Zijn volk dan lossen? Door een Koning uit het huis van 
David. Zal die daarvoor optreden als een machtig strijder, als een Kores? 
Nee, Hij zal optreden als een Knecht (Slaaf) en nederig Dienaar. De pa-
radox van de Overwinnaar die de ‘sterke’ zal overwinnen, is: hij zal niet 
overwinnen door geweld, maar door nederigheid en gehoorzaamheid.  

Deze overwinning wordt beschreven als het ‘goede nieuws’, het evangelie! 

Boek 3 – Terug naar de werkelijkheid
Wat is er dan nodig? Allereerst een terugkeer naar die directe persoonlij-
ke relatie met God, geïllustreerd aan het vasten en de sabbat. Dat bete-
kent dat de Godgetrouwe gelovige zijn kant nakomt van het verbond 
(contract) dat hij heeft met God: 
 Hij moet niet vervallen in profijt denken (‘voor wat, hoort wat’) 
 Hij moet niet vervallen in wetticisme (dode werken) 
 Hij moet eerlijk uitkomen voor zijn tekortkomingen 

Wie zo die relatie met God herstelt en gestand doet, zal verlossing ont-
vangen. Dat zijn zij die de Knecht navolgen, de nederigen van hart. 
Voor hen zal er een ‘jubeljaar’ zijn, met vrijlating uit slavernij (de slaver-
nij van de dood) en een herstel in hun oorspronkelijke ‘erfdeel’. Maar 
voor de anderen is er een ‘dag van oordeel’. 

Maar dat is nog niet alles: er is meer. Die toegang tot het verbond zal er 
niet meer alleen zijn voor Israël. Ook de vreemdeling en de onvolmaakte 
hebben toegang. Gods tempel zal uiteindelijk een huis van gebed zijn 
voor alle volken, tot aan ‘de einden van de aarde’. Jeruzalem (en niet Ba-
bel) zal het toekomstige centrum van de wereld zijn. Jesaja omschrijft dat 
als een ‘nieuwe schepping’. 

De hoop van Israël 

Daar eindigt Jesaja. Maar het gaat verder in de Evangeliën, wanneer ‘een 
stem luid klinkt in de woestijn: Maak de weg van de Heer gereed, maak 
recht zijn paden’. Dit is het begin van de vervulling, die wordt gevolgd 
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door de prediking van de apostelen, en het ‘goede nieuws’ dat zij predi-
ken is de opstanding uit de dood, door Paulus aangeduid als ‘de hoop 
van Israël’. Maar nu niet meer alleen voor Joden, maar voor alle volken. 

We zijn dit boek begonnen met te zeggen dat we Jesaja’s boodschap 
moeten kennen om de ware betekenis van het evangelie te kunnen be-
grijpen. Jesaja begon zijn profetie met de beschrijving van een volk in 
duisternis, een volk dat inmiddels zover was afgedwaald dat het zelf niet 
eens meer besefte hoezeer het van God vervreemd was. En ja, er waren 
ook toen nog steeds Godgetrouwen, dat ‘overblijfsel’. Maar ook die lie-
pen gevaar; het gevaar te worden besmet en meegesleurd door de geest 
van hun tijd. God bood hun verlossing aan, maar ze beseften niet eens 
dat ze die nodig hadden, dat moest ze eerst duidelijk worden gemaakt.  

Ook onze eigen wereld ligt in duisternis. Ook daarin onderkent het no-
minaal christelijke deel ervan zijn eigen tekortkomingen niet. Materialis-
me (de ‘Mammon’) en zelfzucht beheersen ook onze maatschappij, en 
ook nu dreigen zelfs de weinige getrouwen daar in meegesleurd te wor-
den. God biedt ook ons verlossing aan, die bevrijding uit de kerkers van 
de dood. Maar net als in Jesaja’s dagen beseffen de meesten nauwelijks 
nog die nodig te hebben. De christen van nu gedraagt zich vaak alsof de 
dood inmiddels definitief is overwonnen en dit alles voor hem geen rol 
meer speelt. De hoop op een opstanding uit de dood - die stellige ver-
wachting van de eerste christenen - lijkt nauwelijks nog te leven. Maar 
het NT wil ons ervan doordringen dat ‘het loon van de zonde’ nog 
steeds de dood is, want God is nog steeds Dezelfde als toen.  

Bevrijding uit de dood is ook voor ons niet iets waar we ‘recht’ op heb-
ben. Ook ons wordt dat aangeboden ‘om niet’, maar nog steeds op de-
zelfde voorwaarde: dat we ‘de geest van Babel’ achter ons laten. Niet 
voor niets lezen we tegen het eind van het NT opnieuw de oproep “Ga 
weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en 
ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen” (Op 18:4), als een echo 
van Jesaja (48:20). Ook dan gaat dat niet over de letterlijke stad van die 
naam, maar om de gezindheid daarvan. Alleen voor wie die gezindheid 
achter zich laat, en daarvoor in de plaats de ‘gezindheid van Christus’ 
aanneemt (Filippenzen 2:5), zal er straks een opstanding zijn, die 
‘lossing’ uit de hand van ‘de sterke die in zijn recht staat’. Voor de apos-
telen was dát de kern van het evangelie, en dus van hun prediking.
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