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Een woord vooraf 

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

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

De ‘Knecht-profetieën in Jesaja 

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

Alle aanhalingen uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 (NBV),  
tenzij anders aangegeven. 
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Hoofdstuk 1 

De eerste Knechtprofetie  -  Jesaja 42

De historische achtergrond 

Jesaja leefde in de nadagen van de koninkrijken Israël en Juda. Tijdens 
zijn leven is het noordelijke rijk in ballingschap weggevoerd. Het zuidelij-
ke rijk wordt opgeroepen lering te trekken uit hun lot, en terug te keren 
tot hun roeping als Gods volk. Ging het noordelijke rijk in ballingschap  
naar Assur, als dreiging voor het zuidelijke rijk wordt Babel geïntrodu-
ceerd, hoewel het op dat moment nog weinig voorstelt. In de Schrift is 
Babel, met de als synoniem gebruikte begrippen Chaldeeën (van oor-
sprong een etnische groep) en Sinear (een landstreek), al vanaf de toren-
bouw in Genesis een beeld van een ‘wereldse’ levensstijl, menselijke 
wijsheid en het in opstand komen tegen Gods geboden. De mensen 
bouwden de stad Babel omdat zij niet over de gehele aarde verspreid 
wilden raken, hoewel God gezegd had dat zij de aarde moesten vervul-
len. De taalverwarring zorgde ervoor dat zij zich alsnog verspreidden. 

God riep Abraham, de stamvader van het volk Israël, om uit dat land van 
de Chaldeeën te gaan, naar een land dat Hij hem aan zou wijzen. Zoals 
we in Hebreeën 11:8-10 lezen: “Door zijn geloof trok Abraham naar het 
land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde ... omdat hij 
uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en ge-
bouwd”. Deze stad van God staat tegenover de steden van de mensen, 
de Babels van deze wereld. Zijn nakomelingen worden er sindsdien door 
de profeten aan herinnerd dat zij Gods volk zijn, met een bijzondere func-
tie in de wereld: heilig, dat wil zeggen apart van andere volken, God toe-
gewijd. Maar als zij dan voortdurend toch willen lijken op die andere vol-
ken, in plaats van Gods aparte volk te zijn, zullen zij naar Babel terugge-
bracht worden om niet meer apart te zijn, om terug te zijn bij af, om te 
leren wat het betekent apart te staan, en te leren vertrouwen op God. 

In het tweede deel van zijn boek, vanaf hoofdstuk 40, verplaatst Jesaja 
zijn verhaal naar de toekomst, en beschrijft hij de situatie waarin het volk 
zich al in ballingschap in Babel bevindt, en Gods hulp nodig heeft om 
daar weer uit verlost te worden. Babel als wereldse macht wordt als 
beeld gebruikt voor een leven zonder God, en Jesaja stelt de verlossing 
uit Babel op één lijn met de verlossing uit zonde en dood. Een oproep tot 
het volk om “daaruit te trekken” (Jesaja 52:10 en 11) wordt gecombi-
neerd met een profetie over Gods rechterhand die hen zal redden.  
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De twee knechten: het volk en de ene Knecht 

Het volk heeft zijn lessen inmiddels geleerd, en hoofdstuk 40 begint dan 
ook met de opbeurende woorden: “Troost, troost mijn volk, zegt jullie 
God. Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slaven-
dienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf 
voor haar zonden uit de hand van de HEER heeft ontvangen”. Wat volgt is 
een oproep aan Gods knecht (in de NBV vertaald als ‘dienaar’): “Maar 
jou, Israël, mijn dienaar, Jakob, die ik uitgekozen heb, nakomeling van 
Abraham, mijn vriend, jou die ik heb weggehaald van de einden der aar-
de, die ik van haar verste uithoeken terugriep – jou zeg ik: Jij bent mijn 
dienaar, jou heb ik gekozen, ik heb je niet afgewezen. Wees niet bang, 
want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je 
helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand” (Jesaja 41:8 
en 9). Hier wordt met die ‘knecht’ het volk Israël bedoeld; maar dat is 
tekortgeschoten in zijn roeping als Gods getuige en heeft nu zelf Gods 
hulp nodig om bevrijd te worden. Daarom zien we in de volgende hoofd-
stukken steeds duidelijker hoe God één in het bijzonder uit dat volk 
roept, dé Knecht, die Hij heeft voorzien. Deze profetieën staan bekend 
als ‘de profetieën over de knecht des Heren’. De eerste vinden we in 
hoofdstuk 42: “Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitver-
korene, in hem vind ik vreugde” (vers 1). 

Achteraf is het niet zo moeilijk te zien dat de profeet hier van het verlos-
singswerk van de Heer Jezus spreekt, Gods oplossing om Zijn volk te red-
den uit de gevangenschap en slavernij van zonde en dood. Zowel bij zijn 
doop als bij zijn verheerlijking op de berg klonk een stem uit de hemel 
die een koppeling legde tussen een Psalm over de Messiaanse Koning 
die Gods vrederijk zou brengen, en deze Knecht die het volk zou bevrij-
den: “Jij bent mijn geliefde Zoon (Psalm 2:7), in jou vind ik vreugde 
(Jesaja 42:1)”. Zij die dit hoorden begrepen dat echter niet. In de Knecht-
profetieën in Jesaja vinden we een steeds gedetailleerder beeld van deze 
Knecht en worden de verwijzingen naar Jezus steeds duidelijker. 

De eerste Knechtprofetie 

In de eerste Knechtprofetie zien we dat God verkondigt dat Hij Zijn 
Knecht heeft aangesteld. Het is een Knecht naar Gods hart, die de ver-
lossing volbrengt waartoe de mens niet in staat bleek. Een paar hoofd-
stukken eerder had Jesaja duidelijk getoond dat zelfs een diepgelovige 
koning als Hizkia uiteindelijk niet in staat was het volk te redden. Na 
eerst veel geloof getoond te hebben, faalde hij uiteindelijk toch, en lette 
hij het vooral op zijn eigen belang (Jesaja 39:8). 
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Voordat Gods reddingsplan ontvouwd wordt, schrijft Jesaja over de troost 
die God zal geven. Hoofdstuk 40 begon met troost voor het volk in bal-
lingschap, maar vanaf het midden van hoofdstuk 41 breidt zich dat uit 
tot de gehele wereld. Als Israël bij de uittocht uit Egypte tot een volk 
wordt, lezen we dat God tot hen zei: “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.” (Exodus 
19:5 en 6). Zij kregen hiermee de taak van God te getuigen in de wereld. 
Zij allen hadden priesters moeten zijn “want de lippen van de priester 
bewaren kennis en uit zijn mond zoekt men onderricht in de wet, want 
een bode van de HERE der heerscharen is hij” (Maleachi 2:7, NBG’51). 
Maar zij verzuimden dit daadwerkelijk te doen. Deze ‘Knecht’ vervult die 
taak wel: “Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen; de 
eilanden [NBG’51: kustlanden] zien naar zijn onderricht uit” (Jesaja 
42:4). In de NBG’51 is dit ‘onderricht’ vertaald als ‘wetsonderricht’, want 
in het Hebreeuws staat hier het woord torah. Het gaat echter om een be-
grip van God en Zijn wil, verkregen uit Zijn woord, en niet enkel om de 
bepalingen van de Wet van Mozes. “Eens schepte de HEER er behagen in 
om de kracht van zijn onderricht te tonen omwille van zijn rechtvaardig-
heid” (Jesaja 42:21). Met ‘kustlanden’ worden de uiteinden van de aarde 
bedoeld. Vandaar dat, als deze woorden in het Nieuwe Testament wor-
den aangehaald (uit de Griekse vertaling van het Oude Testament), we 
lezen “op zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen”. De Knecht, 
met Gods Geest, leert alle volken Gods wegen kennen. “Ik heb hem met 
mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen” (vers 1). 

De profetie in zijn context 

In het volgende hoofdstuk zien we een herhaling van dit thema van Israël 
dat Gods getuige is: "Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER – mijn die-
naar, die ik uitgekozen heb" (Jesaja 43:10). Evenals in de inleiding op 
hoofdstuk 42 is het hier gebruikte beeld dat van een denkbeeldige 
rechtszaak. God daagt als het ware alle volken voor het gerecht, om te 
tonen dat zij hun vertrouwen alleen in Hem zouden moeten stellen. Israël 
is Gods eigen getuige, die Hij oproept om Zíjn zaak te steunen. En de vol-
ken mogen laten zien waar zíj hun vertrouwen in stellen. Het is een the-
ma dat een aantal malen voorkomt in de hoofdstukken 40 tot en met 55. 
De volken stellen hun vertrouwen in hun afgoden, voorwerpen die ze zelf 
gemaakt hebben. En Jesaja maakt de mensen die daarop vertrouwen in 
toenemende mate belachelijk. In de eerste van deze passages, Jesaja 41 
vanaf vers 21, voert God als bewijs aan dat Hij de geschiedenis voorzegt, 
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en daagt Hij de afgoden uit dat ook te doen: “Voer jullie rechtsgeding, 
zegt de HEER, lever overtuigende bewijzen, zegt Jakobs koning. Kom    
ermee voor den dag en vertel ons wat er gebeuren zal. Vertel ons over 
wat vroeger is gebeurd, zodat wij de afloop nu al kennen. Licht ons in 
over wat komen gaat, geef ons aanwijzingen over de toekomst, dan we-
ten wij dat jullie goden zijn. Doe het, hetzij goed, hetzij slecht, zodat wij 
het met eigen ogen kunnen zien” (Jesaja 41:21-23). Maar er volgt alleen 
stilte. Dan komt God met Zíjn bewijs. Hij laat een Verlosser optreden. In 
de volgende hoofdstukken zullen we zien dat twee dingen parallel lopen: 

1. De verlossing door een menselijke koning, die het volk Israël zal be-
vrijden uit Babel zodat het weer kan wonen in het land dat God hun 
wees. 

2. De verlossing die zij echt nodig hebben: die uit zonde en dood omdat      
zij niet in staat zijn aan Gods maatstaven te voldoen.  

God roept een menselijke koning om Babel te vernietigen: “In het noor-
den liet ik iemand opstaan, en hij kwam, in het oosten, waar de zon rijst, 
riep hij mijn naam. Hij vertrapt stadhouders als leem, zoals een potten-
bakker de klei treedt” (Jesaja 41:25). En Hij roept een Verlosser om zon-
de en dood te vernietigen. De conclusie van de rechtszaak is dat de afgo-
den niets zijn. In de meer letterlijke vertaling van de NBG’51 komt de na-
druk beter over: “Zie, zij allen zijn nietigheid; niets zijn hun werken, wind 
en ijdelheid hun gegoten beelden”. Om dan meteen Gods oplossing te     
presenteren, met een herhaling van dat ‘Zie’: “Zie, mijn knecht, die Ik 
ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb” (Jesaja 
41:29-42:1). Zoals de Perzische koning Kores door God geroepen werd 
om Zijn volk uit Babel te bevrijden zo zal Hij Zijn uiteindelijke Knecht roe-
pen om de werkelijke bevrijding tot stand te brengen, een verlossing voor 
alle volken, door hen terug te brengen tot hun Schepper. 

Deze volmaakte Knecht steunt het onvolmaakte. Hij wordt niet geknakt, 
maar steunt het geknakte riet; hij zal niet kwijnen, maar ondersteunt de 
kwijnende vlaspit. Met een verwijzing naar zijn scheppingswerk zegt God 
toe Zijn Knecht te ondersteunen, zodat Hij de verlossing, waar de wereld 
naar smacht, kan brengen. Hij zal komen “om blinden de ogen te ope-
nen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten 
uit de gevangenis” (Jesaja 42:7). Dit zijn de woorden die Jezus citeerde in 
de synagoge in Nazaret, om er vervolgens aan toe te voegen: “Vandaag 
hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan” (Lucas 4:21). 
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Hoofdstuk 2 

De tweede Knechtprofetie  -  Jesaja 49 

De behoefte aan verlossing 

Hiervóór hebben we gezien dat God een Knecht (Dienaar) zou roepen en 
ondersteunen. Het volk Israël als geheel had gefaald in zijn taak om als 
Gods knecht de wereld duidelijk te maken wat het betekende Gods volk 
te zijn. God zou daarom uit dat volk één in het bijzonder roepen. De eer-
ste profetie hierover vonden we in de aanvangsverzen van Jesaja 42. 

Dit deel van Jesaja’s profetie gaat over het volk Israël in ballingschap in 
Babel. Maar hij maakt duidelijk dat de verlossing die het volk echt nodig 
heeft, niet een bevrijding is uit die ballingschap, maar een totale bevrij-
ding van de zonde, die evenzeer het volk beheerste. Het contrast dat Je-
saja daarvoor gebruikt, is dat van God tegenover de afgoden, het maak-
sel van mensenhanden. Hoewel wij onder afgoden vaak uitsluitend de 
primitieve beelden verstaan die de andere volken aanbaden/aanbidden, 
verstaat de Bijbel daaronder ook het aanbidden van God op een andere 
manier dan voorgeschreven (zoals met het gouden kalf). In onze moder-
ne wereld zijn er nog genoeg van zulke afgoden, zonder dat we meteen 
hoeven te denken aan primitieve volken. We zien in de hoofdstukken na 
deze eerste profetie over de knecht hoe er een parallel getrokken wordt 
tussen de ballingschap in Babel en de ‘verslaving’ aan de zonde: 

God verlost, en daarbij is de verlossing uit Babel slechts een beeld van 
de werkelijke verlossing die de mens nodig heeft. De volgende hoofd-
stukken tonen aan dat het volk tekortgeschoten is, dat hun verblijf in Ba-
bel hen nog niet aanvaardbaar gemaakt heeft, en vooral dat God dan, 
door de ware Knecht, het volk met Zich zal verzoenen.

Babel Hoofdstuk De zonde Hoofdstuk 

Een volk in gevangen-
schap 

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 tegenstel-
ling tot afgoden 

43:9-13 De HEER, verlosser en 
enige God in tegen-
stelling tot afgoden 

44:6-20 

Verlossing uit Babel 43:14-21 Verlossing van zonde 44:21-23 
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Een gezalfde geroepen 

In verband met de verlossing van het volk lezen we dat God Zijn gezalfde 
roept. Het woord voor ‘gezalfde’ is in het Hebreeuws Messias en in het 
Grieks Christus. Deze gezalfde blijkt de Perzische koning Kores te zijn 
(Jesaja 45:1). Sommigen hebben moeite met zo’n vergelijking tussen 
Kores, een puur wereldse koning, en Jezus. Het gaat hier echter niet om 
een godvrezend leven, maar om een specifiek aspect van Gods verlos-
sing. Kores was de koning, die Gods volk de vrijheid gaf uit Babel te ver-
trekken. Zo is ook Christus de door God aangestelde Koning, die Zijn volk 
van de zonde zal bevrijden. Het woord ‘verlosser’ is afgeleid van ‘losser’, 
een familielid dat in staat was iemand vrij te kopen als hij tot slavernij 
was vervallen. Het volk was gevangen in Babel, maar nog veel meer in 
hun eigen falen. Zij worden vrijgekocht door Gods losser. Dan spreekt 
deze verlosser zelf: “God, de HEER, heeft mij gezonden, met zijn geest”. 
En God vervolgt: “Dit zegt de HEER, je bevrijder, de Heilige van Israël: Ik 
ben de HEER, jullie God, die jullie onderricht in je eigen belang, die jullie 
leidt op de weg die je gaat. Luisterde je maar naar mijn geboden, dan zou 
jouw vrede zijn als een rivier, en je gerechtigheid als de golven van de 
zee. Je nageslacht zou zijn als het zand, je nazaten ontelbaar als zand-
korrels. Je naam zou nooit worden uitgewist, maar voor altijd bij mij voort-
leven” (Jesaja 48:16-19). Gods volk wordt dan opgeroepen uit Babel te 
vertrekken: “Trek weg uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën! Verkondig dit 
met luid gejuich, laat het horen, laat weten tot aan de einden der aarde: 
De HEER koopt zijn dienaar Jakob vrij!” (vers 20). Het lijkt ironisch dat 
God Zijn volk in ballingschap heeft doen gaan, om het vervolgens op te 
roepen weer te vertrekken. Als we echter inzien dat in de Schrift Babel 
steeds symbolisch is voor een mensheid die Gods geboden niet wenst te 
volgen, begrijpen we waarom Israël niet in het beloofde land thuishoorde, 
totdat het weer zijn bijzondere positie als Gods volk besefte. Toen dat 
besef er was, volgde de oproep om te vertrekken. Een weerklank hiervan 
vinden we in Openbaring 18:4, als oproep aan de gelovige van nu. 

De Knecht spreekt 

De Knecht spreekt verder in hoofdstuk 49. Hij richt zich niet alleen tot 
het volk Israël, maar tot alle volken: “Eilanden, hoor mij aan, verre vol-
ken, luister aandachtig. Al in de schoot van mijn moeder heeft de HEER 

mij geroepen, nog voor ze mij baarde noemde hij mijn naam ... Hij heeft 
me gezegd: Mijn dienaar ben jij. In jou, Israël, toon ik mijn luister” (verzen 
1-3). De uitdrukking ‘eilanden’, aan het begin van dit citaat (NBG’51: 
‘kustlanden’) betekent zoiets als ‘de uithoeken van de aarde’. Deze op-
roep te luisteren gaat dus uit tot de hele wereld, en niet alleen tot Israël. 
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De Knecht getuigt dat hij door God geroepen is. Hij krijgt hier de naam 
Israël, maar uit de verdere tekst blijkt dat het niet over het volk als ge-
heel kan gaan, want dat moet hij juist redden. Israël als geheel was niet 
aan de knecht-rol toegekomen. Het had gefaald, zoals we in het vorige 
hoofdstuk al zagen. Nu heeft God één in het bijzonder uit dat volk uitge-
kozen om de ware Knecht te zijn, en allereerst Zijn volk te bevrijden. God 
had al aangekondigd hoe hij Zijn macht zou tonen door Zijn volk uit Babel 
te bevrijden, maar de Knecht gaat nog veel verder in zijn getuigenis van 
Gods luister. 

De apostel Johannes komt hier steeds weer op terug. Hij vermeldt vaak 
dat Jezus Gods heerlijkheid getoond heeft: “Ik heb op aarde uw grootheid 
getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen 
hebt” (Johannes 17:4). Het woord ‘grootheid’ is hetzelfde Griekse woord 
als in de Griekse vertaling van het Oude Testament. In de NBG’51 wordt 
het in beide gevallen weergegeven met ‘verheerlijken’. Hier is de ware 
Knecht aan het woord, die niet gefaald heeft in zijn roeping, maar die 
werkelijk de wereld Gods heerlijkheid getoond heeft. Ook heeft Hij ge-
toond dat God een verlossend God is, door het kruis. Zoals Paulus later 
zou schrijven: “De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verlo-
ren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God” (1 
Korintiërs 1:18). Die kracht wordt in het klein getoond in de verlossing uit 
Babel, maar uiteindelijk in het verlossen van de mensheid uit de zonde. 
De grootheid of verheerlijking waar Johannes over schrijft, komt ook tot 
uitdrukking in het bekeren van mensen om hen tot discipelen te maken. 
Jezus zegt: “Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen 
wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar 
worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen 
zijn” (Johannes 15:7 en 8). 

Toch lijkt het alsof deze missie van Jezus in eerste instantie mislukt is. 
De evangeliën tonen een schare die Jezus wel volgt, maar het in meer-
derheid slechts te doen is om de wonderen. De weerstand tegen Jezus 
neemt steeds verder toe. Uiteindelijk schreeuwt het volk in Jeruzalem: 
“Kruisig hem”. Hierover spreekt Jesaja wanneer hij de reactie van de 
Knecht weergeeft: “Maar ik zei: Tevergeefs heb ik me afgemat, ik heb al 
mijn krachten verbruikt, het was voor niets, het heeft geen zin gehad. 
Maar de HEER zal me recht doen, mijn God zal me belonen” (49:4). 

Het heil voor alle volken 

Jesaja sprak in eerste instantie over de verlossing van het volk: dat de 
afvallige knecht verlost zou worden door de volmaakte Knecht. Maar zijn 
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roeping ging verder: “Toen sprak de HEER, die mij al in de moederschoot 
gevormd heeft tot zijn dienaar om Jakob naar hem terug te brengen, om 
Israël rond hem te verzamelen … Hij zei: 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” (verzen 5 en 6). De verlossing zou 
veel verder gaan: niet alleen het volk bevrijden, maar heel de wereld tot 
God brengen. “Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de red-
ding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt. Dit zegt de 
HEER, de bevrijder, de Heilige van Israël, tegen hem die smadelijk veracht 
wordt, die door vreemde volken wordt verafschuwd, die dienaar is van 
vreemde heersers: Koningen zullen dit zien en opstaan, vorsten buigen 
diep voorover, omwille van de HEER, die betrouwbaar is, de Heilige van 
Israël, die jou heeft uitgekozen” (verzen 6 en 7). Dit “smadelijk veracht” 
wijst al vooruit naar de gedetailleerde beschrijving in de vierde Knecht-
profetie, waar we in hoofdstuk 4 nog naar zullen kijken. 

Messias en knecht 

Bij Jezus’ eerste komst zal de koppeling tussen de Knecht uit Jesaja en 
de Gezalfde (Messias) in één persoon geen vanzelfsprekendheid zijn ge-
weest. Voor wie alléén het Oude Testament kent, is dit niet zo duidelijk. 
Het valt dan ook op dat dit vanaf het eerste moment nadrukkelijk wordt 
aangegeven. Jezus wordt als baby van iets meer dan een maand naar de 
tempel gebracht, waar de oude Simeon de openbaring krijgt dat Jezus de 
Messias, de Gezalfde, is. Hij looft God en citeert uit Jesaja 49: “Want met 
eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt ten overstaan 
van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat 
tot eer strekt van Israël, uw volk” (Lucas 2:30-32). Tot grote verbazing 
van Jozef en Maria verklaart Simeon, door de leiding van de Geest, hier 
dat Jezus zowel de Gezalfde is als de Knecht. De stem uit de hemel, zo-
wel bij Jezus’ doop als bij de verheerlijking op de berg, geeft dezelfde 
koppeling: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde” (Lucas 
3:22). Het eerste deel van deze zin is een citaat uit Psalm 2:7 over de 
Messiaanse koning, het tweede deel een citaat uit de eerste Knechtpro-
fetie (Jesaja 42:1). Deze woorden uit de evangeliën laten duidelijk zien 
dat de gelovige in die dagen moest leren begrijpen, wat voor ons achteraf 
meer vanzelfsprekend is, dat Jezus kwam als Koning (als Messias of 
Christus) maar ook als de Knecht uit Jesaja om Gods verlossingswerk tot 
stand te brengen waardoor Gods grootheid getoond zou worden.
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Hoofdstuk 3 

De derde Knechtprofetie  -  Jesaja 50 

De Knecht zelf aan het woord 

In het voorafgaande zagen we dat Jesaja beschrijft dat het volk Israël 
tekort geschoten was in zijn opdracht Gods dienaar te zijn. Zij waren 
blind en doof geworden, en hadden intussen zelf verlossing nodig. God 
zou nu één in het bijzonder uit het volk roepen, die Hij Zijn Knecht of Die-
naar noemt, en Hém ondersteunen. Diens roeping zou de redding voor 
het volk betekenen, en verlossing uit slavernij. We zien dan duidelijk een 
voorlopige redding, uit de macht van Babel, dat hen in ballingschap had 
weggevoerd, en een definitieve redding, uit de macht van de zonde die 
hen had doen falen in hun roeping. Echter, uit de tweede profetie lijkt het 
alsof de poging het volk te redden is mislukt: “Tevergeefs heb ik me afge-
mat, ik heb al mijn krachten verbruikt, het was voor niets, het heeft geen 
zin gehad. Maar de HEER zal me recht doen, mijn God zal me belo-
nen” (Jesaja 49:4). Ook is er sprake van verachting van de Knecht. Dit 
komt dan in meer detail terug in de derde profetie in deze reeks (Jesaja 
50:4-11), waarna uiteindelijk de vierde profetie gedetailleerd ingaat op 
de kruisdood. In de derde profetie, in hoofdstuk 50, die we nu gaan bekij-
ken, is de Dienaar zelf aan het woord. 

De Knecht als leerling 

“God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan 
opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aan-
dachtig te horen” (Jesaja 50:4). Op zich geeft deze vertaling met “gaf mij 
een vaardige tong” van de NBV wel de betekenis weer, maar het lijkt nu 
alsof dit hem zonder meer gegeven was. In de meer letterlijke NBG’51 
vertaling lezen we in plaats daarvan: “heeft mij als een leerling leren 
spreken”. Het woord voor ‘leerling’ is hetzelfde als ‘discipel’, en het beeld 
is dat van een jongen die in de leer gaat bij een ambachtsman. De 
Knecht leert hoe hij de moedeloze op moet beuren door erop te letten 
hoe God dat doet: Hij volgt het voorbeeld van God. We zien dit verder uit-
gewerkt in de evangeliën, als Jezus zegt: “Waarachtig, ik verzeker u: de 
Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet 
doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De 
Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij 
zal hem nog grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan! Want zoals 
de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend 
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wie hij wil” (Johannes 5:19-21). Zoals Jezus het vak van timmerman van 
Jozef moet hebben geleerd, zo heeft Hij het voorbeeld van zijn hemelse 
Vader gevolgd om zo “de moedeloze op te kunnen beuren”. Jesaja 
spreekt bewust niet over een ‘zoon’, maar over een ‘knecht’ of ‘dienaar’. 
Zoals de meester zijn leerlingen ’s ochtends vroeg zou wekken, om ver-
der te leren, zo wekt God Zijn Dienaar: “elke ochtend wekt hij mijn oor, 
zodat het toegerust is om aandachtig te horen”. 

In Jesaja 50 vers 5 wordt een nieuw aspect geïntroduceerd: “God, de 
HEER, heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden, ik ben 
niet teruggedeinsd”. Op de omslag staat een citaat uit Psalm 40, en in 
die psalm vindt u deze zelfde uitdrukking over geopende oren: “Offers en 
gaven verlangt u niet, brand- en reinigingsoffers vraagt u niet. Nee, u 
hebt mijn oren voor u geopend en nu kan ik zeggen: Hier ben ik, over mij 
is in de boekrol geschreven” (Psalm 40:7 en 8). Het woord dat hier is ver-
taald als ‘geopend’ betekent letterlijk ‘doorboren’. Dit verwijst naar de 
mogelijkheid voor een slaaf om zich, als hij dat wenst, levenslang te bin-
den aan zijn meester. Een volksgenoot mocht zichzelf verkopen als hij 
niets meer bezat, maar slechts voor een periode van maximaal zes jaar. 
Daarna moest hij vrijgelaten worden, “en niet met lege handen”. Maar hij 
kon ook vragen bij zijn heer te mogen blijven: “Maar indien hij niet bij u 
weg wil, omdat hij het goed bij u heeft en aan u en uw familie gehecht is 
geraakt, moet u een priem door zijn oor in uw deur steken. Daarmee 
wordt hij voorgoed uw slaaf” (Deuteronomium 15:16 en 17). In Exodus 
wordt het als volgt geformuleerd: “dan moet zijn meester hem naar het 
heiligdom brengen, hem tegen de deur of de deurpost zetten, en zijn oor 
met een priem doorboren. Hij blijft dan voorgoed zijn slaaf” (Exodus 
21:6). Zo kiest de Knecht in Jesaja er ook voor om zijn hele leven te die-
nen. Het is een vrijwillig gekozen leven van gehoorzaamheid: Hij is ge-
hoorzaam, hij biedt geen verzet. 

Afgewezen door het volk waarvoor hij komt 

Hij deinst er ook niet voor terug, hoewel duidelijk is dat hij van zijn omge-
ving bij zijn leven niet de eer zal krijgen die hem toekomt. De smaad 
waar hij mee te maken krijgt wordt nadrukkelijk genoemd: “Ik heb mijn 
rug blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken bood ik 
mijn wangen aan, ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij be-
schimpten en bespuwden” (Jesaja 50:6). We zien dit alles tot in detail 
vervuld worden na Jezus’ arrestatie. We lezen dat Pilatus Jezus liet gese-
len, gebruikelijk bij kruisigingen, bedoeld om de rug te beschadigen. Dat 
gebeurde met een leren zweep, voorzien van stukjes metaal of steen. 
Maar ook de Joden mishandelden Jezus, zoals hier al voorzegd: “Daarop 
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spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem. Anderen stompten hem 
en zeiden: Profeteer dan maar eens voor ons, messias, wie is het die je 
geslagen heeft?” (Matteüs 26:67 en 68). 

Tot vier keer toe wordt in dit hoofdstuk Gods verbondsnaam ‘HEER’ ge-
bruikt (eigenlijk: JHWH). Allereerst wanneer God hem als een leerling 
leert (vers 4). Dan als God zijn vrijwillige dienst aanvaardt (vers 6). Dan 
wordt God genoemd als zijn helper tijdens de martelingen die Hij moet 
ondergaan (vers 7). En tot slot in de aankondiging van zijn uiteindelijke 
overwinning (vers 9). We zien Gods steun vanaf vers 7: “God, de HEER, 
zal mij helpen, daarom word ik niet gekwetst en is mijn gezicht zo onbe-
wogen als een rots, want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan”. De 
meest directe betekenis hiervan is dat de Knecht zich schrap zette, en 
alle martelingen onderging zonder zich te laten verleiden tot een reactie.  

Maar dit woord ‘rots’ (‘keisteen’ in de NBG’51) komt maar op enkele 
plaatsen voor, en in bijna alle gevallen met betrekking tot de reis door de 
woestijn. Mozes krijgt aan het begin en aan het eind daarvan van God 
opdracht tot de rots te spreken, wanneer zij geen water hebben en in de 
woestijn van dorst dreigen om te komen. Er komt dan water uit de rots 
tevoorschijn. In zijn afscheidsrede herinnert hij hen daaraan: “U mag 
niet ... de HEER, uw God, vergeten. Was hij het niet die u ... veilig door die 
grote, verschrikkelijke woestijn leidde, dat dorre land waar geen water te 
vinden is … die voor u water liet ontspringen uit de steenharde rots; die u 
in de woestijn manna te eten gaf ... en dat alles om u zijn macht te laten 
voelen en u op de proef te stellen, zodat hij u later zou kunnen zege-
nen?” (Deuteronomium 8:12-16). En in Psalm 114 lezen we: “Hij veran-
dert de rots in een bron, hard gesteente in een stroom van water”. Pau-
lus werkt dit verder uit, wanneer hij Christus vergelijkt met die rots in zijn 
eerste brief aan Korinte (10:4), mogelijk als een verwijzing naar deze pro-
fetie. Zijn gehoorzaamheid, zelfs als Hij gemarteld wordt, is de basis voor 
die overwinning waardoor Hij leven kan geven voor zijn volk: “Door zijn
striemen bent u genezen” (1 Petrus 2:24). 

Van tevoren voorzegd 

We zien met iedere volgende profetie over de Knecht in Jesaja, de gede-
tailleerdheid groter worden. In de vierde wordt uitgebreid verteld over het 
lijden dat Jezus moet ondergaan. Het was dan ook uit zulke profetieën 
dat Jezus precies wist wat Hem te wachten stond. Na zijn dood en op-
standing kon Jezus wijzen op vele gedeelten in de Schrift waar dit ter 
sprake komt: “Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over 
hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten” (Lucas 
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24:27). Ongetwijfeld zullen deze profetieën in Jesaja daar deel van uitge-
maakt hebben. Het zal de discipelen verder versterkt hebben in hun ge-
loof in Gods woord. Wat zevenhonderd jaar daarvoor was opgeschreven, 
is nu voor hun ogen vervuld. Vervulde profetie is steeds het bewijs van de 
betrouwbaarheid van Gods woord: “Ik vertel jullie dit nu, voordat het ge-
beurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is” (Johannes 14:29). 
En voor ons ligt dat niet anders. 

Maar dat Jezus precies wist wat op Hem van toepassing was, betekent 
ook dat Hij wist welke marteling en dood Hem te wachten stonden. De 
kruisdood was één van de meest wrede die ooit door mensen is uitgevon-
den, en mogelijk heeft Jezus zelf ook gekruisigden gezien. Het is daarom 
des te opmerkelijker dat Hij inderdaad, zoals hier in Jesaja beschreven, 
kon zeggen: “Ik ben niet teruggedeinsd”. Hij stond uit vrije wil klaar om 
die weg te gaan. Hij was de Slaaf die zijn oor liet doorboren om de wil van 
zijn Vader te volbrengen. Zijn strijd in de hof van Getsémane heeft hier 
alles mee te maken: “Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad 
diep voorovergebogen: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan 
aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar 
zoals u het wilt ... Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: Va-
der, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat 
ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt” (Matteüs 26:39-42). 
Pas na uren aan het kruis te hebben gehangen kon Hij, als laatste over-
winningskreet, uitroepen “het is volbracht”. 

Hoort naar Hem 

Deze derde profetie over de Knecht eindigt tenslotte met de oproep om 
naar de stem van de knecht te luisteren: “Wie van jullie heeft ontzag voor 
de HEER? Wie luistert naar de stem van zijn dienaar? Hij die door de duis-
ternis gaat en geen licht meer ziet, en die dan vertrouwt op de naam van 
de HEER en vertrouwen stelt in zijn God” (Jesaja 50:10). Deze oproep om 
naar de Knecht te luisteren, hebben ook de discipelen gehoord: “En er 
klonk een stem uit de wolk, die zeide: Deze is mijn Zoon, de uitverkorene, 
hoort naar Hem” (Lucas 9:35, NBG’51). Dat ‘uitverkorene’ is een verwij-
zing naar de eerste profetie van deze reeks, en dat ‘hoort naar Hem’ is 
een oproep die ook nu nog even krachtig is als toen.
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Hoofdstuk 4 

De vierde Knechtprofetie  -  Jesaja 52-53

De verhoging van de Knecht 

De vierde profetie in de reeks over de Knecht van de HEER begint aan het 
eind van Jesaja 52. Zoals eerder aangegeven, wordt in Jesaja een verge-
lijking gemaakt tussen de bevrijding van Gods volk uit de ballingschap in 
Babel, en een veel grotere verlossing uit de slavernij van zonde en dood. 
De Knecht wordt afgebeeld als een Dienaar die naar Gods stem luistert, 
en volledig Diens wil doet, in tegenstelling tot het volk Israël, dat tot 
knecht geroepen was maar faalde. In de hoofdstukken volgend op de 
derde profetie (Jesaja 50) wordt dan een oproep gedaan aan Gods volk 
te luisteren naar de verlossing die komen gaat: “Luister naar mij, jullie 
die gerechtigheid najagen, jullie die De HEER zoeken” (Jesaja 51:1). Gods 
volk heeft geboet voor zijn ongehoorzaamheid; nu zal God voor hen opko-
men, en hun vijanden aanpakken. God heeft hen naar Babel gebracht en 
roept hen, nu zij de lessen daarvan geleerd hebben, op te vertrekken, 
zoals ook eerder in hoofdstuk 48: “Weg! Ga weg! Ga daar weg! Raak 
niets aan dat onrein is. Jullie die het heilige gerei van de HEER dragen, ga 
daar weg en blijf rein” (Jesaja 52:11). 

Dan volgt meteen de vierde profetie over de Knecht. Nu is God aan het 
woord: “Ja, mijn dienaar zal slagen, hij zal groots zijn, hoog verheven in 
aanzien” (vers 13). Hier gaat echter een woordspeling volledig verloren. 
De NBG’51 vertaling spreekt over “verhoogd worden”, en dit heeft twee 
verschillende betekenissen. We zien dit voor het eerst in het verhaal van 
Jozef met de bakker en de schenker. We lezen daar: 

[Tot de schenker:] Binnen drie dagen zal Farao uw hoofd verhogen en 
u in uw rang herstellen ...  
[Tot de bakker:] Binnen drie dagen zal Farao uw hoofd verhogen, en u 
aan een paal hangen ...  

“Op de derde dag nu, de geboortedag van Farao, maakte hij een maaltijd 
voor al zijn dienaren. En hij verhief het hoofd van de overste der schen-
kers en het hoofd van de overste der bakkers te midden van zijn diena-
ren. Want hij herstelde de overste der schenkers in zijn schenkers-
ambt ... Maar de overste der bakkers hing hij op, zoals Jozef hun had uit-
gelegd” (Genesis 40:13, 19-22). 

We zien dus verhogen in een dubbele betekenis: eervol behandelen, en 
aan een paal ter dood brengen. Deze dubbele betekenis komen we ook 



 17

tegen in het evangelie van Johannes: “En als Ik van de aarde verhoogd 
ben, zal Ik allen tot Mij trekken. En dit zeide Hij om aan te duiden, welke 
dood Hij sterven zou” (Johannes 12:32 en 33, NBG’51). Dat ‘verhoogd’ 
duidt hier zowel zijn kruisiging aan, als zijn hemelvaart en verhoging aan 
Gods rechterhand. De NBV vertaalt dit met ‘omhooggeheven’, wat uitslui-
tend de verhoging aan het kruis aanduidt, en mist daarmee die dubbele 
betekenis. Maar deze beide aspecten van verhoging zien we hier duide-
lijk in de inleiding van deze vierde profetie. 

Een offer voorzegd 

In de eerdere profetieën is niet uitgelegd hoe de verlossing tot stand zal 
komen. Er is beschreven dat de Knecht, in tegenstelling tot het volk, zal 
luisteren en gehoorzamen, maar dat verklaart nog niet hoe het volk daar-
door bevrijd zal worden. Deze profetie begint daarom met een samenvat-
ting: “Zoals hij velen deed huiveren – zo gruwelijk, zo onmenselijk was 
zijn aanblik, zijn uiterlijk had niets meer van een mens – zo zal hij veel 
volken opschrikken, en koningen zullen sprakeloos staan. En zij aan wie 
niets was verteld, zullen zien, zij die niets hadden gehoord, zullen begrij-
pen” (Jesaja 52:14 en 15). Uit de woordkeuze van de vertalers blijkt ech-
ter niet dat dit een vergelijking is met de offerdiensten. Het woord 
‘gruwelijk’ heeft niets te maken met wat in de Wet gruwelijk wordt ge-
noemd (waar altijd de doodstraf op stond). Het hier gebruikte Hebreeuw-
se woord komt maar op één andere plaats voor. In een hoofdstuk waarin 
beschreven wordt dat dieren met een gebrek niet als offer gebracht mo-
gen worden, lezen we: “Ook van vreemdelingen mag je zulke dieren niet 
aannemen om ze als voedsel aan jullie God aan te bieden, want ze zijn 
verminkt. Ze hebben een gebrek en zullen daarom niet als offer aan-
vaard worden” (Leviticus 22:25). Dat woord ‘verminkt’ is hetzelfde woord 
als dit ‘gruwelijk’ in Jesaja 52. 

In het volgende vers staat dat de Knecht volken zal ‘opschrikken’. Dat 
Hebreeuwse woord komt ruim twintig maal voor in de Bijbel, in de mees-
te gevallen voor het besprenkelen met bloed of olie voor reiniging (zie 
bijvoorbeeld Exodus 29:21 of Leviticus 8:30). In de resterende gevallen 
(buiten dit vers in Jesaja) wordt het gebruikt voor het opspatten van 
bloed. Daarom vertaalt de Statenvertaling dit vers met: “Alzo zal Hij vele 
heidenen besprengen”. De vertalers van de NBV hebben waarschijnlijk 
juist gedacht aan ‘opspatten’, maar dan in overdrachtelijke zin. Het lijkt 
echter aannemelijker dat het woord inderdaad gebruikt wordt voor het 
besprengen, en daarmee het reinigen, van de heidenen. 

Voor ons is het thema van Christus’ offer vanzelfsprekend, maar vóór 
Jezus’ kruisdood werd dit niet begrepen. Hier in Jesaja wordt daarom 
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voorzegd dat de Knecht zal bevrijden doordat Hij volken zal reinigen. Hij 
is als een offer, maar een dat misvormd (verminkt) is door de mishande-
ling die Hij moest ondergaan. Normaal zou zo’n offer niet aanvaardbaar 
zijn, omdat men dan een dier brengt dat men kwijt wil, maar nu komt die 
misvorming (verminking) door zijn gehoorzaamheid, en is zijn offer in 
staat om velen te reinigen. In deze verzen zien we dus ook weer de dub-
bele betekenis van verhogen, als gekruisigde aan een kruis gehangen, 
verminkt en afschrikwekkend, maar tegelijk verhoogd tot Gods rechter-
hand waarvoor zelfs koningen sprakeloos zullen staan. 

Zijn onbegrepen lijden 

Na deze inleiding volgen de details in Jesaja 53. We zien hier de paradox 
van de Knecht die door God gekozen is, maar door mensen wordt afge-
wezen, wegens zijn nederigheid en gebrek aan aanzien. Juist Hij is dege-
ne door wie God verkiest te verlossen. De uitdrukking “de arm des He-
ren”, zoals in de NBG’51, vinden we voor het eerst bij de verlossing van 
het volk uit Egypte onder Mozes. Het duidt op Gods macht om te verlos-
sen. De NBV heeft dan ook de feitelijke uitdrukking weggelaten en juist 
die betekenis weergegeven: “Aan wie is de macht van de HEER geopen-
baard?” (Jesaja 53:1). God verkiest om te verlossen door middel van Zijn 
Knecht, maar deze “arm des Heren” wordt door zijn omgeving niet her-
kend. Hij was ‘de loot’ die opschoot voor Gods aangezicht (de beloofde 
telg uit de stronk van Isaï – Jesaja 11 – wat de koninklijke dynastie aan-
duidt), maar wordt gezien als een wortel uit dorre aarde. 

“Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden 
kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons 
verborg [NBG'51: ‘voor wie men het gelaat verbergt’], veracht, door ons 
verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons 
lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God 
geslagen en vernederd” (Jesaja 53:3 en 4). Hoezeer dit bewaarheid 
werd, blijkt uit de verwijzing in Johannes naar deze profetie, aan het eind 
van Jezus’ openbare prediking, waar in een samenvatting van zijn werk 
staat: “Ondanks de wondertekenen die hij voor hun ogen gedaan had, 
geloofden ze niet in hem. Zo gingen de woorden van de profeet Jesaja in 
vervulling, die zei: Heer, wie heeft onze boodschap geloofd? Aan wie is de 
macht van de Heer geopenbaard?” (Johannes 12:37 en 38). 

Toen God Zijn volk uit Egypte verloste en met hen een verbond sloot te 
Sinaï, heeft Hij Mozes Zijn naam, dat wil zeggen zijn karakter, bekendge-
maakt: “De HEER ging voor hem langs en riep uit: De HEER! De HEER! Een 
God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die dui-
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zenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde ver-
geeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de 
kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het 
vierde” (Exodus 34:6 en 7). Deze combinatie van Hebreeuwse woorden, 
hier vertaald als “schuld, misdaad en zonde”, komen we ook tegen in de   
profetie over de tijd tot de komst van de Messias in Daniël 9. “Zeventig 
weken zijn vastgesteld ... voordat aan de overtredingen een einde komt 
en de zonden zijn afgesloten, voordat het wangedrag is vergolden en 
eeuwige gerechtigheid is gebracht” (Daniël 9:24). Ze zijn daar dus ver-
taald als overtredingen, zonde en wangedrag. En dezelfde drie woorden 
komen we, als zonde, wandaden en schuld (NBG’51: ongerechtigheid, 
overtreding en zonde) ook hier weer tegen, in deze profetie van Jesaja 
over de verlossing van zonden die de Knecht gaat brengen. Om de woor-
den te herkennen is echter het gebruik van een meer exacte vertaling 
zoals de NBG’51 (of eventueel de Statenvertaling) nodig. 

De overwinning van de Knecht 

Dit hoofdstuk in Jesaja geeft duidelijk aan dat de Knecht gewillig Gods 
verlossing uitvoerde: “Hij werd mishandeld maar verzette zich niet”, “als 
een schaap dat naar de slacht wordt geleid … deed hij zijn mond niet 
open”. En uiteindelijk werd Jezus door de Joodse leiders, en vervolgens 
Pilatus, ter dood veroordeeld in een proces dat onder de Joodse Wet        
onrechtmatig was, en door omkoping van de stadhouder: “Door een on-
rechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft 
er oog voor gehad?” (Jesaja 53:8). Ook zijn begrafenis wordt in dit hoofd-
stuk beschreven: “Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste rust-
plaats was bij de rijken; toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit be-
drieglijke taal gesproken” (vers 9). Het was de bedoeling dat Hij zou wor-
den begraven als gekruisigde misdadiger, maar in feite werd hij begraven 
in het graf van een rijke (dat van Jozef van Arimatea). God leidde dit op 
deze wijze, omdat Hij in werkelijkheid onschuldig was.  

Omdat Hij nooit onrecht deed, en omdat Hij de volmaakte Knecht was, 
heeft God hem, na zijn verhoging aan het kruis, verhoogd in de tweede 
betekenis: “Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met 
machtigen delen in de buit, omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en 
zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en 
nam het voor zondaars op” (Jesaja 53:12). Het werk van de Knecht heeft 
Gods verlossingswerk mogelijk gemaakt: “En door zijn toedoen slaagde 
wat de HEER wilde” (vers 10). 
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Hoofdstuk 5 

De vijfde Knechtprofetie  -  Jesaja 61

Een Gezalfde voorzegd 

Een studie naar Christus in het boek Jesaja zou niet compleet zijn, zon-
der te kijken naar het eind van het boek, vanaf hoofdstuk 61. In de voor-
gaande hoofdstukken hebben we de profetieën over de Knecht bekeken. 
Sommigen zien Jesaja 61 als de vijfde profetie over de Knecht des He-
ren, hoewel het woord Knecht er niet voorkomt. In feite introduceert Je-
saja een nieuw thema: “De Gezalfde”. ‘Gezalfde’ is de betekenis van zo-
wel het Hebreeuwse woord Messias als van het Griekse woord Christus. 
Achteraf weten we dat de Knecht en de Gezalfde dezelfde Persoon zou-
den zijn, maar voor Jezus’ tijdgenoten was dat nog niet duidelijk. 

De onderlinge samenhang tussen de vier Knechtprofetieën (in de hoofd-
stukken 40-55) betrof de noodzaak van verlossing. Door middel van het 
beeld van verlossing uit de macht van een overheersend volk, werd de 
noodzaak van een verlossing uit de macht van de zonde geïntroduceerd. 
Het bredere verband van de hoofdstukken over de Gezalfde (de hoofd-
stukken 56-66) vertelt dat God op wereldwijde schaal oordeel en heil zal 
brengen, met Sion (Jeruzalem) als middelpunt: “In het westen zal men de 
naam van de HEER vrezen en in het oosten zijn majesteit ... Hij zal als 
bevrijder naar Sion komen, naar allen uit Jakobs nageslacht die met de 
misdaad breken – spreekt de HEER” (Jesaja 59:19 en 20). Hoofdstuk 60 
gaat dan vervolgens in op de heerlijkheid van Sion. Over de stad wordt 
gezegd: “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des 
HEREN gaat over u op ... Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen 
naar uw stralende opgang” (verzen 1-3 NBG ‘51). En in Jesaja 61 wordt 
dan die Gezalfde, de Messias, geïntroduceerd. 

De profetie van hoofdstuk 61 begint met “De geest van God, de HEER, 
rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede 
nieuws [Grieks: evangelie] te brengen heeft hij mij gezonden”. We her-
kennen hier de woorden die de Heer Jezus uitkoos, om voor te lezen in 
de synagoge in Nazaret (Lucas 4:18). Hij citeert deze profetie, om er dan, 
als allen wachten op wat Hij hierover wil zeggen, aan toe te voegen: 
“Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan”. Wij 
kunnen er dus zeker van zijn dat deze verzen over de Gezalfde inderdaad 
een profetie over Christus zijn. We zien in deze verzen tevens de koppe-
ling waar ook dat bredere verband over spreekt, namelijk oordeel over 
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Gods vijanden en heil voor de gelovigen: “… om een genadejaar van de 
HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God” (Jesaja 61:2). 
Jezus stopt met voorlezen na “een genadejaar uit te roepen”. Waar Jesa-
ja in één adem de bevrijding en de wraak noemt, splitst Jezus dat. Hij 
maakt hiermee duidelijk dat Hij op dat moment wel de verlossing brengt, 
maar dat het oordeel pas later zal komen. Beide zullen pas volledig zicht-
baar zijn wanneer Hij zijn rol als Messiaanse Koning invult. In het evange-
lie naar Johannes zien we dezelfde splitsing. Over zijn eerste komst zegt 
Jezus “God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel 
over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden” (Johannes 
3:17). Twee hoofdstukken verder spreekt hij over de toekomst en zegt: 
“De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel 
geheel aan de Zoon toevertrouwd ... er komt een moment waarop alle 
doden zijn stem zullen horen en uit hun graf zullen komen: wie het goede 
gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op 
om veroordeeld te worden” (Johannes 5:22-29). 

De taak van de Gezalfde 

In dit hoofdstuk staan vervolgens de taken van de Gezalfde. Er worden er 
een aantal genoemd, die soms nauw op elkaar aansluiten: 

Om aan armen het goede nieuws te brengen

Het woord ‘armen’ heeft in de Schrift weinig te maken met mensen die 
niets hebben, maar meer met mensen die zich heel nederig opstellen.   
In de NBG’51 vertaling vinden we het meestal als ‘ootmoedig’. Het wordt 
bijna altijd gebruikt in verzen waar staat dat God naar zulke mensen   
luistert. Kenmerkende voorbeelden zijn: “Nu was Mozes een zeer        
bescheiden man – niemand op de hele wereld was zo bescheiden als 
hij” (Numeri 12:3); “De HEER richt de vernederden op en drukt de godde-
lozen neer” (Psalm 147:6); “De nederigen zien het en verheugen zich, 
wie God zoeken, hun hart zal opleven” (Psalm 69:33). Het betreft dus 
steeds mensen die zich vernederen en luisteren naar God. De Verlosser 
komt om hun het evangelie te brengen, dus blijkbaar niet aan allen. 

Om aan verslagen harten hoop te bieden

‘Verslagenen’ duidt op mensen die zich bewust zijn van hun eigen falen, 
of dat van het volk. David zegt in zijn gebed, na zijn zonde, dat alleen of-
fers niets goed kunnen maken: “Het offer voor God is een gebroken 
geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verach-
ten” (Psalm 51:19). ‘Hoop te bieden’ geeft wel de betekenis weer, maar 
letterlijk staat er ‘verbinden’, iets dat gebroken is weer verbinden. We 
lezen dit ook over een volk dat, genezen van zijn neiging tot afdwalen, uit 
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ballingschap terugkeert: “De bouwer van Jeruzalem, dat is de HEER, hij 
brengt de ballingen van Israël bijeen. Hij geneest wie gebroken zijn 
[letterlijk: gebrokenen van hart] en verzorgt hun diepe wonden” (Psalm 
147:2 en 3). Door het verlossingswerk is er genezing. 

Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan  
geketenden hun bevrijding

‘Gevangenen’ slaat op wie weggevoerd zijn, dus ballingen. ‘Geketend’ 
zijn zij die in een gevangenis zitten, maar geen criminelen. Gevangen-
schap was onder de Wet geen vorm van straf; maar we zien het wel bij 
Jozef, bij Simson en bij buitenlandse veroveraars die door de koning ge-
vangen werden gezet. Deze verlossing sluit aan bij de taak van de Knecht 
(Jesaja 42:7). Het is de bevrijding waar het volk naar zou uitzien. 

Om een genadejaar van de HEER uit te roepen

Waarschijnlijk wordt hier verwezen naar het Jubeljaar, wanneer iedere 
knecht zijn bezitting terug kreeg. 

Om allen die treuren te troosten

Naast teruggave van bezit, wordt er in het jubeljaar nog meer hersteld. 

Om aan Sions treurenden te schenken

Wie treuren over Sion, zijn zij die zien hoe de stad, die God verkoren had 
“om er zijn naam te laten wonen” (onder andere Deuteronomium 14 en 
16), verwoest is door andere volken als straf over het volk. Zij zien uit 
naar de vervulling, wanneer Sion voor alle volken het middelpunt zal zijn. 
Rouw werd getoond door stof of as op het hoofd, en een rouwgewaad of 
gescheurde kleren. We zien hier een voorbeeld van in een klaaglied van 
Jeremia: “De oudsten van Sion zitten zwijgend op de grond, met stof op 
hun hoofd, gehuld in een rouwkleed. De meisjes van Jeruzalem buigen 
het hoofd ter aarde” (Klaagliederen 2:10). Maar in plaats van ‘stof’ is er 
nu een ‘kroon’ op het hoofd, een verwijzing naar de beschrijving van de 
gelovigen, die als koningen met Jezus zullen heersen. In plaats van een 
‘rouwkleed’ is er nu ‘feestkledij’. Jezus spreekt in zijn gelijkenissen over 
het bruiloftskleed dat de gelovigen ontvangen. De volgende verzen spre-
ken ook duidelijk over het Koninkrijk en de Gezalfde Koning. De taak die 
in het verleden aan Israël was gegeven, en later aan de gelovigen uit de 
volken, om priesters te zijn voor alle volken, wordt nu waargemaakt.

De verwachting in de eerste eeuw 

Ten tijde van Jezus’ geboorte leeft er onder het volk (o.a. op grond van 
Daniël) een verwachting dat de Gezalfde (Messias) nu spoedig zal ko-
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men. Zij verlangen naar de bevrijding van de overheersing van buiten-
landse volken, op dat moment de Romeinen. Daarom zien we steeds dat 
het volk Jezus met geweld koning wil maken. Ze willen hem dwingen de 
rol van Messias op zich te nemen en hun beloofde Leider te worden. 
Daarmee hebben zij echter de belangrijkste les van Jesaja uit het oog 
verloren. Zij hebben niet alleen een Koning nodig om hen te bevrijden 
van de Romeinen, maar veel meer een Verlosser die hen kan bevrijden 
van zonde. Een Gezalfde is niet mogelijk zonder Lijdende Knecht. De les 
van de evangeliën is echter dat deze twee figuren beide verenigd zijn in 
de Heer Jezus. Daarom vermeldt Lucas deze gebeurtenis in de synagoge 
in Nazaret dan ook meteen aan het begin van Jezus’ openbare optreden. 
We lezen dat Hij deze woorden uit Jesaja voorleest, stopt voordat er spra-
ke is van het oordeel over Gods vijanden, en dan zegt: “Vandaag hebben 
jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan” (Lucas 4:21). Hun reactie 
is er niet één van ongeloof, maar “allen betuigden hem hun bijval en ver-
wonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden”. 
Pas wanneer Hij laat merken dat het volk nog niet klaar is voor genezing, 
en er daarom kansen liggen voor de heidenen, slaat hun bijval om in 
woede. Zij zoeken inderdaad bevrijding in plaats van genezing van zonde. 

Jesaja had dit wel degelijk begrepen. In verband met zijn woorden over 
het heil voor Sion (hoofdstuk 62) en de wraak voor Gods vijanden, lezen 
we in hoofdstuk 63 vanaf vers 7 een gedeelte waar in de NBG’51 verta-
ling boven staat: “Het gebed van een boeteling”. Jesaja ziet de fouten 
van zijn volk en vraagt of God toch naar zijn volk wil omzien: “Toch, HEER 

bent u onze vader … Laat uw grote toorn toch varen, HEER, houd onze 
schuld niet steeds in gedachten, maar zie ons aan: wij zijn toch uw 
volk?” (Jesaja 64:7 en 8). Hij vraagt in dit verband of God op wil treden, 
om weer in hun midden te zijn: “Scheurde u maar de hemel open om af 
te dalen!” (63:19). Markus ziet duidelijk een antwoord op dit gebed als 
hij bij de doop van Jezus schrijft: “Op het moment dat hij uit het water 
omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif 
op zich neerdalen” (Marcus 1:10). 

De Messias is er, maar ook de Knecht. De stem uit de hemel bij zijn doop 
verenigt de twee. Zij zochten dat Koninkrijk met zijn zegeningen. Maar 
eerst was er verlossing van zonde nodig. Wanneer dat, na Jezus’ opstan-
ding, tot stand is gebracht, kunnen de discipelen terecht vragen: “Heer, 
gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstel-
len?” (Handelingen 1:6). Wij wachten met smart tot deze profetie over de 
Messias volledig werkelijkheid wordt. 
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Hoofdstuk 6 

De vervulling in Jezus Christus 

In de voorgaande hoofdstukken hebben we de vijf profetieën van Jesaja 
over de Knecht en de Gezalfde bekeken. In dit laatste hoofdstuk kijken 
we vooral naar het totaal van de vervulling van de profetieën over de  
Heer Jezus. 

De wereld van Jesaja 

Jesaja beschrijft in een soort voorwoord (de eerste vijf hoofdstukken van 
zijn profetie) de achtergronden van zijn boodschap. Hij spreekt van een 
volk dat weliswaar zelf meent God te dienen, maar tegelijkertijd niet be-
grijpt dat de maatstaf die God vraagt veel hoger ligt. “Wat moet ik met al 
jullie offers? zegt de HEER. Ik heb genoeg van die schapen, die vetgemes-
te kalveren; het bloed van stieren, rammen en bokken wil ik niet meer ... 
wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? Houd op met die zin-
loze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook”. Want: “Ik duld 
het niet naast al dat wangedrag”. Met als gevolg: “Wanneer jullie je han-
den opheffen, wend ik mijn ogen af, ook als je aanhoudend bidt, luister ik 
niet” (Jesaja 1:11-15). Jesaja maakt duidelijk dat God zo’n oppervlakkige 
godsdienst, met al zijn rituelen en symbolen, alleen maar haat. Wat Hij 
zoekt is een werkelijk toegewijd hart. Alleen zulke aanbidders zullen wor-
den behouden: “Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het 
land je ten deel vallen. Als je koppig bent en niet wilt luisteren, zul je val-
len door het zwaard” (Jesaja 1:19 en 20). En voor ons is van belang dat 
die les van Jesaja ook zonder meer toepasbaar is op het christendom, 
dat niet voldoende heeft geleerd van dat ‘voorbeeld’ van Israël. 

De noodzaak van een Messias 

Maar Jesaja laat ons vervolgens ook zien dat ook de oprechten niet in 
staat zijn zichzelf te redden. En hij concentreert dat op het functioneren 
van het leiderschap. Zelfs een goede koning als Hizkia toont zwaktes, en 
is niet in staat een volmaakt leider te zijn; daar is meer voor nodig. De 
uiteindelijke oplossing ligt daarom in een koninkrijk met een volmaakte 
koning zoals Jesaja die in hoofdstuk 9 beschrijft, de ‘Messias’ of 
‘Gezalfde’: “Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heer-
schappij rust op zijn schouders ... Groot is zijn heerschappij, aan de vrede 
zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan 
vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid” (Jesaja 9:6 en 
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7). In de parallelle beschrijving in Jesaja 11 lezen we over zijn regering: 
“De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en in-
zicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en 
eerbied voor de HEER. Hij ademt eerbied voor de HEER; zijn oordeel stoelt 
niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de 
zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij 
een eerlijk vonnis” (Jesaja 11:2-4). 

De verwachting van de komende koning 

De Joden van de eerste eeuw hebben dit uiteindelijk wel begrepen. Al in 
de tijd van zijn geboorte lezen we over gelovigen die uitzagen naar de 
bevrijding van Jeruzalem: “Er woonde toen in Jeruzalem een zekere    
Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd 
dat God Israël vertroosting zou schenken ... Er was daar ook een profe-
tes, Hanna ... (ze) bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen 
die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem” (Lucas 2:25-38). Die wijd-
verbreide verwachting was gebaseerd op vele oudtestamentische profe-
tieën, waaronder een aantal in Jesaja. Maar het volk had nog onvoldoen-
de begrepen dat de Dienaar (‘Knecht’) en de Messias een en dezelfde 
zouden zijn. Toch werd juist dat voorzegd door deze Simeon, tot grote 
verbazing van Jozef en Maria (zie bladzijde 11). Bij Jezus’ doop en bij de 
verheerlijking op de berg hebben zijn discipelen een stem uit de hemel 
gehoord, die profetieën over de Dienaar (Jesaja 42) en de Messias 
(Psalm 2) combineert (eveneens bladzijde 11), maar dat hebben zij niet 
opgemerkt omdat het niet in hun beeld van de Messias paste. 

Het doel van de ‘Knecht-rol’ 

In hoofdstuk 1 hebben we laten zien dat in het gedeelte vanaf Jesaja 40 
een vergelijking wordt gemaakt tussen een verlossing uit de macht van 
Babel en die uit de macht van de zonde. Cyrus (ook Kores genoemd) was 
de Perzische koning die de macht van Babel heeft gebroken, en Gods 
volk de gelegenheid heeft gegeven naar eigen land terug te keren om 
daar onder andere de tempel te herbouwen: “Dit zegt de HEER, je bevrij-
der ... Die over Cyrus zegt: ‘Dit is mijn herder, alles wat ik wil, brengt hij 
ten uitvoer: Hij geeft opdracht om Jeruzalem te herbouwen en voor de 
tempel de fundering te leggen” (Jesaja 44:24-28). Cyrus wordt in dit ge-
deelte van Jesaja ‘Gods gezalfde’ genoemd. 

Dat woord ‘gezalfde’ komen we in het Hebreeuwse Oude Testament   
tegen als ‘Messias’, en in het Griekse Nieuwe Testament als ‘Christus’.  
In de Bijbel worden zowel de koning als de hogepriester gezalfd tot hun 
functie, dus het woord gezalfde kan elk van die beide aanduiden. Maar in 
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het geval van Cyrus betekent het dat hij wordt beschreven als een door 
God uitgezonden bevrijder: “Dit zegt de HEER tegen Cyrus, zijn gezalfde, 
die hij bij de rechterhand neemt ... Omwille van mijn dienaar Jakob, van 
Israël, dat ik heb uitgekozen, heb ik je bij je naam geroepen en je met 
een erenaam getooid, ofschoon je me niet kende. Ik ben de HEER, er is 
geen ander, buiten mij is er geen god” (Jesaja 45:1-5). 

De echte Herder en Gezalfde van God is uiteraard de Heer Jezus, die bei-
de functies (Koning en Hogepriester) in zich zou verenigen. En zoals Cy-
rus Gods volk verloste uit de macht van Babel, zo zou Jezus Gods volk 
verlossen van de zonde. Tegelijkertijd zien we echter een groot verschil. 
Waar Cyrus meteen wordt aangeduid als Gods gezalfde, zien we bij Jezus 
eerst dat er in een viertal profetieën gesproken wordt over een ‘Dienaar’ 
of ‘Knecht’, en pas in de vijfde over een ‘Gezalfde’. De betekenis daarvan 
is duidelijk: Jezus zou eerst de rol van lijdende Dienaar op zich moeten 
nemen voordat hij de positie van Gezalfde zou ontvangen. Jezus kwam 
dus de eerste keer als Knecht of Dienaar, en zal pas bij zijn wederkomst 
verschijnen als Koning en Hogepriester. 

De leerling als voorbeeld 

Dit alles hebben de discipelen aanvankelijk niet begrepen. Toen Jezus 
werd gekruisigd, verkeerden zij in grote verslagenheid. Twee van hen zeg-
gen daarover: “Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou 
bevrijden” (Lucas 24:21), daarmee aangevend dat die hoop nu vervlogen 
was. De reactie van Jezus (die zij op dat moment niet herkenden) was: 
“Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet 
gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de messias al dat 
lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?” (verzen 25 en 26). 

Het lijden, zoals beschreven voor de Knecht in Jesaja, was nodig om de     
Gezalfde te kunnen worden. Tegelijkertijd moet het echter duidelijk zijn 
dat het niet gaat om het lijden op zich, alsof God behagen zou scheppen 
in het lijden van Zijn zoon. Dat lijden is het laatste stadium van het leren 
van gehoorzaamheid. De mens is van zichzelf geneigd Gods wil te nege-
ren, en in plaats daarvan zichzelf te behagen. Jezus moest ons daarom 
een voorbeeld geven van de Mens die zijn eigen wil volledig opzij zet om 
Gods wil te volbrengen. En daarom spreekt Jesaja over de Knecht als een 
leerling die alles van God leert (Jesaja 50). In de brief aan de Hebreeën 
vinden we die gedachte zelfs in zoveel woorden weergegeven: “Hoewel 
hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid 
geleerd” (5:8). De neiging van de mens zijn eigen wil te doen, uit zich het 
sterkst in het vermijden van lijden en dood. Jezus heeft geleerd in alles, 
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te beginnen bij het eenvoudige, maar eindigend in lijden en een zeer wre-
de dood, steeds te zeggen: “laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeu-
ren”. 

De komende Koning 

Waarover de Joodse gelovigen, ook de discipelen, destijds in begrip te-
kort schoten, was die Persoon van de lijdende Knecht. Zij zagen niet in 
dat dit dezelfde was als de Messias. De christelijke wereld van nu is 
daarentegen wel goed doordrongen van de reden voor Christus’ eerste 
komst. Het kruis is een alom bekend symbool van het christendom.    
Tegelijkertijd is dat beeld van de Messias juist weer volledig naar de   
achtergrond verdrongen. Velen zien het woord ‘Christus’ als een soort 
persoonsnaam, zonder te beseffen dat dit woord ‘Gezalfde’ betekent en 
door de profeten (met inbegrip van Jesaja) gebruikt wordt om de toekom-
stige Koning aan te duiden. De Koning waar het Joodse volk naar uitzag 
bij zijn geboorte. Na zijn opstanding heeft Jezus zijn discipelen vanuit de 
Schriften alles uitgelegd over Gods verlossingsplan (Handelingen 1:3), en 
we mogen aannemen dat na deze grondige uitleg hun begrip daarvan      
behoorlijk volledig was. Maar dan valt het op dat na afloop de enige 
vraag van hun kant die ons is overgeleverd, is: “Heer, gaat u dan binnen 
afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?” (Handelingen 
1:6). En het antwoord is dan niet dat zij dat verkeerd zien, maar alleen 
dat het tijdstip nog verborgen blijft:  “Het is niet jullie zaak om te weten 
wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik 
waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden” (vers 7). 

De evangeliën staan vol lessen over ‘het Koninkrijk’, waarmee duidelijk 
het rijk van de Messias bedoeld wordt. En we moeten ons niet in de war 
laten brengen door het feit dat Matteüs, schrijvend voor een meer Joods 
publiek, daarvoor de typisch Joodse uitdrukking ‘koninkrijk der hemelen’ 
gebruikt. Het is uit de andere evangeliën duidelijk dat hij dit woord 
‘hemelen’ alleen gebruikt om het woord ‘God’ te vermijden (waar Lucas, 
voor een niet-joods publiek, consequent wel schrijft over ‘het koninkrijk 
Gods’). Dat Koninkrijk is een hersteld, maar dan volmaakt, ‘Koninkrijk 
van David’, en het is de oprichting van dát Koninkrijk waar de ware gelo-
vige naar uitziet. Dan worden de beloften van Jesaja werkelijkheid dat de 
vloek, uitgesproken bij de zondeval, weer weggenomen wordt, en de 
mens weer in harmonie leeft met de schepping (Jesaja 11:6-10). 
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