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Voorwoord

Enkele Jaren geleden werd ik gevraagd om een studie te geven voor de Senioren Bijbel Week in Au-

stralië in maart 2020. Ik koos als onderwerp de structuur van het boek Jesaja. Omdat deze week moest

worden afgezegd, zijn de toespraken nu omgezet in een schriftelijke studie. De toespraken zijn geba-

seerd op een studie van Broeder Rudolf Rijkeboer en ik in 2007. Deze werd gebruikt voor een serie

Bijbelstudieavonden en later ook een aantal seminars voor geïnteresseerden. Dat materiaal is allemaal

in het Nederlands, en ik had dat nu voor de toespraken voor het eerst in het Engels vertaald, en ook in

een document opgeschreven. Dat document is nu weer in het Nederlands terug vertaald.

Voor deze studie vonden we de commentaren op Jesaja van Alec Motyer (in de series IVP en Tyndale

Press) zeer nuttig om de structuur te begrijpen. De titels van de verschillende hoofddelen in Jesaja

komen grotendeels overeen met de namen die hij gebruikt. Omdat hij in de drie-eenheid gelooft, zijn

sommige van de conclusies die hij trekt onbehulpzaam, maar hij wijst wel sterk op de eenheid in het

boek.

Het uitgangspunt voor deze studie is dat Jesaja één allesomvattende boodschap is en geen verzameling

van losse profetieën. Het verschilt van andere profetieën die op een andere manier zijn geschreven.

We moeten de structuur van het boek begrijpen om de boodschap beter te begrijpen. Misschien ben

je al bekend met deze structuur. In dat geval hoop ik dat deze studie wat nieuwe details kan toevoegen

of de boodschap wat kan opfrissen. Misschien begrijp je de structuur niet helemaal, in dat geval hoop

ik dat dit document je helpt om de verschillende profetieën in het boek beter te volgen.

Gezien de lengte van het boek, en de beperkingen van een Bijbelstudieweek (vijf uur), kan deze studie

niet te veel in detail gaan. Met name de bekende hoofdstukken worden niet in veel detail behandeld,

omdat ze vaak al onderwerp zijn van andere studies. Deze studie probeert wel te laten zien hoe ze in

de algemene boodschap passen.

De Bijbelvertaling die in dit document wordt gebruikt is de Herziene Statenvertaling (HSV). Daarvoor

is gekozen om een wat modernere taalgebruik te hebben terwijl de vertaling de woorden niet teveel

veranderd. In een aantal gevallen is een moderne vertaling gebruikt voor meer helderheid of een an-

dere vertaling als dat de betekenis beter weergeeft. Waar de vertaling geen HSV is, wordt dat er steeds

bij vermeld.

Een laatste punt, deze studie noemt individuen in de Bijbel. Er wordt ons duidelijk geleerd om niet te

oordelen, en het moet duidelijk zijn dat voorbeelden van mensen in de Schrift dienen om ons iets te

leren over specifieke gebeurtenissen in hun leven, en over de keuzes die zij hebben gemaakt. De Schrift

vergelijkt deze vaak met de keuzes die anderen hebben gemaakt. Wat in dit document geschreven is

vormt op geen enkele manier een oordeel over het leven van die persoon als geheel.

Mark Hale, Voorburg, mei 2020

Afkortingen voor gebruikte Bijbelvertalingen:

BGT Bijbel in gewone taal

HSV Herziene Statenvertaling

NBG’51 1951 vertaling van het Nederland Bijbel Genootschap

NBV Nieuwe Bijbel Vertaling

SV Statenvertaling
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Bladzijde 1

1. Inleiding

Jesaja is een groot boek, maar zeker niet het grootste in de Bijbel. Er zijn er minstens vijf die langer

zijn. In het Nieuwe Testament is Jesaja echter het meest geciteerde van alle boeken uit het Oude Tes-

tament, meer dan de profeten Jeremia tot en met Maleachi samen, ook al zijn twee van die boeken

elk langer dan Jesaja. Deze studie zal echter aantonen dat het niet alleen gaat om verzen die worden

geciteerd, maar om de metaforen die Jesaja gebruikt (de beelden die hij opbouwt) die regelmatig wor-

den gebruikt in het Nieuwe Testament. In feite, als we geen Nieuw Testament zouden hebben, zou

Jesaja waarschijnlijk het meest in de buurt komen. Deze studie kan niet alle verzen in Jesaja omvatten,

maar is bedoeld om een overzicht te geven.

De Hebreeuwse tekst van Jesaja is zeer goed bewaard gebleven. Er is bijna geen discussie over de

eigenlijke tekst. We zijn ons er waarschijnlijk van bewust dat de volledige Jesajarol, van rond 100 voor

Christus, een van de belangrijkste vondsten van de Dode Zee rollen was. Tegelijkertijd is Jesaja in de

Griekse vertaling van het Oude Testament, de zogenaamde Septuagint (LXX), een van de slechtste ver-

talingen van alle Bijbelboeken. Daarom zijn schrijvers van het Nieuwe Testament geneigd om een an-

dere vertaling te gebruiken wanneer zij Jesaja in het Grieks citeren.

In deze studie zullen we ons concentreren op de boodschap van het boek, en niet op de persoon van

Jesaja, maar er moet eerst enige aandacht worden besteed aan de auteur, want in de afgelopen eeu-

wen is het concept van meerdere schrijvers het algemeen aanvaarde concept geworden onder theo-

logen (deutero-Jesaja en meer). Eén commentaar gaat zelfs zover te stellen dat het gaat om een ver-

zameling teksten van verschillende schrijvers die in een willekeurige volgorde zijn samengevoegd. Het

lijkt aannemelijk dat deze opvatting wordt aangehouden omdat de boodschap niet echt wordt begre-

pen. Uiteraard is dit niet de opvatting van broeders en zusters, maar binnen de broederschap wordt

Jesaja soms behandeld als een verzameling mooie profetieën, zonder dat het verband tussen hen dui-

delijk is. Als kind leerde ik in de zondagsschool ook verschillende verzen van Jesaja, zonder dat het

verband tussen hen werd onderwezen.

Het boek begint met het volgende vers:

Het visioen van Jesaja, de zoon van Amoz, dat hij gezien heeft over Juda en Jeruzalem, in

de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia, koningen van Juda. Jesaja 1:1

Het woord 'visioen' is enkelvoudig, een visioen of boodschap die over een lange periode wordt gege-

ven. De structuur is dus anders dan bijvoorbeeld Jeremia, waarin de meeste profetieën zijn gedateerd,

zoals "het woord, dat tot Jeremia kwam in het vierde jaar van Jojakim". In Jesaja is er geen datering

per hoofdstuk of per profetie, en in het hele boek zijn maar weinig datums te vinden. Bovendien wordt

Jesaja pas in hoofdstuk 6 geroepen. We hebben dus één visioen, die een periode van vier koningen

beslaat, zo'n 50 jaar. Praktisch gezien zou God niet continu tot Jesaja gesproken hebben gedurende

deze hele periode. We krijgen niet te horen hoe de boodschap aan hem is overgebracht, dus kunnen

we alleen maar concluderen dat het niet relevant is. Met welke middelen dan ook, God gaf Jesaja dit

visioen dat hij opschreef en dat deze hele periode beslaat. Wat we wel zien is een boek dat van het

begin tot het einde een zeer specifieke structuur heeft, en dat wel één doorlopende boodschap vormt.

Misschien dat het begrijpen van die structuur ons zal helpen als we kijken naar de verschillende pro-

fetieën in dit boek.
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Hoewel het één boodschap is, is er een duidelijke onderverdeling in secties of 'boeken'. In deze studie

vormen de secties de verschillende delen. Deze indeling is als volgt:

 Proloog Hoofdstukken 1-5

 Boek van de Koning Hoofdstukken 6-37

 Transitie Hoofdstukken 38-39

 Boek van de Knecht Hoofdstukken 40-55

 Boek van de Gezalfde Hoofdstukken 56-66

De “Transitie” is geen deel op zich, maar een overgang van boek 1 naar boek 2. Sommigen zien het als

een onderdeel van het Boek van de Koning, anderen als een onderdeel van het Boek van de Knecht.

Deze hoofdstukken verbinden de twee en vormen een overgang van het ene naar het andere.

Voordat we de proloog induiken, is er één woord (stad) dat goed begrepen moet worden, omdat het

zeer relevant is voor de boodschap. In de Bijbel vinden we verwijzingen naar steden en naar dorpen.

Wellicht denken we aan het formaat om het verschil te maken tussen de twee, hoewel het vroeger in

Nederland ging om het hebben van stadsrechten. In het Hebreeuws is dat echter anders.

 Een stad is een groep huizen die beschermd wordt door een muur.

 Een dorp is een groep huizen die niet door een muur wordt beschermd.

Met een muur die bescherming biedt, wordt het begrip stad dus soms gekoppeld aan de vraag waar

we veiligheid zoeken of waar we ons vertrouwen in stellen. Het woord stad, verbonden met vertrou-

wen of veiligheid, is zeer relevant in Jesaja.

Op die dag zal dit lied gezongen worden in het land Juda: Wij hebben een sterke stad, God

stelt heil tot muren en vestingwallen. Jes 26:1

Drie voorbeelden om dit gebruik van het woord stad te begrijpen:

 Toen Kaïn uit de aanwezigheid van de Heer werd verbannen, was hij bang dat anderen hem

zouden doden. Dus gaf God hem een teken. Maar blijkbaar vertrouwde Kaïn niet op God, want

we lezen "en Kaïn bouwde een stad" (Gen 4:15-17). Het gaat dus niet om de grootte met veel

inwoners, maar bescherming tegen anderen.

 Toen Sodom op het punt stond vernietigd te worden, vroeg Lot of hij naar een andere (kleinere)

stad kon vluchten: "Ik kan echter niet naar het bergland vluchten, anders haalt het onheil mij in

en sterf ik. Zie toch, deze stad is dichtbij genoeg om erheen te vluchten" (Gen 19:19). Hij was

bang voor wilde dieren als hij niet beschermd werd door een muur. In de volgende vermelding

van Lot leeft hij in een grot, alsof hij onbewust ook bescherming zoekt tegen vuur en zwavel.

 Abraham woonde in tenten, wat geen beschrijving is van het comfortniveau. "Door het geloof

heeft hij [Abraham] in tenten gewoond, met Izak en Jakob … Want hij verwachtte de stad die

fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is" (Hebr. 11:9-10).

De laatste opmerking in deze inleiding heeft te maken met de doelgroep van het boek.

Het visioen van Jesaja, de zoon van Amoz, dat hij gezien heeft over Juda en Jeruzalem, in

de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia, koningen van Juda. Jesaja 1:1

Het gaat om Juda en Jeruzalem. Maar niet noodzakelijkerwijs de Juda en Jeruzalem van die tijd. Onder

Jeruzalem moet worden verstaan de stad die God uitgekozen heeft om daar Zijn Naam te doen wonen,

en Juda moeten we opvatten als het uitverkoren volk van God. Het is waarschijnlijk geen toeval dat
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Juda de enige van Jakobs zonen is van wie we lezen dat hij van zijn fouten heeft geleerd en een veran-

derde karakter ontwikkelt.

Deze Juda en Jeruzalem, waarover in het eerste vers gesproken wordt, mag niet beperkt blijven tot het

eerste hoofdstuk, of zelfs de eerste twaalf hoofdstukken. Het geldt voor het hele boek. Tegen het einde

van het boek is Jeruzalem echter niet meer alleen de fysieke stad, maar ook een nieuwe samenleving,

die in het Nieuwe Testament vaak het nieuwe Jeruzalem wordt genoemd (een metafoor [beeld] uit

Jesaja). In het eerste hoofdstuk zien we al twee beschrijvingen van Jeruzalem:

Hoe is de trouwe stad tot een hoer geworden! 1:21

... daarna zult u genoemd worden, stad van de gerechtigheid, trouwe stad. 1:26

We zien het contrast tussen de twee: Gods uitverkoren stad, en wat het is geworden. In een notendop

gaat de boodschap van Jesaja over de terugkeer van de hoerenstad naar de stad van de gerechtigheid.

Later in het boek zal een onderscheid worden gemaakt tussen Jeruzalem, de stad van God, en Babel,

de stad van de mensen.

In Jesaja wordt Jeruzalem ook wel Sion genoemd, en ook de heilige berg en de berg van de Heer. Hoe-

wel er in Jesaja enkele hoofdstukken zijn waar men zou kunnen stellen dat er een onderscheid gemaakt

wordt tussen Jeruzalem en Sion, deel ik deze opvatting niet, omdat in het grootste deel van het boek

dit onderscheid niet gemaakt kan worden.



Bladzijde 4

2. Proloog

De proloog begint met vers 2 van hoofdstuk 1 en gaat door tot het einde van hoofdstuk 5.

Jesaja heeft zijn eigen stijl. Het grootste deel van het boek is geschreven als een gedicht of lied, en

slechts een klein deel is proza. Sommige Bijbels (waaronder ook de HSV) laten zien welke gedeelten in

dichtvorm zijn. Als de vertaling die je normaal gesproken gebruikt dit niet doet, is het de moeite waard

om deze te vergelijken met een vertaling die dat wel doet. Jesaja maakt gebruik van twee opvallende

structuren, en de eerste is een chiastische structuur, ontleend aan de Griekse letter chi (χ)1. Dit wordt

vrij vaak gebruikt in het boek, maar zal in deze studie alleen aangestipt worden als het relevant is om

de structuur te begrijpen. We zien zo'n structuur in de proloog.

A. De tekortkomingen van Juda 1:2-31

B. Wat Sion had moeten zijn 2:1-5

C. Sions misplaatst vertrouwen 2:6-22

C. Sions morele achteruitgang 3:1-4:1

B. Wat Sion toch nog zal zijn 4:2-6

A. Is verlossing mogelijk? 5:1-30

Een chiastische structuur is te zien boven waar de twee A's overeenkomen, net als de twee B's etc. In

Jesaja zijn de secties niet altijd even duidelijk aangegeven. Soms leidt het laatste vers in het ene deel

tot het eerste vers in het volgende deel. De proloog bevat geen datums of specifieke gebeurtenissen.

De beschrijving moet gezien worden als passend bij Juda en Jeruzalem in het algemeen.

a) De tekortkomingen van Juda

De proloog begint met het beeld van een rechtszaak, wat een terugkerend thema is in Jesaja. God

bewijst wie Hij is, Zijn betrouwbaarheid en Zijn doel. In dit geval is degene die beoordeeld wordt Juda,

en hemel en aarde worden als getuigen opgeroepen.

Luister, hemel, neem ter ore, aarde! Want de HEERE spreekt Jes 1:2

Dit is een echo van de woorden die Mozes sprak voordat de natie het beloofde land binnenging:

Dan roep ik heden de hemel en de aarde tot getuige tegen u, dat u zeker al snel zult ver-

dwijnen uit het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen.

Deut 4:26

Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u

voorgehouden, de zegen en de vloek! Deut 30:19

1 Een chiasme wordt in de Hebreeuwse poëzie vaak gebruikt, soms om de nadruk te leggen, soms om tot de
centrale gedachte te leiden en soms om verschillende andere redenen. In zijn eenvoudigste vorm is het de om-
kering van uitdrukkingen:

"Als hij opendoet, zal niemand sluiten.
en hij sluit, zal niemand opendoen" (Jes 22:22),

Door een denkbeeldige lijn te trekken tussen de beide woorden "opendoen" en een andere tussen de twee
woorden "sluiten" ontstaat de Griekse letter χ (chi), vandaar de naam. Dit wordt vaak geschreven als a-b-b-a ('a' 
is opendoen en 'b' is sluiten). Dit kan worden uitgebreid tot complexere vormen waarbij de 'a' en 'b' een aantal
verzen of zelfs hoofdstukken zijn (bijvoorbeeld de hier beschreven proloog), of waar er meer 'letters' zijn:

“Maak het hart van dit volk vet (a), en stop hun oren toe (b), en sluit hun ogen (c);
anders zullen zij met hun ogen zien (c), en met hun oren horen (b), en met hun hart begrijpen (a).” (Jes 6:10).
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De hemel en de aarde zijn getuigen van wat God over de natie heeft gezegd. De rest van het hoofdstuk

in Jesaja is een opsomming van wat er mis is in Juda, waar ze gefaald hebben in hun roeping.

 Ze zijn opstandig vs 2-3

 Ze zijn corrupt vs 4

 Ze zijn getuchtigd, maar tevergeefs vs 5-9

 Ze zijn als Sodom en Gomorra, (maar nog niet vernietigd) vs 10

 Hun godsdienst is niet aanvaardbaar voor God vs 11-15

 Oproep tot bekering en belofte van vergiffenis vs 16-20

 Ze zijn ontaard vs 21-23

Vers 2 spreekt over Gods "kinderen", zij zijn in opstand gekomen, met de nadruk op "zij". Het is niet

alleen ongehoorzaamheid, maar een complete opstand. In vers 3 gaat het werkwoord 'kennen' niet

alleen over kennis, maar over een relatie, Israël had een verbondsrelatie met God. Hun aanbidding is

een reeks van rituelen geworden, en in plaats van deze rituelen heeft God een verandering van hou-

ding nodig.

Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen; leert

goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees,

verdedigt de rechtszaak der weduwe. vs 16-17

Maar het verbazingwekkende einde van het hoofdstuk is nog steeds:

 Toch heeft God hen nog niet verlaten vs 24-26

 Toch zal Sion verlost worden, maar alleen het overblijfsel vs 27-31

Dit zal echter niet automatisch gebeuren. Er was een dramatische verandering nodig. De dingen kun-

nen niet meer zoals ze waren. Er staat een veelzeggend herhaald woord in verzen 25 tot 27, maar de

gewone Hebreeuwse stam gaat in het Nederlands verloren. Het idee is een ommekeer. We zien eerst

(vs 25) hoe God zich tegen zijn volk zal keren. Dat woord keren wordt weer gebruikt in het volgende

vers (vs 26), nu vertaald als teruggeven. Maar dat vereist een dramatische verandering van Zijn volk –

vs 27 hier vertaald als bekeren (d.w.z. degenen die zich opnieuw hebben gekeerd of zich hebben be-

keerd). De dramatische verandering zal zijn dat God zich weer zal keren in Zijn omgang met de natie

als zij zich weer tot Hem hebben gewend.

Maar zoals de zaken er nu voorstaan, kan de enige conclusie zijn dat Juda heeft gefaald als Gods ge-

tuige, waar het apart had moeten blijven. We zien de samenvatting tegen het einde van het hoofdstuk

(verzen 27-28 NBV)

Sion zal verlost worden door recht

en wie zich bekeert door gerechtigheid.

Maar opstandige zondaars worden gebroken,

wie de HEER verlaat, gaat ten onder.

Dat is de boodschap van het hele boek.

b) Wat Sion had moeten zijn

De titel van dit gedeelte verrast de meeste lezers waarschijnlijk. Het begin van hoofdstuk 2 en hoofd-

stuk 4 vormen twee gedichten over Sion, maar er zijn duidelijke verschillen tussen de twee. Het eerste

is bijna identiek aan Micha 4:1-5. Dit impliceert ofwel dat de ene profeet de andere citeert, ofwel dat

ze beide een bekend gedicht citeren. De tweede optie lijkt wel waarschijnlijk. Terwijl Micha deze
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woorden citeert en ze duidelijk toepast op het komende Koninkrijk, is het mogelijk om Jesaja op een

andere manier te lezen, vooral als je naar het volgende vers kijkt. Het zal inderdaad vervuld worden in

het Koninkrijk, maar al in het verleden was dit de rol die Sion voor zichzelf had kunnen opeisen, om

Gods getuige te zijn. We zullen het later hebben over verzen die deze zienswijze ondersteunen (bij-

voorbeeld het begin van het volgende gedeelte en ook op bladzijde 30).

Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob;

dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen.

Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Jes 2:3

Dit moet niet worden verward met het citaat in Zacharia waar naties worden gestraft als ze niet naar

Jeruzalem gaan. Hier zijn het mensen die elkaar aanmoedigen: 'Kom op, laten we opgaan'. Een ware

getuige zijn impliceert dat God verheerlijkt wordt. Israël is Gods voorbeeld voor de wereld, zoals Mozes

zei als andere volken naar Israël keken:

... want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen van de volken, die al deze

verordeningen horen zullen en zullen zeggen: Werkelijk, dit grote volk is een wijs en ver-

standig volk! Deut 4:6

We zien in de praktijk hoe God wordt verheerlijkt als de koningin van Sjeba Salomo bezoekt (2 Kron

9:8). Leiders van volken gaan naar Jeruzalem omdat ze hebben gehoord over de wijsheid die God aan

Salomo heeft gegeven. God wordt verheerlijkt. Wanneer Jezus de zieken geneest, lezen we "en zij ver-

heerlijkten de God van Israël". Wij zijn ook getuigen:

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die

in de hemelen is, verheerlijken. Mat 5:16

Dus, hoewel het waar is dat dit lied beschrijft hoe het in het koninkrijk zal zijn, is het ook wat Israël al

in het verleden had moeten zijn. Ze hadden een voorbeeld moeten zijn voor andere naties, in plaats

daarvan hebben ze het voorbeeld van andere volken overgenomen. Daarom begint hij ook met

“maar”.

Maar U hebt Uw volk verlaten, het huis van Jakob, want zij zijn vol goddeloosheid uit het

Oosten, en zij duiden wolken, net als de Filistijnen, en met buitenlanders slaan zij de han-

den ineen. Hun land is vol zilver en goud, en er komt geen einde aan hun schatten. Hun

land is vol paarden, en er komt geen einde aan hun wagens. Hun land is vol afgoden; voor

het werk van hun handen buigen zij zich neer, voor wat hun vingers gemaakt hebben.

Jes 2:6-8

c) Sions misplaatst vertrouwen

In de rest van hoofdstuk 2 zien we een gedicht dat beschrijft hoe Juda een diepgeworteld ongefun-

deerd vertrouwen heeft dat alles uiteindelijk wel goed zal komen. Zij vertrouwen op Gods steun zonder

echt naar Hem te luisteren. Juda lijkt op de omringende naties en wendt zich tot hen in plaats van tot

de ware God. Omdat het een gedicht is zijn er enkele herhalingen en is de structuur iets complexer.

 Zij nemen het gedrag over van hun buurvolken vs 6

 Zij zoeken veiligheid in geld en wapens vs 7

 Zij zoeken veiligheid in afgoden vs 8-9

Het laatste deel van vers 6 (met buitenlanders slaan zij de handen ineen) betekent het aangaan van

verbonden of het vormen van allianties met anderen. Deze verbonden zijn een manier om zekerheid
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te krijgen, om samen sterker te zijn. De volgende verzen beschrijven ook middelen om zekerheid te

krijgen, het afkopen of bestrijden van een aanvaller. En als dat niet helpt, dan zou het aanbidden van

de goden van andere naties wel eens kunnen werken.

 Hun ondergang is slechts een kwestie van tijd vs 10

 Vertrouwen op God, niet op de mens (woorden worden herhaald) vs11, 17

 Groene bomen en hoge heuvels – het aanbidden van afgoden vs 13-14

 Torens en versterkte muren – veiligheid vs. 15

 Schepen van Tarsis – rijkdom vs 16

De woorden "hoogverheven" en "trots" zijn synoniemen. In het Nederlands blijkt dat ook uit het woord

hoogmoed. Wat “hoog” is houdt verband met trots. De hoge zal vernederd (neder is het tegenoverge-

stelde van hoog) worden. Daartegenover zien we het woord vernederd dat in zowel Hebreeuws als

Nederlands verbonden is met laag. Nederland is synoniem met de lage landen. Dus de hoogmoedige

wordt vernederd, de hoge wordt laag gebracht. In de volgende verzen (13-16) zien we hoogte (dus ook

trots) gekoppeld aan de afgoden, veiligheid en rijkdom. De uitdrukking "op elke hoge heuvel en onder

elke groene boom" is gebruikelijk in het Oude Testament, maar nu worden de hoge heuvels hoge ber-

gen genoemd en de groene bomen zijn ceders van Libanon en eiken van Bashan, hoog en verheven.

We zien ook een herhaling in verzen 19 en 21. De "aarde" is het woord dat normaal gesproken vertaald

wordt als stof (bijv. vers 10). Ze verbergen zich in grotten en gaten in de grond, normaal gesproken

worden deze alleen bewoond door vleermuizen (grotten) en mollen [of ratten] (holen in de grond). De

conclusie kan alleen maar zijn (2:22 NBV):

Schenk de mens niet langer aandacht.

Wat is hij zonder adem in zijn neus?

Wat heeft hij te betekenen?

De 'levensadem' laat zien hoe kwetsbaar de mensheid is. Als de adem wordt weggenomen, gaan hij

ten onder. Waarom zou men dan op hen vertrouwen?

d) Sions morele achteruitgang

Hoofdstuk drie beschrijft dan de morele achteruitgang. De manier waarop de natie georganiseerd

moest worden, zoals gedefinieerd in de wet, werd niet gevolgd. God zal het daarom nog erger maken

en er anarchie van maken.

 Gods structuur voor de overheid is verwaarloosd...

 Het resultaat is anarchie, die door God wordt versterkt…

 Mensen op zoek naar leiders

 Opnieuw vergeleken met Sodom en Gomorra, maar niet vernietigd...

 Hun leiders misleiden de kudde, ze vernietigen de wijngaard

 De dochters van Sion laten zien hoe de rijken nu leven...

 Gods oordelen zullen zeker volgen

 Maar de rechtvaardigen zullen gered worden

e) Wat Sion toch nog zal zijn

In verzen 2 tot en met 6 van hoofdstuk 4 hebben we een nieuw gedicht over Sion, maar nu wat het zal

zijn: een stad waaruit de vuilheid is schoongespoeld. Het beschrijft Sion opnieuw als Gods stad,
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gezuiverd en trouw. Dit gedicht bevat een groot aantal metaforen die elkaar snel opvolgen, en ver-

schillende vertalingen laten verschillende woorden zien, afhankelijk van hoe de woorden worden be-

grepen.

Op die dag zal de Spruit van de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn, en de vrucht van de

aarde tot glorie en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn. 4:2

De spruit (in de NBG’51 wordt enkel gesproken over uitspruiten) verwijst waarschijnlijk naar de Mes-

sias, vergelijkbaar met de verwijzingen naar de spruit in Jeremia en Zacharia. Luister is een woord dat

meestal wordt gebruikt om Gods glorie te beschrijven. In verband met de vrucht van de aarde wordt

er over glorie geschreven, een Hebreeuws woord dat vaak wordt vertaald als hoogmoed, maar nu is

het de glorie van de vruchten die worden voortgebracht. Ontkomen is een woord dat een overblijfsel

beschrijft. We zien hier echo's van de schepping, waar God alles heeft geschapen en het goed was. Nu

zijn de vruchten van die schepping, van de aarde, een geroepen en heilig gemaakt volk.

De inwoners die ontkomen zijn in Jeruzalem, het overblijfsel, zullen heilig worden genoemd. Deze

staan in het boek (vs. 3). In vers 4 lezen we over het afwassen van de dochters van Jeruzalem, als

symbool van de stad, maar ook wat in het Nieuwe Testament de bruid van Christus wordt genoemd.

Dezelfde metaforen staan ook in de volgende verzen, maar daaraan toegevoegd zien we dat de berg

Sion vergeleken worden met de berg Sinaï. De wolk van rook en vuur, die Gods aanwezigheid in de

Sinaï toonde, staat nu boven Jeruzalem. "Samenkomsten" (vs 5) is het woord dat in de wet wordt ge-

bruikt, daar vertaald als "een heilige samenkomst" (bijv. Exod 12:16).

Want over al wat heerlijk is, zal een beschutting [chuppah] zijn. Dan zal een hut [sukkah]

dienen tot schaduw overdag tegen de hitte, en als toevlucht en schuilplaats tegen de vloed

en tegen de regen. 4:5-6

Het woord sukkah (tabernakel) wordt gebruikt om de loofhutten te beschrijven die gebruikt worden

tijdens het Loofhuttenfeest. Het Sukkot-feest vond plaats aan het einde van het landbouwjaar, als de

oogst compleet was. In Jesaja is dit het punt waar alle vruchten van de aarde zijn gezuiverd en heilig

worden genoemd. Het woord vertaald als beschutting (chuppah) is tegenwoordig de naam van een

geborduurde kleed die over vier palen wordt gespannen (een beetje oneerbiedig, als een party-tent),

die het huis van het bruidspaar symboliseert, een centraal kenmerk van joodse huwelijksceremonies.

Vandaar dat het huwelijksceremonie zelf ook soms chuppah wordt genoemd. Op de twee andere plaat-

sen waar dit woord in de Bijbel wordt gebruikt (Psalm 19 en Joël 2) is dit ook in verband met een

bruiloft. Het lijkt erop dat er ook hier in Jesaja naar deze betekenis verwezen wordt. Dus, tegen de

aanfluiting van het huwelijk die we in 4:1 zien, zien we hier het beeld van het ware huwelijk voor de

dochters van Jeruzalem, maar er wordt geen melding gemaakt van de bruidegom. Zou dit identiek

kunnen zijn aan het beeld van het huwelijk van Christus met zijn bruid? Het is zeker een beeld van

volledige bescherming door God. Dit is de voorziene toekomst voor Sion.

f) Is verlossing mogelijk?

In hoofdstuk 5 lijkt het oordeel van God echter onvermijdelijk. Het hoofdstuk begint met een lied van

de wijngaard, een bekende gelijkenis waar Jezus naar verwijst. In de toepassing in de rest van het

hoofdstuk zien we zes verschillende beschuldigingen, die allemaal beginnen met het woord "Wee".

Vs 8 – Wee hun die huis aan huis trekken. Het gaat hier om groot grondbezit, waar het jubeljaar duide-

lijk werd genegeerd en de grond niet werd teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar.
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Vs 11 – Wee hun die 's morgens vroeg opstaan. Dit is een beschrijving van een rijk leven van luxe, met

anderen die voor hen werken, zodat ze de hele dag kunnen feesten.

Vs 18 – Wee hun die de ongerechtigheid naar zich toe trekken met koorden van valsheid. Dit zijn zon-

daars die denken dat er geen gevolgen zijn voor hun levensstijl. Ze kunnen leven zoals ze willen met

niemand die hen ter verantwoording roept.

Vs 20 – Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Dit is een algemene veroordeling

van wat de mensen in het algemeen doen 'dingen op hun kop zetten'. Gods licht is duisternis gewor-

den.

Vs 21 – Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn. Dit sluit aan bij de eerder beschreven ijdelheid en trots.

De wijsheid van God is verlaten en hun eigen morele kompas is hun gids.

Vs 22 – Wee hun die een held zijn in wijn drinken en dappere mannen in het mengen van sterkedrank,

die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen.

Dit is een beschrijving van de algemene levensstijl, die leidt tot moreel verval.

Het gevolg van dit alles is dat het zonder verlossing afgelopen is. Dus zien we hoe de proloog eindigt

met duisternis. Hier is er geen sprake van verlossing.

Kortom, Juda is een natie geworden zoals elk andere, en ze hebben gefaald in hun roeping. Zonder

Gods tussenkomst zijn ze verloren en zullen ze deel gaan uitmaken van een wereld die God niet kent.

Een somber einde van de proloog, maar dit is de achtergrond van de rest van het boek. Het verklaart

waarom God nu Jesaja oproept om een proces van verlossing te beginnen.
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3. Boek van de Koning

Deze studie beschouwt het Boek van de Koning als de hoofdstukken 6 tot en met 37. Andere betrekken

ook de proloog in dit deel, terwijl de hoofdstukken 38-39 soms ook hierin opgenomen zijn. Deze ver-

schillen zijn niet zo belangrijk. Het is relevant om het gebruik van het woord 'koning' in deze hoofd-

stukken te zien. In totaal komt het Hebreeuwse woord voor koning (melèk) 80 keer voor in Jesaja,

waarvan 60 keer in de hoofdstukken 6-37. Nog eens 5 voorvallen staan in de hoofdstukken 38-39.

Het uitgangspunt in deze hoofdstukken is weer Jeruzalem. Dat is de uitverkoren stad van God, en ook

de plaats van Gods troon. Hoofdstuk 6 begint met:

Ik zag de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden

de tempel.

Anderen regeren in Jeruzalem in naam van God. Dat hebben we eerder gelezen: "Toen zat Salomo op

de troon van de HEERE als koning in de plaats van zijn vader David" (1 Kron. 29:23). De koning in Jesaja

is de koning die als vertegenwoordiger van God op de troon van God in Jeruzalem regeert. In Jesaja

zien we daarom "de Koning" gebruikt voor God, gebruikt voor de Messiaanse Koning in de toekomst

en gebruikt voor sterfelijke koningen in de lijn van David. Jesaja legt wel de link tussen God op zijn

troon en sterfelijke koningen die namens God regeren, maar we moeten oppassen dat we God niet tot

Jeruzalem beperken. Ook Jesaja vermijdt dat. Het zijn de zomen van Gods gewaad die de tempel vullen.

Maar wat de andere koningen betreft, is het de troon van de Heer met verschillende koningen erop,

zowel sterfelijke als de Messias.

Want een Kind is ons geboren … Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede

zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk. 9:5-6

Dus met deze achtergrond begint hoofdstuk 6:

In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon,

en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel … Serafs stonden boven Hem … De een

riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is

vol van Zijn heerlijkheid! 6:1-3

"Het jaar dat koning Uzziah stierf" is niet gegeven om het visioen te dateren. Het moet niet gelezen

worden als "In het tweeënvijftigste jaar van koning Uzzia". Om deze woorden te begrijpen, moeten we

teruggaan naar de gebeurtenissen in het leven van Uzzia:

Maar toen hij sterk geworden was, werd zijn hart hoogmoedig, tot zijn eigen verderf. Hij

werd ontrouw aan de HEERE, zijn God. Hij ging namelijk de tempel van de HEERE binnen om

reukwerk in rook te laten opgaan op het reukofferaltaar ... Koning Uzzia was melaats tot

aan de dag van zijn dood. Hij woonde, omdat hij melaats was, in een apart staand huis,

want hij was van het huis van de HEERE afgesneden. 2 Kron. 26:16,21

We zien dus een scherp contrast tussen God, in totale heiligheid, en Uzzia, bevlekt, onrein en afgesne-

den van God. Dit is de man op Gods troon in Jeruzalem, en het is typerend voor de toestand van de

natie. Het woord "ook" (ik zag ook de Heer) is in het Hebreeuws, maar niet vertaald in de meeste

Bijbels, alsof de vertalers niet zeker weten waarom het er is. Het lijkt echter waarschijnlijk dat Jesaja

dit beeld van twee koningen op de troon, God en Uzzia, schetst, waarbij de tweede verondersteld

wordt namens de eerste te regeren.

In Juda is het volk zich niet bewust van zijn eigen tekortkomingen en is het zich onvoldoende bewust

van het falen van het huidige koningschap, niet alleen van de slechte, maar ook van de 'goede'
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koningen. Het volk is daarom niet klaar voor de boodschap van verlossing, of de ware Koning in de lijn

van David. Het is beloofd, en ze zijn zich bewust van de belofte, maar er is een verandering, een om-

mekeer, nodig om klaar te zijn voor de verlossing.

Dit staat in schril contrast met de heiligheid van God. In Jesaja wordt het bijvoeglijk naamwoord "heilig"

vaker voor God gebruikt dan in de rest van het Oude Testament bij elkaar. De titel "De Heilige van

Israël" wordt in Jesaja 25 keer gebruikt en in de rest van de Bijbel slechts zes keer. Jesaja wijst dus

duidelijk op het schrille contrast tussen de heiligheid van God en de huidige toestand van de natie.

Jesaja schreeuwt het uit:

Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon

te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE

van de legermachten, gezien. 6:5

Jesaja ziet de serafs boven Gods troon. Serafs is een woord dat alleen in Jesaja wordt gebruikt. Het is

afgeleid van het werkwoord "verbranden". Vuur is verbonden met Gods heiligheid, maar ook met het

gevolg dat dit heeft voor de mens. Vuur in de Schrift wordt gebruikt om metalen zoals goud en zilver

te zuiveren, maar het wordt ook gebruikt om stro, kaf en hout af te branden. Edelmetalen worden

zuiverder, terwijl afvalstoffen volledig worden verteerd. Dit wordt toegepast op Gods omgang met de

mens, het zuiveren van de gelovige en het beoordelen van de ongelovige.

Jesaja wordt gereinigd met een brandende kool van het altaar en reageert dan op de oproep om naar

Gods volk gestuurd te worden. Het is interessant om de woorden op te merken die hij hoort als hij

wordt gestuurd:

Toen zei Hij: Ga en zeg tegen dit volk: Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen.

Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Maak het hart van dit volk vet, en stop

hun oren toe, en sluit hun ogen; anders zullen zij met hun ogen zien, en met hun oren

horen, en met hun hart begrijpen en zich bekeren, en zal Hij hen genezen. 6:9-10

Dit spreekt zowel van de uiterlijke zintuigen (zien en horen) als van het innerlijke begrip (begrijpen,

waarnemen). Dit lijkt een vreemde instructie voor Jesaja, om hen te vertellen dat ze zijn boodschap

niet moeten begrijpen. Echter, de natie moest veranderen, en als ze niet bereid waren om dat te doen,

dan zou de zeer duidelijke en eenvoudige boodschap die Jesaja aan het volk moest geven op dove-

mans-oren vallen. Deze woorden worden geciteerd in het Nieuwe Testament, in verband met Jezus

die in gelijkenissen tot het volk spreekt (Matt. 13:14-15). Daar zien we dat het degenen zijn die hun

Schrift het beste kenden, die zijn boodschap afwezen. Zij waren niet bereid om te veranderen. Hun

hart was verhard. En dus, als Jesaja vraagt hoe lang dit zal duren, is het trieste antwoord dat het zal

zijn totdat de natie in gevangenschap wordt gevoerd. Ze zullen alleen op de harde manier leren dat er

een verandering van hart nodig is.

Dit deel van Jesaja (hoofdstukken 6-37) is onderverdeeld in een aantal afzonderlijke elementen. Ech-

ter, Jesaja laat duidelijk zien dat het één onderdeel is. De twee boekensteunen aan de beide uiteinden

van dit deel beschrijven twee perioden van nationale rampspoed met het beleg van Jeruzalem, en in

beide gevallen verklaart God hoe Hij Jeruzalem zal beschermen. We zien de aanval op Jeruzalem tij-

dens het bewind van Achaz en de aanval op Jeruzalem tijdens het bewind van Hizkia. Het is duidelijk

dat het de bedoeling is dat we deze twee zaken met elkaar verbinden. In seminars vertellen we de

mensen om te luisteren naar echo's (weerklanken), en er is hier een duidelijk voorbeeld:

Ga nu op weg, Achaz tegemoet, … naar het einde van de waterloop van de bovenvijver, bij

de weg naar het Blekersveld. 7:3
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Hij [commandant van Sennacharib] stelde zich op bij de waterloop van de bovenvijver, op

de hoofdweg naar het Blekersveld. 36:2

In het Nederlands luiden de twee verzen net iets anders. In het Hebreeuws zijn ze identiek. De ver-

schillende elementen in deze sectie zijn:

 Van duisternis naar licht hoofdstukken 6 - 12

 Waar kan ik zekerheid vinden? hoofdstukken 13 - 23

 Gods antwoord hoofdstukken 24 - 27

 God als bestuurder van de geschiedenis hoofdstukken 28 - 35

 Gods ultieme teken hoofdstukken 36 - 37

Hoewel dit Boek van de Koning vooral de toestand van de natie in die tijd laat zien, zien we op een

paar plaatsen wel de zonnestralen van een nieuwe toekomst doorbreken.

a) Van duisternis naar licht

Dit deel loopt van hoofdstuk 6 tot en met hoofdstuk 12. In het vorige deel werd gesteld dat Jesaja twee

literaire structuren gebruikt, terwijl er alleen gekeken wordt naar de eerste, een chiastische structuur.

De tweede, die we hier zien, is die welke in deze studie bij gebrek aan een betere beschrijving een

parallelle structuur wordt genoemd. Deze parallelle structuur wordt gebruikt in de hoofdstukken 7 tot

en met 11 binnen het onderdeel "Van duisternis naar licht".

1. Jesaja's roeping (hfdst. 6)

Juda Israël (Efraïm)

2. Verkeerde keuze door Achaz 7:1-17 6. Verkeerde keuze door Israël 9:8-10:4

3. Gods reactie op die keuze 7:18-8:8

(Aanval van Assyrië)

7. Gods reactie op die keuze 10:5-19

(Assyrië: een werktuig in zijn hand)

4. Een overblijfsel behouden 8:9-22 8. Een overblijfsel behouden 10:20-34

5. Licht en de ware Koning 9:1-7 9. De komende koning 11

10. Danklied (hfdst. 12)

Binnen deze structuur zien we dus twee secties tussen Jesaja's roeping en het Danklied, de eerste over

Juda en de tweede over de noordelijke 10 stammen, Israël of Efraïm. De indeling is identiek, hoewel

de inhoud soms iets anders is om aan te sluiten bij de verschillende omstandigheden. Zonder in dit

stadium op de details in te gaan, verklaart dit waarom we in hoofdstuk 9 een paar verzen zien over de

Messias en in hoofdstuk 11 een verzen over hetzelfde onderwerp, en waarom de tussenliggende ver-

zen over iets anders gaan. De tekst is niet willekeurig samengesteld, maar volgt deze parallelle struc-

tuur. We zullen dat vaker zien in de volgende hoofdstukken.

Hoewel de twee kolommen dus vergelijkbaar zijn in structuur, zien we wel enige verschillen tussen de

twee. Dit begint met 'de verkeerde keuzes'. De tekst over Juda begint met Achaz, terwijl die van Israël

niet met de koning in die tijd begint, maar met de natie. Dat is logisch, want de koning in het noorde-

lijke rijk was niet in de lijn van David, en het is dus ook niet relevant wat betreft zijn keuzes. Het gaat

Nel
Markering
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om de keuzes die de natie heeft gemaakt. In het laatste blok over de toekomstige koning zien we hoe

hoofdstuk 9 de vrede en welvaart onder leiding van de Messias beschrijft. Hoofdstuk 11, de komende

Koning, gaat ook over de Messias, maar vermeldt specifiek hoe Juda en Efraïm weer verenigd zullen

worden. Hoe de "verdrevenen van Israël" zich zullen verenigen met "die vanuit Juda overal verspreid

zijn", en hoe de afgunst en jaloezie tussen de twee naties tot het verleden zal behoren. Israël, het

noordelijke rijk, zal weer deel uitmaken van Gods uitverkoren volk.

Laten we, voordat we de details van deze verschillende onderdelen bekijken, eerst eens kijken naar de

achtergrond van Jesaja.

De getoonde gebieden van elke natie variëren nogal in de loop van de tijd. Tijdens het leven van Jesaja

waren de twee belangrijkste naties Assyrië en Egypte, met een aantal kleine naties tussen de twee als

bufferstaten, waaronder ook Juda en Israël. Zowel Egypte als Assyrië probeerden de machtigste te zijn

in dit gebied. Assyrië was al meer dan 500 jaar een sterk rijk, maar vanaf de 9e eeuw voor Christus

werd het dreigender voor zijn buren. Vanaf het midden van de 8e eeuw breidden vooral Tiglath-Pileser

III, Sargon II, Sennacherib en Esarhaddon het rijk uit. Dit resulteerde in een poging van de verschillende

naties om hen heen om politieke allianties aan te gaan om een sterk front te vormen. Egypte, Babel,

Filistië en Syrië spelen hierin een actieve rol. En voor Jesaja is een politieke alliantie een andere vorm

van het zoeken naar veiligheid. Met deze achtergrond zijn de hoofdstukken 7 tot en met 11 makkelijker

te volgen. De roeping van Jesaja in hoofdstuk 6 hebben we een paar bladzijden eerder al behandeld.

We beginnen daarom met punt 2 van de tabel op de vorige pagina.

Nel
Markering

Nel
Markering
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2. Verkeerde keuze van Achaz

Syrië en Israël hebben een coalitie gevormd tegen Assyrië. Ze willen dat Juda zich bij hen aansluit.

Omdat Juda niet meewerkt, vallen ze Jeruzalem twee keer aan. De eerste keer wordt genoemd in

2 Kronieken. De Heer gebruikte deze twee naties om Juda te straffen.

De HEERE, zijn God, gaf hem in de hand van de koning van Syrië, … Ook werd hij in de hand

van de koning van Israël gegeven, die hem een grote slag toebracht. 2 Kron. 28:5

De tweede keer wordt genoemd in Koningen, en ook in Jesaja. Nu is het de bedoeling om Achaz te

vervangen door een vazalkoning.

Laten wij oprukken tegen Juda, het in angst laten verkeren, het onder ons verdelen en de

zoon van Tabeal er als koning over aanstellen in het midden van haar. 7:6

Deze keer gaan ze een stap te ver, want God is degene die beslist wie koning is in Jeruzalem. Dus

wordt Jesaja gestuurd om Achaz te bezoeken. Ook al is hij geen goede koning, toch biedt God zijn

steun aan. Want Achaz moet zijn vertrouwen in God stellen. Hij krijgt te horen dat Syrië en Israël

zullen ophouden te bestaan en dat Juda hetzelfde lot te wachten staat als ze niet op God vertrou-

wen. Tenslotte wordt Achaz verteld dat hij een teken kan vragen dat hij op God kan vertrouwen.

Vraag voor uzelf een teken van de HEERE, uw God, vraag het beneden in de diepte of boven

in de hoogte. Maar Achaz zei: Ik zal het niet vragen en de HEERE niet op de proef stellen.

7:11-12

Dit klinkt misschien heel vroom, maar wat hij echt bedoelt is dat hij niet wil dat God zich ermee

bemoeit. Hij heeft al besloten wat hij zal doen, en dat is steun vragen aan Assyrië in ruil voor een

som geld. God geeft hem toch een teken, de geboorte van Immanuel, 'God met ons'. Men moet

zich realiseren dat dit in eerste instantie een teken is voor Achaz, en niet een belofte van de ko-

mende Messias. Uit het Hebreeuws blijkt duidelijk dat het gaat om een vrouw die Achaz en Jesaja

in die tijd kenden en die zichtbaar zwanger is.

3. Gods reactie op die keuze

Op het eerste gezicht lijkt de beslissing van Achaz een wijs besluit, aangezien zijn plan werkt. Eerst

worden Syrië en daarna Israël gevangen genomen. Maar zijn plan loopt op niets uit als blijkt dat

Assyrië niet te vertrouwen is. Achaz vertrouwt Assyrië meer dan God, maar Assyrië zal zijn onder-

gang zijn. Jesaja spreekt over het inhuren van Assyrië: door een geldbedrag te betalen, huurt Achaz

Assyrië in. Dus zal God ook Assyrië inhuren als scheermes om Achaz te beschamen (7:20). Juda

moet zich realiseren dat God naties gebruikt voor Zijn doel. Hij heeft de volledige controle over

wat er gebeurt. Wat er gebeurt is Gods doel. Maar Achaz verwerpt het zachte stromende water

van Siloah in Gods stad, omdat hij liever op een vreemde natie vertrouwt.

Omdat dit volk versmaadt de zacht stromende wateren van Siloah, en er vreugde is bij

Rezin en de zoon van Remalia, daarom, zie, doet de Heere over hen opkomen de machtige,

geweldige wateren van de rivier de Eufraat, namelijk de koning van Assyrië met al zijn

luister. Deze zal buiten al zijn stroombeddingen treden, en over al zijn oevers heenstromen.

8:6-7

4. Een overblijfsel behouden

Jesaja en zijn zoon Sjear-Jasjub hebben een bericht afgeleverd. Achaz heeft een keuze. De natie is

op weg naar een ramp, en alleen geloof zal hen redden. De plannen van de omringende naties

zullen tot niets leiden, en de gelovigen moeten luisteren naar en vertrouwen op God.

Volken, loop te hoop, en word verpletterd! En neem ter ore, allen die in verre landen zijn,

omgord u en word verpletterd; omgord u en word verpletterd! Beraam een plan-het zal
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verijdeld worden! Spreek een woord – het zal niet tot stand komen! Want God is met ons

[Immanuel]. Immers, zo heeft de HEERE tegen mij gezegd, toen Zijn hand mij te sterk werd

en Hij mij onderwees dat ik niet in de weg van dit volk moest gaan: U mag geen samen-

zwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt; en waar zij voor bevreesd

zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken. 8:9-12

Jesaja gebruikt bewust niet het woord verbond, maar samenzwering, het samenzweren tegen an-

deren. Dat is wat Israël en Syrië doen. Maar Juda wordt geleerd om niet te leven in angst en vrees

voor andere naties, maar om te leven in angst voor God. Dat is wat degenen die in het licht leven

en degenen die in de duisternis leven, onderscheidt. Dus dit deel eindigt in de duisternis:

Of men de blik nu naar boven richt, of naar de aarde kijkt, zie, er zal benauwdheid en

duisternis zijn, angstaanjagende donkerheid. En men zal voortgedreven worden, het don-

ker in. 8:22

Wat een contrast met de volgende verzen.

5. Licht en de ware Koning

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de

schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. 9:1

Dit vers werd geciteerd in het Nieuwe Testament toen Jezus van Nazareth naar Kapernaüm ver-

huisde. Zebulon en Nafthali (8:23) was het eerste gebied dat in gevangenschap ging. Dit is het

gebied (Galilea) waar Christus het meest heeft gepredikt. Het was al een verwaarloosd gebied. Het

omvatte de steden die door Salomo aan Hiram waren gegeven, en Hiram was niet onder de indruk

omdat hij ze minderwaardig vond (1 Koningen 9:11-13).

Er is geen duisternis voor de gelovigen, want zij stellen hun vertrouwen volledig in God. Ze kijken

naar het komende licht.

Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, en de knuppel van hun slavendrijver

hebt U verbroken als eens op Midiansdag. 9:3

"Last" en "slavendrijver" zijn woorden die aan de slavernij in Egypte doen denken, en die toen tot

de Exodus leidden, terwijl Midian ons herinnert aan de dagen van Gideon. En zo wordt een nieuwe

koning beloofd (vs 6).

6. Verkeerde keuze door Israël

Dit deel (9:7 – 10:4) laat zien hoe Israël zijn eigen weg is gegaan. Het is geschreven in dichtvorm,

met vier coupletten, die elk eindigen met de uitdrukking “Bij dit alles keert Zijn toorn zich niet af;

nog is Zijn hand tegen hen uitgestrekt", een herhaling van 5:25. In de vier coupletten zien we:

 Vs 7-11 Een nationale ramp als ze Gods woord veronachtzamen

 Vs 12-16 Omdat ze geen berouw tonen, verwijdert God hun leiders

 Vs 17-20 Er is sociale anarchie, vooral omdat Gods wetten niet meer gelden

 10:1-4 Met Gods wetten aan de kant gezet, wacht alleen het oordeel.

7. Gods reactie op die keuze

Jesaja gaat verder met te zeggen dat Assyrië een instrument in Gods hand zal worden om Israël te

straffen.

Wee Assyrië, de roede van Mijn toorn; en Mijn gramschap is een stok in hun hand. Op een

huichelachtig volk zal Ik hem afsturen; tegen het volk waarop Ik verbolgen ben, zal Ik hem

bevel geven om roof te plegen, om buit te roven, en om het te vertrappen als slijk op straat.

10:5-6
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Het vergt niet veel moeite om Assyrië in deze rol te plaatsen. Het is typerend voor Assyrië (vs 7),

en doet niets af aan de verantwoordelijkheid van Assyrië. Dus als Assyrië de taak die God haar

heeft gegeven volbracht heeft, zal Hij Assyrië aanpakken en hen leren wie Hij is, en hun trots (hoog-

moed) verlagen. In dit hoofdstuk lezen we dat Assyrië tegen zowel Israël als Juda is gezonden (vs.

11), maar Jeruzalem zal het keerpunt zijn (vs. 12).

8. Een overblijfsel behouden

In de rest van hoofdstuk 10 zien we dat zelfs in het geval van Israël, het noordelijke koninkrijk, nog

steeds een overblijfsel zal worden gered. In dat verband gebruikt Jesaja een nieuw woord, het

overblijfsel (HSV: de rest vs. 20). De zinsnede in vers 21 (die rest zal terugkeren) is identiek aan de

naam van de zoon van Jesaja. Israël zal worden overspoeld, en in ballingschap worden genomen.

Zij, die de nakomelingen waren van Abraham, een groot aantal als het zand van de zee. Maar

slechts een overblijfsel, een klein deel, zal terugkeren (vs 22). Daarentegen zal Jeruzalem worden

gered, zodat er veiligheid is voor Israël in Jeruzalem (vs. 24). Het overblijfsel van Israël dat veilig-

heid zoekt in Gods stad, zal gered worden. We zijn misschien geneigd om deze woorden als de

verre toekomst te beschouwen, maar in Jeruzalem zou op dat moment ook een overblijfsel gered

worden.

Het doel van God is dus om het overblijfsel te verlossen en een krachtig teken te geven in de ver-

nietiging van Assyrië, de machtige boom die gekapt is.

9. De komende koning

Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn

wortels zal vrucht voortbrengen. 11:1

Deze verzen in hoofdstuk 11 zijn zeer bekend en beschrijven de komende Messiaanse koning. We

zien een aantal van zijn kenmerken

 Vs 1-2 Zijn afstamming

 Vs 3-5 Zijn regering

 Vs 6-9 Zijn wereld

 Vs 10 Het wereldwijde belang

We zien het scherpe contrast met de leiders in Israël in die tijd. Dit koninkrijk is gebaseerd op

gerechtigheid en trouw. Hier wordt het overblijfsel verzameld. We zien hier ook dat de traditionele

jaloezie tussen het noordelijke en zuidelijke koninkrijk wordt weggenomen, en de twaalf stammen

worden herenigd.

En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand

het overblijfsel van Zijn volk zal verwerven, dat overgebleven zal zijn … en Hij zal de ver-

drevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen

van de vier hoeken van de aarde. Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen, en wie Juda

in het nauw drijven, zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal niet langer jaloers zijn op Juda,

en Juda zal Efraïm niet meer in het nauw drijven. 11:11-13

10. Danklied

In dit laatste hoofdstuk van dit deel zien we een lofzang en dankzegging voor de bevrijding die God

heeft bewerkstelligd. Er is een contrast met hoofdstuk 6. Het begon met een individu dat uit een

zondige natie werd geroepen, maar is nu een groot overblijfsel dat op de Heer vertrouwt. In plaats

van andere naties na te volgen, is Gods volk nu een getuige van zijn kracht en redding (vs 2,4). We

Nel
Markering
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zien nu de ware positie van Jeruzalem. Sion is eindelijk Gods uitverkoren stad. Dit deel eindigt met

die bekende woorden die de hele wereld overgaan (12:6):

Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion,

want groot in uw midden is de Heilige van Israël.

b) Waar kan ik zekerheid vinden?

In dit volgende deel zien we een reeks van tien profetieën. In onder meer de HSV worden deze "lasten"

genoemd, omdat het Hebreeuwse woord is afgeleid van "gewicht". De NBG’51 spreekt over Godsspra-

ken. We zien hetzelfde woord ook gebruikt door andere profeten. Hoewel deze lasten specifieke naties

beschrijven, zijn ze eigenlijk niet tot hen gericht, maar zijn ze specifieke lessen voor Gods volk. Het

centrale thema is waar we moeten zoeken naar veiligheid. Moeten ze kijken naar politieke grootmach-

ten, zoals Assyrië, Babel of Egypte? Nee, zoals Jesaja zegt, want deze zullen door God worden vernie-

tigd. Moeten ze kijken naar politieke allianties? Nee, ze moeten alleen naar Sion kijken. De natie moet

zich realiseren dat andere naties niet kunnen helpen, omdat alleen God beslist wie machtig is en wie

overwint. God gebruikt andere naties voor zijn doel.

Verschillende van deze profetieën bevatten een deel dat op korte termijn wordt vervuld en een groter

deel dat op lange termijn wordt vervuld. Zo bevat de eerste in de eerste serie een lang gedeelte over

Babel, dat een profetie is die pas eeuwen na de dood van Jesaja in vervulling gaat en beschrijft hoe de

Meden en Perzen het rijk zullen vernietigen (13:17). Het is interessant om deze profetie te vergelijken

met de eerste helft van Daniël. Maar de laatste vier verzen van deze last (14:24-27) gaan over Assyrië,

waarin wordt beschreven hoe Assyrië zal worden gebroken wanneer men probeert Jeruzalem te ver-

overen. Dit is geen andere last, maar de kortetermijn-versie van dezelfde last over Babel or Mesopo-

tamië als geheel, vervuld tijdens het leven van Jesaja. De verschillende lasten zijn weergegeven in de

onderstaande tabel.

1e serie van 5 "lasten" 2e serie van 5 "lasten"

Over Babel (Mesopotamië)

(grootmacht) 13 – 14:27

Over de woestijn aan de zee

(Babel) 21:1-10

Over Filistea

(buurvolk) 14:28-32

Over Duma (Edom)

(buurvolk) 21:11-12

Over Moab

(broedervolk) 15 – 16

Tegen Arabië

(buur- of broedervolk) 21:13-17

Over Damascus

(waarschuwing voor Samaria) 17 – 18

Over de dal van het gezicht

(waarschuwing voor Jeruzalem) 22

Over Egypte

(militaire grootmacht) 19 - 20

Over Tyrus

(economisch grootmacht) 23

We zien dezelfde korte- en langetermijn-profetie in de hoofdstukken over Egypte. Het meeste van wat

er over Egypte wordt geschreven is op de lange termijn in vervulling gegaan, maar er is ook een hoofd-

stuk over Ethiopië (wat we tegenwoordig waarschijnlijk Soedan zouden noemen) dat op dat moment

over Egypte regeerde. Aan het einde van de last voor Moab (16:14) zien we ook een apart stukje dat

binnen drie jaar in vervulling gaat. De manier waarop verzen 13 en 14 van dit hoofdstuk 16 zijn

Nel
Markering
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geschreven, geeft wel de indruk dat deze profetieën op verschillende tijdstippen zijn uitgesproken. Dit

is een van de weinige aanwijzingen dat Jesaja niet het hele visioen in één keer heeft ontvangen, maar

dat hij zijn boodschap onder Gods leiding heeft gestructureerd alsof het één doorlopend visioen was.

De titels van de tweede serie zijn, afgezien van de laatste, onduidelijker. Ze kijken meer naar de toe-

komst en de nadruk ligt op de duisternis en de naderende vernietiging. Je zou veel meer over elk van

deze lasten kunnen schrijven, maar dat gaat verder dan het doel van deze studie. De samenvatting is

dat deze hoofdstukken laten zien dat God de geschiedenis volledig onder controle heeft. Zij die in Je-

saja's tijd leefden konden enkele vervullingen zien en weten dat hij een ware profeet was, terwijl wij

alle profetieën kunnen bekijken, en zien hoe ze in de geschiedenis in vervulling zijn gegaan. In sommige

gevallen zien we wel dat het ons soms ontbreekt aan kennis over details om te kunnen zien waarop ze

van toepassing waren. Het tweede hoofdstuk over Moab (16:1) lijkt bijvoorbeeld te impliceren dat ze

hulp hebben gezocht bij Jeruzalem, maar het is niet duidelijk of dat een feit is, of een suggestie van

wat ze zouden moeten doen. Moab wordt aangemoedigd om veiligheid te zoeken in Jeruzalem, maar

uiteindelijk verhindert trots dat. Onze hoogmoed is vaak op niets gebaseerd en verhindert ons om God

te vragen. Ook gaan sommige woordspelingen verloren in de vertaling. In hoofdstuk 15 vers 1 lezen

we van de Ar-Moab en Kir-Moab. Hoewel deze elders als plaatsen worden genoemd, is het interessant

om op te merken dat, juist in verband met veiligheid, Ar, stad betekent en Kir, muur.

Het gedeelte over Damascus en Samaria (hoofdstukken 16-17) is enigszins uitdagend, omdat een aan-

tal schijnbaar ongerelateerde profetieën in één "last" zijn samengevoegd. Een nadere beschouwing zal

ons echter helpen om de gemeenschappelijke factor te zien. In hoofdstuk 17 zien we eerst Damascus

en Samaria samen, omdat ze een alliantie vormden tegen Assyrië. We hebben dit al bekeken in ver-

band met hun gezamenlijke aanval op Jeruzalem (pagina 14). Israël werd bedreigd en keek naar zijn

sterkere buurman, hun voormalige vijand, voor steun. Maar ze hadden naar het zuiden moeten kijken

naar Juda en specifiek naar God. Israël keek ook naar "het werk van zijn handen" (vs 8 – afgoden) en

"zijn sterke steden" (vs 9). Het noordelijke koninkrijk koos voor de wereldse aanpak, en werd dus sa-

men met degenen waar het op vertrouwde vernietigd. Hoofdstuk 18 lijkt meer te behoren tot de last

van Egypte, maar het wordt genoemd onder de last van Damascus. In 715 voor Christus werd de Ethi-

opische Pianki heerser in Egypte en stuurde vrijwel onmiddellijk boodschappers naar o.a. Israël om

een bondgenootschap tegen Assyrië te vormen (18:2). Ook hier is het thema het zoeken naar steun

van anderen, nu Egypte.

In hoofdstuk 22 zien we de versterking van Jeruzalem. Zowel Achaz als Hizkia hebben dit gedaan, zon-

der zich eerst tot God te wenden. Beiden wendden zich ook tot andere volken voor steun. We zien dan

ook het verband tussen de boodschappen aan Samaria en Jeruzalem. Maar in het geval van Jeruzalem

werd het gered omdat God er andere plannen voor had, zoals in het volgende deel wordt besproken.

c) Gods antwoord

De hoofdstukken 24 tot en met 27 vormen een antwoord, en een beschrijving hoe het allemaal afloopt.

De titel "de dag des Heren" is ook toepasselijk. In deze hoofdstukken wordt beschreven hoe God een

oordeel over de hele aarde zal vellen, vaak uitgedrukt in woorden die verwijzen naar de vloed in Ge-

nesis. Maar nu wordt gesteld dat het oordeel niet met water, maar met vuur zal komen. Het resultaat

van de "dag des Heren" zal vernietiging van de ongelovige zijn en verlossing voor het overblijfsel.

In dit deel zien we eerst een chiastische structuur (het grootste deel van hoofdstuk 24) gevolgd door

een parallelle structuur (hoofdstukken 24-27).
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 De verwoesting van de aarde 24:1-3

 De zonde van de bewoners als oorzaak 24:4-6

 Klaagzang over de verwoesting 24:7-13

 Lofzang door/over het overblijfsel 24:14-16a

 Het lot van de bewoners van de 'oude' aarde 24:16b-18

 Het lot van de 'oude' aarde 24:19-21

"Op die dag"

1. Overwinning van de Here 24:21 – 25:8 4. Overwinning van de Here 27:1

2. Wie gered zijn, en wie niet 25:9-12 5. Gods volk en hun vijanden 27:2-11

3. De sterke stad met open poorten 26 6. De inzameling van de getrouwen 27:12-13

In de parallelle reeksen worden de woorden "op die dag" gebruikt om de onderdelen aan te duiden.

Het wordt ook één keer extra vermeld in het laatste vers. We zien de woorden "op die dag" 45 keer in

dit Boek van de Koning (6-37), vergeleken met één keer in de rest van Jesaja, in het Boek van de Knecht.

In hoofdstuk 24 zien we een aantal verwijzingen naar Genesis over de zondvloed en de toren van Babel,

maar wat in Genesis is vastgelegd is nu omgekeerd.

Thema Jesaja Genesis

Een 'nieuwe' schepping 24:1-3 9:1-7

Het eeuwig verbond 24:5 9:16

De vloek 24:6 9:20-27

De stad van de mensen 24:10 11:1-9

De sluizen in de hemel 24:18 7:11

De redding van de getrouwen
24:14-16

(lied van het overblijfsel)
Noach en zijn familie

We zien in het algemeen in deze hoofdstukken dat de mens het eeuwige verbond met Noach na de

zondvloed heeft verbroken. Ze hebben steden gebouwd voor hun eigen 'veiligheid' terwijl het geweld

de aarde weer vulde. Maar steden en rijken bieden geen veiligheid, ze zullen worden vernietigd. Alleen

Gods stad (Sion) zal veiligheid bieden.

In dit deel zien we dus enerzijds een aantal verwijzingen naar de stad van de mensen die nu vernietigd

is, en hoewel de naam niet wordt genoemd, lijkt de link naar het symbolische Babel gerechtvaardigd.

Gebroken is Chaos-stad, gesloten zijn alle huizen, niemand kan erin. … In de stad is ver-

woesting overgebleven, een ruïne; de poort is verbrijzeld. 24:10,12

Want U hebt van de stad een steenhoop gemaakt, van de versterkte stad een ruïne, van

de vesting van vreemden iets wat geen stad mag heten; in eeuwigheid zal zij niet her-

bouwd worden. … Hij zal uw hoge vestingmuren neerhalen, neerwerpen, neerstorten ter

aarde, tot in het stof. 25:2,12
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Voorzeker, Hij haalt ze neer, de bewoners van de hoogte, de hoogverheven stad; Hij ver-

nedert haar, Hij werpt haar neer, tot de grond toe, Hij stort haar neer tot in het stof. 26:5

Want de versterkte stad zal een eenzame [plek] zijn en de woningen leeg en verlaten als

de woestijn. Daar zullen kalveren grazen, en daar zullen ze neerliggen en haar takken kaal

eten. 27:10

Aan de andere kant zien we de stad van God, Jeruzalem of Sion, waar er redding is voor het overblijfsel.

De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon zal beschaamd worden,

als de HEERE van de legermachten zal regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor

Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn. 24:23

Op die dag zal dit lied gezongen worden in het land Juda: Wij hebben een sterke stad, God

stelt heil tot muren en vestingwallen. 26:1

Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen zij

komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land

Egypte. En zij zullen zich voor de HEERE neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem. 27:13

Als we teruggaan naar de structuur van de hoofdstukken 25-27 op de vorige pagina, zien we dat de

linkerkolom beschrijft waar de zekerheid vandaan kwam, terwijl de rechterkolom de oogst van Gods

gelovigen beschrijft. We zullen de 6 onderdelen in wat meer detail bekijken:

1. Overwinning van de Here

God treedt op tegen de naties die tegen Hem in opstand komen, beschreven in het beeld van een

overwinnaar die gevangenen verzamelt. Zowel de "legermacht van de hoogte" als de zon en de maan

in vs 23 verwijzen naar de aanbidding van de zon en de maan in Babel. Dit wordt gevolgd door een

dankzegging voor de verlosten.

2. Wie gered zijn en wie niet?

Een korte samenvatting van degenen die op God vertrouwden en wie dat niet deden. Het gebruik van

Moab verwijst terug naar de hoofdstukken 15 & 16 waar de hoogmoed hen verhinderde op God te

vertrouwen.

3. De sterke stad met open poorten

Hoofdstuk 26 beschrijft God als de ware stad, met muren die echt kunnen beschermen. De stad van

de mensen wordt neergehaald en vernietigd (met stof als een echo van Gen 3:19), terwijl Gods volk

uit het stof zal opstaan en de stad van de mensen zal vertrappen. Maar ze hebben niet altijd op God

vertrouwd (vs 16-18). De beproeving heeft hen bij zinnen gebracht. God zal het oordeel brengen en de

gelovigen moeten wachten tot het voorbij is (een echo van de 10e plaag in Egypte).

4. Overwinning van de Here

In hoofdstuk 27 zien we hoe God de gelovigen uit de macht van de wereldrijken zal scheuren. De twee

slangen (de snelle en de kronkelende slang) verwijzen waarschijnlijk naar de Tigris en de Eufraat in

Assyrië en Babel, terwijl “het monster dat in de zee is” een beschrijving is van Egypte.

5. Gods volk en hun vijanden

De wijngaard die God in hoofdstuk 5 had verlaten, zal weer goede vruchten voortbrengen. De onge-

rechtigheid zal worden gezuiverd en de zonde zal worden vergeven. Maar "de stad" (van de mens) zal

verlaten zijn en alleen nog maar geschikt zijn om er vee te laten grazen.
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6. De inzameling van de getrouwen

De laatste paar verzen beschrijven Gods volk dat wordt geoogst. De bazuin zal klinken als het begin

van het jubileumjaar. Dit onderwerp zal worden behandeld in het gedeelte over de Gezalfde.

Tot slot, de boodschap lijkt wellicht wat somber, met de nadruk op het oordeel en vernietiging. Maar

de boodschap laat vooral zien dat de rechtvaardigen verlost zullen worden.

d) God als bestuurder van de geschiedenis

We naderen het hoogtepunt van het Boek van de Koning. Maar eerst krijgen we nog een samenvatting

van de situatie, en die wordt gegeven in de vorm van zes "Weeën". Hierin horen we herhalingen van

de proloog. Dit moeten we plaatsen in de tijd van Hizkia, waarin Juda gevangen zit tussen de krachten

van Egypte en Assyrië. De achtergrond van deze ellende is waarschijnlijk de dood van de Assyrische

koning Sargon II in 705 voor Christus. Sennacherib kwam nu op de troon. Verschillende landen roken

een kans en kwamen in opstand tegen Assyrië. De gevaarlijkste was Babel, geleid door Merodach-

Baladan. Het enige dat echt telt is het geloof.

De structuur is typerend voor Jesaja, de zes weeën zijn gerangschikt als parallelle structuur.

1. De trotse kroon

Gods woord en zijn plan 28

Politiek kan hen niet redden

4. De opstandige kinderen

Geloof of ongeloof 30

Vertrouwen in God of grootmachten

2. Ariël, waar David zich gelegerd heeft

Is iets te moeilijk voor God? 29:1-14

5. Die afdalen naar Egypte voor hulp

Alles wat nieuw is 31 - 32

3. Die zich diep verbergen

De noodzaak van geestelijke verandering

29:15-24

6. Verwoester die zelf niet verwoest bent

Gods oplossing: gericht en verlossing 33 – 35

De linkerkolom beschrijft de theorie, de rechterkolom is de praktijk. Het gaat ook van korte naar lange

termijn. Maar er zijn ook verbanden tussen 1 en 4, 2 en 5, 3 en 6.

Laten we eens kijken naar elk van deze weeën

1. Wee de trotse kroon

Dit wee gaat over degenen die vertrouwen hebben in hun eigen middelen. Het begint met een 'oudere'

profetie over Efraïm, het noordelijke koninkrijk, dat een mooie kroon was, maar nu was weggevaagd

door de Assyrische stortvloed. Maar Juda handelt op dezelfde manier. De "dezen" in vers 7 verwijst

naar Juda. Zij lopen gevaar dezelfde straf te ondergaan (vs. 15). Ze zeggen dat ze een verbond met de

dood hebben (de beschrijving die de profeet gebruikt voor Egypte) en voelen zich daarom veilig. Maar

dit zal tot niets leiden wanneer zij werkelijk worden aangevallen (vs 18). De HSV heeft geprobeerd vers

10 te vertalen, maar de betekenis zit waarschijnlijk in de klank van de woorden (zie de NBV), bijvoor-

beeld het babbelen van baby's, of eventueel het lesgeven op een kleuterschool. Maar God zal de natie

met een andere taal onderrichten (zie ook Deut 28:49). Hij werkt nog steeds met hen samen, zoals een

landman (vs23-29) om een goede oogst te krijgen.
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2. Wee Ariël, de stad waar David zich gelegerd heeft

Het woord Ariël is onvertaald gelaten als plaatsnaam in de HSV. De NBG’51 spreekt over vuurhaard.

Het verwijst waarschijnlijk naar de bovenkant van het altaar van de brandoffers, waar het eigenlijke

vuur zich bevindt. De wee is dus hoogstwaarschijnlijk gericht tegen het altaar in de tempel en verwijst

naar het plichtsmatige karakter van hun verering van God.

De Heer zegt: Omdat dit volk mij naar de mond praat, mij slechts met de lippen dient,

terwijl hun hart ver bij mij vandaan is; omdat hun ontzag voor mij louter plicht is, slechts

aangeleerd en door mensen opgelegd – daarom zal ik opnieuw wonderen verrichten voor

dit volk, indrukwekkende wonderen en grootse daden. De wijsheid van wijzen zal hun dan

niet baten, het verstand van verstandigen houdt zich verborgen. 29:13-14

Het laatste deel van het citaat is vervuld wanneer God de Assyriërs tegen Jeruzalem brengt, en wan-

neer er, menselijk gezien, geen ontkomen aan is. Dan zal God hen bevrijden, want het volk is blind (vs.

10); zij moeten leren zien en lezen. Gods woord is een gesloten boek geworden (vs. 11-12).

3. Wee hun die zich diep verbergen...

Deze wee is gericht op degenen die denken dat ze hun eigen plannen kunnen bedenken en uitvoeren

zonder dat God het weet. Dit vereist een verandering van geest. Ze zeggen dit waarschijnlijk niet let-

terlijk, maar hun acties laten blijken hoe zij denken. Dit is een veel voorkomende menselijke fout. Ze

zetten de dingen op hun kop als de klei die de pottenbakker vertelt wat hij moet doen (vs. 16). De

dingen worden omgedraaid (vs 17), zoals de doven die Gods woorden zullen horen en de blinden die

ze zullen lezen (vergelijk 6:10). Alles wat verkeerd was zal worden verwijderd, zoals de God van hun

vader Abraham heeft beloofd.

Tot slot, de eerste drie weeën, de theorie, leren de volgende lessen:

A. Ze moeten hun trots opzij zetten en zich weer tot God wenden. De hoogmoed moet nederig-

heid worden. Ze zijn niet beter dan het noordelijke rijk dat God heeft verwijderd. Hun redding

is niet in politieke allianties, die zullen de Assyriërs niet tegenhouden.

B. Ze zijn blind, dus God zal ze dwingen om te zien. Hij zal de Assyriërs tegen hen brengen op een

manier die ze niet kunnen negeren en hen zo spectaculair verlossen dat ze gedwongen worden

Gods hand in de geschiedenis te erkennen.

C. Ze denken dat ze kunnen doen wat ze willen zonder dat God het merkt. Ze zetten de zaken op

hun kop, waardoor God hetzelfde zal doen, door onrecht te vervangen door gerechtigheid en

de onderdrukten in een gezaghebbende positie te plaatsen.

4. Wee de opstandige kinderen

Met deze 4e wee (hoofdstuk 30) begint de praktische toepassing. Een echo gaat in de HSV verloren

tussen de overeenkomende weeën 1 en 4. In 28:20 wordt het woord vertaald met deken en in 30:1

met een verbond met Egypte. Iets waar ze zich in wikkelen en zich veilig voelen. We zien het bijtende

sarcasme als Jesaja zegt geen medelijden te hebben met de afgezanten, maar met de arme dieren die

hen moeten dragen (vs. 6). De aangeboden hulp zal tot niets worden als het er werkelijk op aan komt

(vs 7).

Bevrijding zal er zijn als ze werkelijk op God vertrouwen. God zal Assyrië tegen hen brengen, zodat hij

zijn kracht kan tonen. Jesaja moet het in een boek schrijven, als een les voor toekomstige generaties

(vs. 8). Ze willen Gods woord niet horen, maar het zal precies zo gebeuren als Hij zegt. Ze stellen hun
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vertrouwen in de militaire macht (paarden). Er zal wel militaire macht zijn, maar dat is die van hun

vijanden. De vloek in de woorden van Mozes zal werkelijkheid worden (vergelijk 30:17 met Deut

32:30). Maar de hoop blijft zoals God barmhartig blijft. De sleutel is de bereidheid om te luisteren naar

Gods woord, en de leraren die Hij stuurt.

5. Wee hun die afdalen naar Egypte om hulp

Terwijl de tweede wee de gevaren beschrijft die Jeruzalem bedreigen vanwege hun geestelijke blind-

heid, beschrijft deze 5e wee (hoofdstuk 31-32) de oplossing. God zal hen met zo'n machtige hand ver-

lossen, dat ze gedwongen worden Hem te erkennen. Tegelijk zal Hij hen een rechtvaardige koning

geven om hen op het juiste pad te leiden. Die koning zal ook hun geestelijke blindheid genezen.

Dus God zal Assyrië met dat doel oproepen, maar tegelijkertijd Egypte niet toestaan om te helpen

(31:1-3). In 31:5 gebruikt Jesaja hetzelfde woord als voor het Pesach, als God hen beschermt tegen Zijn

oordeel. De profetie gaat rechtstreeks van de vernietiging in 701 voor Christus, en de trouwe koning

Hizkia die menselijke zwakheden heeft, naar de ware Messias (hfdst. 32). Maar dit is alleen voor de

gelovigen, dus roept Jesaja opnieuw op tot berouw en bekering. Want de komende dagen zullen een

zware beproeving brengen (32:9-19).

6. Wee u, verwoester, u die zelf niet verwoest bent

De zesde en laatste wee (hoofdstuk 33-35) beschrijft de komende aanval. Assyrië wordt beschreven

als verraderlijk handelend. Dit verwijst naar het accepteren van Hizkia's grote betaling om een aanval

te voorkomen, om vervolgens een korte tijd later terug te komen zonder geldige reden (zie 2 Koningen

18:13-16).

God zal Juda's vijanden vernietigen

De HEERE is hoogverheven, want Hij woont in de hoogte. Hoor, u die ver weg bent, wat Ik

heb gedaan, en u die dichtbij bent, erken Mijn macht! … De zondaars in Sion zijn angstig,

huiver heeft de huichelaars aangegrepen: Wie onder ons kan verblijven bij een verterend

vuur? Wie onder ons kan verblijven bij een eeuwige gloed? Hij die wandelt in gerechtigheid

en billijk spreekt, die winstbejag door afpersing verwerpt, die zijn handen afwerend schudt

om geen geschenken aan te nemen, die zijn oor dichtstopt om niet van bloedvergieten te

horen, die zijn ogen sluit om het kwaad niet te zien. 33:5, 13-15.

Het probleem als God hen redt is de vraag wie er in Gods nabijheid kan overleven. Zullen ze niet ook

gedood worden? God verzekert hen dat de rechtvaardigen in een 'nieuw Jeruzalem' zullen leven. Deze

wee eindigt met de vernietiging van alle vijanden van Gods volk. In enkele verzen zien we de algemene

principes geschetst die in het Boek van de Gezalfde veel gedetailleerder aan bod zullen komen. Daar

zullen we zien wie de vrijgesprokenen van de Heer zijn.

e) Gods ultieme teken

De hoofdstukken 36 en 37 beschrijven de wonderbaarlijke bevrijding van Jeruzalem door God uit de

macht van de Assyrische aanvaller Sennacherib. Ze zijn een beschrijving van de vernietiging van het

Assyrische leger in 701 voor Christus, maar vormen tegelijkertijd het bewijs van Gods vermogen om

Zijn volk te redden, als ze maar op Hem vertrouwen. Ze wijzen ook naar de bevrijding van Jeruzalem in

de laatste dagen.

We zien hoe de Assyriërs alle verdedigde steden van Juda veroveren en Jeruzalem – de enige overge-

bleven stad – volledig hebben omsingeld. Hizkia heeft nu alle hoop opgegeven, en niets is gelukt zoals
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hij het voorzien had. De manier waarop het wordt voorgesteld geeft de indruk dat hij zich uiteindelijk

tot God wendt als niets anders helpt. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Hizkia hierover niet gebeden heeft,

maar dat is niet het beeld dat ons wordt geschetst. Als de situatie volkomen hopeloos is, dan grijpt

God in met een wonderbaarlijke bevrijding.

In deze studie gaan we niet in op de details van deze hoofdstukken, want die zijn vrij goed bekend en

zouden geen problemen moeten opleveren om ze in de context te begrijpen. Interessant is om te zien

hoe Hizkia de situatie beschrijft in een verzoek dat Jesaja ook zijn stem toevoegt in een gebed tot God:

Wilt u dan een gebed opzenden voor het overblijfsel dat er nog te vinden is? 37:4

God's antwoord aan Hizkia door Jesaja is:

Want van Jeruzalem zal een overblijfsel uitgaan, en van de berg Sion wat ontkomen zal;

de ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen. 37:32 (NBG’51)

Een overblijfsel van Juda werd gered, een letterlijke vervulling van de door Jesaja gegeven profetie.

Een overblijfsel zou ook terugkeren, de naam die Jesaja aan zijn zoon gaf – Sjear-Jasjub, maar dat zou

in de toekomst in vervulling gaan. Dit eerste overblijfsel, dat in de stad werd gered, was de garantie

dat het overblijfsel van degenen die in gevangenschap waren genomen ook zouden terugkeren. We

zien dus letterlijk dat degenen die hun vertrouwen in Sion stellen, gered zijn. De rest van het land werd

gevangen genomen. Jeruzalem biedt wel degelijk veiligheid, niet vanwege alle acties van zijn leiders,

maar omdat het de stad van de Heer is, en degenen die er op vertrouwen, en dus op God, zijn gered.
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4. Transitie

De hoofdstukken 36 tot 39 in Jesaja staan niet in chronologische volgorde. Merodach-Baladan vluchtte

uit Babel toen Assyrië hem aanviel in 703 voor Christus, twee jaar voor de aanval op Jeruzalem. Zijn

bezoek aan Jeruzalem was ergens in de 20 jaar daarvoor, waarschijnlijk in het laatste deel van deze

periode. We zien dat ook in 38:6: "Ik zal u en deze stad uit de macht van de koning van Assur redden

en deze stad beschutten" Dit had al plaatsgevonden in het vorige hoofdstuk.

De hoofdstukken 38-39 spelen zich dus enkele jaren eerder af dan de gebeurtenissen in hoofdstukken

36-37. Waarom zijn deze hoofdstukken dan hier geplaatst? Enerzijds vormen ze een samenvatting van

de bestaande situatie in het Boek van de Koning, met de voor de hand liggende oproep om een alliantie

te vormen tegen Assyrië. Aan de andere kant zien we de introductie van Babel en de volgende hoofd-

stukken.

Ook in deze twee hoofdstukken gebruikt Jesaja een chiastische structuur.

A. Hizkia geconfronteerd met de dood 38:1a

B. Jesaja kwam tot hem, ... Zo zegt de Heer 38:1b

C. Hizkia's bedoeling 38:9-22

C. Hizkia's falen 39:1-2

B. Jesaja kwam tot hem, ... Zo zegt de Heer 39:3-7

A. Hizkia ontvangt het leven 39:8

Wat we in deze hoofdstukken zien is geen oordeel over Hizkia, maar een les voor ons. Wanneer een

mens werkelijk in moeilijkheden zit, zoekt hij God en wordt hij door Hem gered. De mens is vol dank-

baarheid en goede bedoelingen, maar vergeet en gaat zijn eigen weg. Zijn wij echt zo anders dan Hiz-

kia?

Deze hoofdstukken tonen de tekortkomingen van een sterfelijke koning, hoe goed en trouw hij ook is.

Het is niet voldoende om “je best te doen”. Gods koning is nodig om het echte verschil te maken.

Het is interessant om op te merken dat deze hoofdstukken een teken bevatten dat voor ons net zo

wonderbaarlijk is als de bescherming van Jeruzalem. De 'eenvoudige' omkering van de zon op de trap-

pen is iets wat we met onze superieure kennis van de wetenschap niet kunnen verklaren.



Bladzijde 26

5. Boek van de Knecht

Jeruzalem en Juda zijn bevrijd. Dit is Gods bewijs aan de wereld dat Hij zijn volk zal beschermen. Maar

het grootste probleem is dat ze het niet verdienen. De problemen met de manier waarop ze God aan-

baden zijn niet opgelost. Het heeft Juda de indruk gegeven dat hun manier van leven acceptabel is. Er

is meer nodig dan dit, en zoals Jesaja in 39:6 heeft voorspeld, Jeruzalem zal worden ingenomen en

geplunderd.

We zien wel het effect dat deze wonderbaarlijke bevrijding heeft op Juda. Honderd jaar later is de natie

ervan overtuigd dat het veilig is, ondanks wat Jeremia te zeggen heeft. Hij wordt gezien als een valse

profeet die zegt dat Jeruzalem zal worden vernietigd, alsof hij niet gelooft dat God in staat is om Zijn

stad te beschermen. Zij geloven sterk dat de tempel en de stad hun garantie zijn dat er niets zal ge-

beuren. Deze les hebben ze op de harde manier geleerd.

Dus nu begint Jesaja aan een compleet nieuwe gedeelte, een nieuw “Boek”. De achtergrond is dat Juda

zondig is en dat haar koningen ontoereikend zijn. Ze leven gewoon niet naar Gods geboden. Ze ver-

trouwen ook niet echt op God. Erger nog, ze hebben God verlaten en hun relatie met Hem verbeurd

verklaard. Toch zal Hij hen nog steeds redden:

 Niet vanwege hun positie of afkomst

 In het belang van zijn naam

 Voor Zijn trouw aan het verbond

Omwille van Mijn Naam stel Ik Mijn toorn uit, omwille van Mijn roem zal Ik Mij bedwingen,

u ten goede, zodat Ik u niet zal uitroeien. 48:9

Dit 'Boek van de Knecht' beschrijft daarom Gods manier om de verlossing te bereiken, en daarvoor

gebruikt Hij Zijn knecht. In het vorige hoofdstuk had Jesaja gezegd "dat alles wat in uw paleis is en wat

uw vaderen opgestapeld hebben tot op deze dag, naar Babel zal worden weggevoerd" (39:6). Dit boek

maakt een grote sprong in de geschiedenis en is geschreven tegen de achtergrond dat dit wegvoeren

al heeft plaatsgevonden. We zullen in de loop van de volgende hoofdstukken in Jesaja zien dat het

beschreven wordt vanuit de positie van het volk aan het einde van de Babylonische ballingschap, 150

jaar later. De taal is heel erg die van Jesaja's tijd, maar het onderwerp is de situatie in de toekomst,

wanneer Gods natie nu in gevangenschap in Babel leeft.

De structuur van dit 'boek' is vrij eenvoudig.

 Troost voor iedereen 40:1-42:17

o Troost voor Gods volk 40:1-41:20

o Hoop voor alle volken 41:21-42:17

 Gods plan op hoofdlijnen 42:18-44:23

 Gods plan in detail 44:24-55:13

Dus na het gedeelte over troost, zien we het plan voor verlossing precies zoals we het zouden presen-

teren. Eerst een algemeen overzicht van de oplossing, die daarna in meer detail ingevuld wordt.

a) Troost voor iedereen

Deze troostende woorden zijn in eerste instantie gericht aan gevangenen. Juda leeft in een vreemd

land, meestal verlangend naar wat er achtergelaten is. Een gevangene weet wanneer hij het einde van

Nel
Markering
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zijn straf bereikt, en men hoopt dat hij van de ervaring geleerd heeft. Maar ballingen hebben geen idee

wanneer en of ze überhaupt ooit terug kunnen keren. Hun gevangenschap zou permanent kunnen zijn,

het noordelijke koninkrijk is nooit meer teruggekomen. Deze openingswoorden zijn daarom heel bij-

zonder. Deze gevangenen horen nu woorden van troost. Israël moet worden bevrijd. Zeer binnenkort

zal de macht van Babel worden verbroken.

Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen [NBG’51: zegt uw God], spreek naar het hart

van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid ver-

zoend is, dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden.

40:1-2

Het woord "strijd" is misleidend. Een betere vertaling in de context is "slavendienst" (NBV). We weten

dat de gevangenen van Juda aanvankelijk slavenarbeid opgedragen kregen om in Babel te verrichten

(waarschijnlijk het graven van irrigatiekanalen - zie Psalm 137), maar deze woorden over dwangarbeid

vormen ook een echo van de Exodus, en de bevrijding van Gods volk uit de hand van de Farao (40:3-

11). God zal hen leiden als hun herder. Haar ongerechtigheid wordt vergeven, ze mogen naar huis

terugkeren. Maar ze worden niet vrijgelaten vanwege goed gedrag. Ze mogen terugkeren omdat God

nog steeds bij hen is.

Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap;

verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap.

Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda: Zie, uw God! 40:9

Een goede boodschap is het Hebreeuwse woord bashar – om goed nieuws te brengen. In de Griekse

vertaling is het euangelion – om het goede nieuws te vertellen, waar ons woord evangelie van is afge-

leid. Dus als Marcus begint met wat waarschijnlijk de eerste beschrijving is van het leven van Jezus,

dan lezen we:

Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is zoals er geschreven

staat in de profeten: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg

gereed zal maken, en: De stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de

Heere gereed, maak Zijn paden recht. Mar 1:1-3

Marcus citeert uit dit hoofdstuk in Jesaja over het voorbereiden van de weg, maar begint door dit het

evangelie te noemen. En niemand vraagt 'waarom het evangelie?'. Voor Marcus is dit het begin van

wat Jesaja heeft beschreven. Maar we moeten eerst begrijpen wat de bevrijding uit Babel te maken

heeft met de verlossing onder de Messias. Dat zien we in de komende hoofdstukken in Jesaja.

De troost is mede te danken aan de grootsheid van God. Hij, hun redder, is de schepper en onderhou-

der van het heelal (vs. 12). Zelfs de Libanon kan niet voldoende bomen of dieren produceren voor

offers (vs 16). De naties betekenen niets (vs 17).

Met wie zou u God willen vergelijken, of welke vergelijking zou u op Hem willen toepassen?

40:18

Wie zou er dom genoeg zijn om Hem met afgoden te vergelijken? De dwazen zoeken hout dat niet zal

rotten om iets uit te snijden, dan spijkeren ze het beeld aan de vloer zodat het niet omvalt, en vervol-

gens gaan ze het aanbidden. Dit gedeelte bevat zeer treffende beelden hoe afgoden worden gemaakt,

en laat zien dat dit is waar de mens op vertrouwt; en tegelijkertijd wordt God niet volledig vertrouwd.

Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet bekendgemaakt? Hebt u

niet gelet op de fundamenten van de aarde? 40:21
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In hoofdstuk 41 zien we een andere rechtszaak worden uitgewerkt (vs. 1). Het is God versus de wereld.

De zaak in kwestie is: Wie regeert er over de wereld? Wie benoemt de overwinnaar en geeft hem de

overwinning? God zal zijn volk, Juda, en zijn stad, Jeruzalem, altijd steunen, zelfs als ze nu in gevangen-

schap zijn en Jeruzalem is vernietigd. We zien hoe de naties de makers van de afgoden aansporen om

zich te haasten (vs. 7). God's getuige is Israël, Zijn knecht (vs. 8).

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk

u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. …

Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet

bevreesd, Ik help u. Wees niet bevreesd, wormpje Jakob, volkje Israël, Ík help u, spreekt de

HEERE, uw Verlosser is de Heilige van Israël. 41:10-14

Dus, in deze rechtszaak daagt God de naties en hun goden uit.

Kom naderbij met uw aanklacht, zegt de HEERE, kom maar naar voren met uw bewijzen,

zegt de Koning van Jakob. Laten zij naar voren brengen en ons bekendmaken de dingen

die zullen gebeuren. De dingen van vroeger – wat waren ze? Maak het bekend, en wij

zullen het ter harte nemen en het einde ervan weten, of doe ons de komende dingen horen.

Maak de dingen bekend die hierna zullen komen, en wij zullen weten dat u goden bent.

Doe tenminste iets, goed of kwaad, en wij zullen verschrikt zijn en het tezamen inzien.

41:21-23

Ze worden opgeroepen om hun goden tevoorschijn te halen, en de uitdaging is om de toekomst te

voorspellen. Het sarcasme in Jesaja is altijd boeiend om te lezen. Zoals de BGT dit laatste deel vertaalt:

"Doe iets waarvan we onder de indruk zijn". Het maakt niet meer uit of het goed of slecht is, maar doe

tenminste IETS.

Gods openingsverklaring (41:25) is dat Hij een verlosser zal roepen. Hier wordt gesproken over “uit het

noorden”, maar ook “vanwaar de zon opkomt” (dus het oosten). Dat lijkt niet hetzelfde, maar recht-

streeks naar het oosten vanuit Israël eindigt in een woestijn. Daarom reisde je naar het noorden om

dan naar het oosten om te buigen. Maar de HSV vertaling "Hij zal mijn naam aanroepen" leidt tot

misverstanden. Dit beschrijft hoe God Kores zal oproepen om Zijn volk uit Babel te bevrijden, maar dat

moet nog worden geopenbaard. Later wordt Kores Gods gezalfde genoemd. Soms zijn er discussies

onder broeders en zusters over hoe een heidense heerser Gods gezalfde zou kunnen zijn, en hoe hij

Gods naam zou aanroepen. Het eerste deel van deze vraag wordt in het volgende deel behandeld.

Maar het tweede deel is makkelijker te begrijpen als het anders wordt vertaald. De uitdrukking "mijn

naam aanroepen" kan ook "bij zijn naam geroepen" betekenen. We vinden dezelfde woorden op deze

manier vertaald in Exodus "Zie, de HEERE heeft Bezaleël, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam

Juda, bij zijn naam geroepen" (Ex 35:30). In de Petrus Canisius vertaling wordt het vers in Jesaja weer-

gegeven als: "Maar Ik heb er een uit het noorden verwekt: en hij kwam, Uit het oosten hem bij zijn

naam geroepen: daar is hij gekomen", wat een volkomen aanvaardbare vertaling is en geen problemen

veroorzaakt. Specifiek om Zijn macht in deze gespeelde rechtszaak te tonen, geeft God de man die Hij

150 jaar later zal gebruiken om Zijn volk uit Babel te bevrijden, nu al een naam. Het is duidelijk dat de

rechtszaal slechts een gelijkenis is, en we moeten de onderliggende boodschap van Gods macht niet

zien als het voorspellen van gebeurtenissen, maar in het bepalen van wat er zal gebeuren om Zijn plan

in vervulling te laten gaan. Deze naamgeving is zo'n sterk argument in het voordeel van God, dat de

moderne theologen, die de Bijbel niet als Gods woord zien, zeggen dat het niet mogelijk is, en beginnen

met het opsplitsen van Jesaja over schrijvers uit verschillende tijden. Natuurlijk was dit geen echte

strijd. Aan de uitkomst van de rechtszaak is nooit getwijfeld.
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Want Ik zag toe, maar er was niemand, … er was geen raadsman, dat Ik hun iets zou vra-

gen en zij Mij antwoord zouden geven. Zie, zij allen zijn nietigheid, hun werken zijn niets,

hun gegoten beelden zijn wind en leegte. 41:28-29

We zien dus een man uit het noorden en oosten die door God wordt geroepen, iemand die prinsen of

heersers zal vertrappen. Voor Sion zal hij de brenger van de goede tijdingen (bashar) zijn. Dan wordt

in hoofdstuk 42 een nieuwe figuur gepresenteerd, ook door God geroepen, die de Knecht heet. In dit

hoofdstuk worden de acteurs2 voor de volgende gedeelte gepresenteerd. Het verband tussen beide

zal in het volgende deel duidelijk worden. De knecht wordt geroepen om het recht naar de heidenen

te doen uitgaan. Dit woord "recht" is een sleutelwoord in deze eerste verzen, die drie keer achter

elkaar wordt gebruikt (42:1,3,4). Sommige vertalingen geven het weer als veroordelen, en dat bete-

kent het woord soms ook. Het Hebreeuwse woord mispat heeft een bredere betekenis dan het Neder-

landse woord. Sommigen zien het als het oordeel dat over de heidenen wordt uitgesproken omdat zij

God niet geloven en afgoden aanbidden. Maar het woord mispat kan ook gebruikt worden als Gods

leer, zijn wetten, “het recht” in de betekenis van “Gods wet”, zie bijvoorbeeld Psalm 19:9 en een aantal

verzen in Psalm 119 (7, 13, 20, 108 en andere). Daarom is ook de vertaling in Jesaja “het recht open-

baren” ook goed. De Knecht zal deze kennis van Gods wet naar de hele wereld brengen, naar "de kust-

landen". Deze Knecht is dus niet langer Juda, want die heeft gefaald als getuige. Dit is Gods ware ge-

tuige die niet zal “kwijnen en niet geknakt worden” (vs. 4 NBG’51), die een verbond zal zijn voor het

volk en een licht voor de heidenen, die de ogen van de blinden zal openen en hen uit de gevangenis

zal bevrijden (zie volgende paragraaf) en die Gods wegen (het recht) zal leren. Dit hoofdstuk 42 (tot

vers 17) is vrij goed bekend, dus heeft waarschijnlijk geen verdere uitleg nodig.

b) Gods plan op hoofdlijnen

God, door middel van Jesaja, gaat nu verder met het geven van een overzicht van zijn plan. Dit zal de

algemene bedoeling beschrijven. Daarna volgt een meer gedetailleerde beschrijving. In dit plan zien

we de parallelle structuur, die nu een zeer levendige vergelijking geeft. God belooft een verlosser,

maar Jesaja gaat verder met het beschrijven van twee soorten verlossing. Er is een politieke "verlos-

sing" of bevrijding, uit Babel. Babel is een zeer machtige natie, maar God zal Zijn volk verlossen van

deze 'sterke man'. Maar daartegenover staat dat Jesaja een veel grotere verlossing laat zien, van een

nog sterkere vijand, van de zonde en de daaruit voortvloeiende dood.

We zien daarom de volgende structuur:

Politieke verlossing Geestelijke verlossing

In slavernij in Babel In slavernij aan de zonde

Bevrijd uit Babel, vrij om terug te keren Bevrijd van de zonde, gered van de dood

Kores is door God geroepen voor dit doel De Knecht is door God geroepen voor dit doel

Zelfs de machtige Babel kan zich niet tegen hem

verzetten

Zelfs de heerschappij van de dood kan zich niet

tegen hem verzetten

2 Het woord acteur wordt met enige voorzichtigheid gebruikt, omdat het een verkeerde indruk kan geven. Jesaja
schrijft dit alsof het een toneelstuk over een rechtszaak is. Maar natuurlijk moet de onderliggende realiteit
waarop dit is gebaseerd niet op deze manier worden bekeken.
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Kores is dus een voorafschaduwing van Christus, niet vanwege zijn geloof of vertrouwen op God, maar

omdat God, als verlosser, hem heeft geroepen met een specifiek doel: het bevrijden van zijn uitverko-

ren volk. De verlossing van Babel staat model (of is een voorafschaduwing) voor de verlossing van de

zonde die leidt tot de dood.

We zien hoe de verzen in dit gedeelte deze structuur volgen, maar met een iets andere nadruk. Het

gebruik door Jesaja van een parallelle structuur is zeer opvallend.

Babel Zonde

Een natie in gevangenschap 42:18-25 Een natie in gevangenschap 43:22-28

In vrijheid gesteld 43:1-8 In vrijheid gesteld 44:1-5

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

Verlossing uit Babel 43:14-21 Verlossing van zonde en dood 44:21-23

Hieronder zien we enkele verzen uit hoofdstukken in de linkerkolom in een moderne vertaling.

Een natie in gevangenschap:

Eens schepte de HEER er behagen in om de kracht van zijn onderricht te tonen omwille van

zijn rechtvaardigheid. Maar nu is het volk beroofd en geplunderd, zijn jonge strijders zijn

geketend en in de gevangenis gegooid. Een prooi zijn zij geworden, en niemand die hen

redt; ze zijn buitgemaakt, en niemand die zegt: ‘Geef terug!’ 42:21-22 (NBV)

Juda was Gods knecht, Zijn getuige, maar ze waren blind en doof. We zagen in de proloog al een ge-

deelte over wat Sion had moeten zijn, en we zien hier dezelfde redenering. God wilde Zijn rechtvaar-

digheid tonen; Israël moest, door Gods onderricht te volgen het voorbeeld zijn voor andere volken.

Dat was “de kracht van zijn onderricht”. Maar in plaats daarvan worden ze gevangen gehouden, in

ballingschap, en niemand eist hun terugkeer. In deze omstandigheden zijn ze niet hèt voorbeeld om

aan de wereld te laten zien.

In vrijheid gesteld:

Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder. Voor jou geef ik Egypte als

losgeld, Nubië en Seba ruil ik in tegen jou. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol,

en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te

behouden. 43:3-4 (NET)

God zou zijn belofte houden en zijn volk verlossen.

De Heer, verlosser en enige God:

Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER – mijn dienaar, die ik uitgekozen heb opdat jullie

mij zouden kennen en vertrouwen, en zouden inzien dat ik het ben. Vóór mij is er geen god

gevormd, en na mij zal er geen zijn. Ik, ík ben de HEER! Buiten mij is er niemand die redt.

Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht, jullie hoorden het van mij, niet van een

vreemde. Jullie zijn mijn getuige – spreekt de HEER – dat ik werkelijk God ben en dat ik blijf



Bladzijde 31

wat ik ben. Niemand kan zich aan mijn macht onttrekken. Wat mijn hand doet, wie maakt

het ongedaan?" 43:10-13 (NBV)

Dit is nog steeds in de beeldspraak van een proces met de naties die als getuigen worden opgeroepen.

God heeft zijn blinde en dove getuige opgeroepen om te getuigen. Maar zij zullen niet meer getuigen

door hun voorbeeld van gehoorzaamheid, maar door wat er met hen in de wereld gebeurt.

Verlossing uit Babel

Dit zegt de HEER, die een weg baande door de zee en een pad door machtige wateren, die

paarden en wagens liet uitrukken, een heel leger van geweldenaars – daar lagen ze, en ze

stonden niet meer op, ze zijn vergaan, als een kwijnende vlam gedoofd. Blijf niet staan bij

wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu

ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak

rivieren in de wildernis. 43:16-19 (NBV)

Het is niet moeilijk om de echo's van de Exodus en de vernietiging van het Egyptische leger te herken-

nen. In het Oude Testament wordt veel nadruk gelegd op de herinnering aan het feit dat men uit

Egypte werd bevrijd en hoe God zijn volk met een machtige arm heeft verlost. We zien dit in de Psal-

men, maar ook Pesach, het Paasfeest, dat elk jaar werd gevierd, had dezelfde nadruk. Maar nu is het

bijna alsof Jesaja zegt, vergeet dat alles, dit is zoveel groter.

Dit eerste deel (42:18 - 43:21) beschrijft de bevrijding uit Babel. Het tweede deel (43:22-44:23 - zie de

rechterkolom van de tabel op de vorige pagina) beschrijft de verlossing van de zonde en is, zoals we

zagen, op dezelfde manier gestructureerd. We zien nu de reden dat er verzen los van elkaar staan die

een herhaling lijken, en snappen waarom iets tweemaal is gezegd. Het doel is anders. Als voorbeeld,

hier zijn twee verzen, één over de bevrijding uit Babel en de andere over de verlossing van de zonde.

U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE, …

vóór Mij is er geen God geformeerd en na

Mij zal er geen zijn. 43:10

Want u bent Mijn getuigen: is er ook een

God buiten Mij? Er ís geen andere rots, Ik

ken er geen. 44:8

Aan de andere kant zien we verzen die vergelijkbaar zijn, maar specifiek voor de soort bevrijding. Als

voorbeeld:

Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige

van Israël: Ter wille van u heb Ik iemand

naar Babel gezonden ... 43:14

Ik delg uw overtredingen uit als een nevel,

en uw zonden als een wolk. Keer tot Mij te-

rug, want Ik heb u verlost. 44:22

Links de bevrijding uit Babel en rechts de verlossing van de zonde. Het is de moeite waard om de vol-

gende keer dat je Jesaja leest de twee gedeelten naast elkaar te leggen en te vergelijken wat er over

de twee soorten verlossing wordt geschreven. Ze zijn duidelijk geschreven om parallel te worden ge-

zien, maar met een ander doel.

In het bovenstaande hebben we de woorden bevrijding en verlossing gebruikt. Deze woorden komen

nauwelijks voor in Jesaja. In Jesaja zien we wel het woord Verlosser, bijna allemaal in de hoofdstukken

41 tot 63. Dit woord "verlossen" is niet alleen een theologisch woord. Het is het Hebreeuwse woord

ga'al. Het heeft een zeer praktische betekenis voor een Israëliet. We vinden het bijna uitsluitend in de
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Wet, Ruth, Psalmen en Jesaja. Het betekent bevrijden, wreken of handelen als een verwant. We zien

het daarom soms vertaald als losser, soms als bloedwreker, en soms ook als bevrijder. We zien het dus

ook als er iemand is die een persoon of eigendom terugkoopt als hij of het verkocht is wegens schuld.

Wanneer uw broeder in armoede raakt en een deel van zijn bezit moet verkopen, dan moet

zijn losser komen die nauw aan hem verwant is, en vrijkopen wat zijn broeder heeft ver-

kocht. Lev 25:25

Dit geldt niet alleen voor bezittingen, zoals bij een pandjesbaas, maar ook voor iemand die zichzelf tot

slaaf verkoopt. Hetzelfde woord wordt door Jesaja gebruikt in verband met de ballingen in de Babylo-

nische slavernij. Een natie wordt teruggekocht als ze het bezit is van een andere natie. In de wet was

het beeld een naaste familielid, en in Jesaja wordt God ook getoond als een naaste familielid, omdat

het Zijn vrouw of bruid is die in gevangenschap is (zie bijvoorbeeld 50:1).

Want zo zegt de HEERE: Voor niets bent u verkocht, u zult ook zonder geld worden verlost.

Jes 52:3

c) Gods plan in detail

De gedetailleerde beschrijving heeft dezelfde parallelle structuur als het overzicht op hoofdlijnen. Je-

saja 44:24 – 48:22 toont de verlossing door het werk van Kores, terwijl de hoofdstukken 49 – 55 de

verlossing door het werk van de Knecht tonen. Elk deel heeft dezelfde volgorde, en als eerste wordt

de persoon voorgesteld die God voor de verlossing gaat gebruiken. Daarna volgt een gedeelte over

een opstandige natie en een onveranderlijke God, en tenslotte de verlossing zelf. Maar er is een dui-

delijk verschil. Kores wordt gepresenteerd als een hulpmiddel die zich niet bewust is van de manier

waarop God hem gebruikt om Zijn plan te voltooien. De Knecht wordt daarentegen voorgesteld als een

gewillige Knecht, die God tot in de kleinste details gehoorzaamt, maar die ook met God samenwerkt

om de taak te volbrengen die God hem heeft gegeven. Dit is de reden dat God tot Kores zegt "Zo zegt

de HEER tegen Zijn gezalfde, tegen Kores", terwijl de Knecht zichzelf voorstelt "De HEERE heeft Mij ge-

roepen van de moederschoot af ". De nadruk ligt op het feit dat dit Gods werk is, Hij verlost Zijn volk,

hoewel de Knecht een bereidwillige helper is. Zowel Kores als de Knecht zijn aangesteld als Gods her-

der, om het volk te leiden. We moeten de achtergrond in gedachten houden, dat dit God is die zonder

enige twijfel bewijst dat Hij "vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn". Hij doet dit zowel voor

zijn uitverkoren volk als een teken voor de wereld.

Ter wille van Jakob, Mijn dienaar, Israël, Mijn uitverkorene, riep Ik u bij uw naam; Ik gaf u

een erenaam, hoewel u Mij niet kende. Ik ben de HEERE, en niemand anders, buiten Mij is

er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u Mij niet kende, opdat men zal weten, vanwaar

de zon opkomt tot waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niets is. Ik ben de HEERE, en nie-

mand anders. 45:4-6

Een van de belangrijkste lessen in Jesaja gaat over vertrouwen, en specifiek over het vertrouwen in

God. Dit gedeelte laat ook duidelijk zien dat God de geschiedenis volledig onder controle heeft en dat

Hij deze tot het einde toe heeft gepland. De oproep is ook aan alle naties om God te erkennen en Zijn

verlossing te zoeken. Echter, specifiek in verband met de verlossing door Kores, bevat het volgende

vers onmiddellijk een waarschuwing.

Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak de vrede en schep het onheil; Ik, de

HEERE, doe al deze dingen. 45:7

Dit is een waarschuwing om het Perzische Zoroastrisme niet te volgen. In dat geloof waren er twee

verschillende goden die in staat van oorlog leefden:
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 Ahura Mazda: God van het licht – de schepper en alles wat goed is

 Ahriman: God van de duisternis en het kwaad, brengt ziekte, dood, een boze geest.

Maar ondanks de woorden van Jesaja, namen de Joden natuurlijk een aantal van deze concepten over,

op dezelfde manier waarop christenen het denken van de Griekse wereld om hen heen overnamen in

hun begrip van de Bijbel, ook al hadden de apostelen hiertegen gewaarschuwd. Dit Zoroastrisme ver-

klaart de plotselinge verwijzingen naar boze geesten en een duivel in het Nieuwe Testament, hoewel

het niet duidelijk is hoeveel daarvan de Joden werkelijk geloofden.

Wat volgt in hoofdstuk 45 is een antwoord op de vraag die sommigen zich zouden kunnen stellen:

waarom werd een heidense heerser gekozen om over Israël te regeren, waarom kregen ze hun onaf-

hankelijkheid niet terug zoals ze dat eerder hadden gehad, met een zoon van David als hun koning?

Het antwoord in een moderne vertaling is heel duidelijk.

Zegt klei soms tegen wie hem vormt: ‘Wat ben je eigenlijk aan het maken?’ of: ‘Deze pot

heeft niet eens oren!’ Wee degene die tegen zijn vader zegt: ‘Wat heb je verwekt?’ en

tegen zijn moeder: ‘Wat hebben je barensweeën gebracht?’ 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? 45:9-11 (NBV)

Dus Juda moest verlost worden; maar, zoals Jesaja 48:22 duidelijk maakt, zou bevrijding van Babel niet

automatisch een verandering van hart inhouden. Dit zou niet leiden tot de noodzakelijke verandering,

het weer omkeren. "Er is geen vrede, zegt de HEER, tot de goddelozen". Juda woont misschien weer in

Jeruzalem, maar is nog steeds in slavernij, tot de zonde, en heeft verlossing nodig. Daarom is het

tweede deel van het plan de andere verlossing, en we zien weer de echo's, met verschillende nadruk:

De overeenkomsten, maar ook de verschillen zijn duidelijk. We vinden echo's van deze verzen in de

Openbaring. Net als bij het overzicht op hoofdlijnen zien we ook hier de twee parallelle structuren,

zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

Kores Knecht

Introductie van de verlosser 44:24-28 49:1-6

Aangesteld en geleid door God 45:1-8 49:7-13

Gods onderliggende bedoeling

(Om Sion te herbouwen / Om zijn liefde te tonen)
45:9-13 49:14-16

Gods redding voor Israël en de heidenen 45:14-22 49:17-26

Vertrek, vertrek, ga daar weg, raak het on-

reine niet aan, ga uit haar midden weg,

reinig u, u die de heilige voorwerpen van

de HEERE draagt! 52:11

Ga weg uit Babel, vlucht weg van de Chal-

deeën, verkondig met luide vreugdezang,

laat dit horen, draag het uit tot aan het

einde der aarde, zeg: De HEERE heeft Zijn

knecht Jakob verlost. U. 48:20

Nel
Markering
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Kores Knecht

Gods doel met de slavernij

met het antwoord van de Knecht

45:23-25 50:1-3

50:4-11

Gods zorg voor zijn uitverkoren volk 46 51:1-16

Babel tegenover Sion:

Van glorie tot stof / stof tot glorie
47 51:17-52:12

Verlossing van Babel / Zonde 48:1-22 52:13-53:12

De afzonderlijke titels in de linker kolom zijn niet zo belangrijk. Ze dienen alleen om aan te tonen dat

de verzen in de twee structuren met elkaar vergeleken kunnen worden. De volgende keer dat je deze

verzen leest, ook hier de raad om ze met elkaar te vergelijken, te zoeken naar overeenkomsten en

verschillen, met in het achterhoofd wat het doel van die verlossing is.

We zien dat zowel Kores als de Knecht door God zijn aangesteld (45:1 / 49:7). Een groot verschil is

echter dat het werk van Kores specifiek voor Juda is, terwijl de inspanningen van de Knecht wereld-

wijde aspecten hebben.

Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de stammen

van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb U ook ge-

geven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.

49:6

We moeten ons er ook van bewust zijn dat de twee kolommen een contrast kunnen vertonen in plaats

van een gelijkenis. Babel, gezeten op een troon in glorie, wordt gereduceerd tot zitten in het stof,

terwijl de situatie voor Jeruzalem precies het tegenovergestelde is, na de verlossing van de zonde:

De vergelijking tussen deze twee eindigt in hoofdstuk 53, maar er zijn nog twee hoofdstukken in dit

deel, specifiek over het werk van de Knecht. Het eerste, hoofdstuk 54, bevat troost en een uitnodiging

voor Sion, terwijl het tweede (55) een uitnodiging tot verlossing voor alle volken is.

De dochter van Sion werd oorspronkelijk beschreven als ongehuwd, onvruchtbaar, afgewezen. Maar

nu zal dat veranderen, en we lezen:

Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de HEERE u, de vrouw van de

jeugd, die afgewezen was, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar

in grote barmhartigheid zal Ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toorn heb Ik

voor u Mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal

Ik Mij over u ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser. 54:6-8

Sion is weer de stad van God, en hersteld tot de glorie die vanaf het begin in Gods plan voorzien was.

Schud het stof van u af, sta op, zet u neer,

Jeruzalem, maak de ketenen om uw hals

los, gevangene, dochter van Sion! 52:2

Daal af en zit neer in het stof, maagd,

dochter van Babel; zit neer op de grond, er

is geen troon meer, dochter van de Chal-

deeën. Want men zal u niet meer noemen:

weekhartig en teergevoelig. 47:1
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U, ellendige, door stormweer voortgedrevene, ongetrooste, zie, Ik zal uw stenen leggen in

schitterend zilverwit, Ik zal u grondvesten op saffieren, uw torens maken van kristal, uw

poorten van robijn, heel uw omwalling van edelsteen.

Al uw kinderen zullen door de HEERE onderwezen zijn, en de vrede van uw kinderen zal

groot zijn. U zult door gerechtigheid bevestigd worden. Houd u ver van onderdrukking,

want u zult niet bevreesd zijn, en ver van verschrikking, want zij zal niet tot u naderen.

54:11-14

Sion, “u die geen geld hebt”, is verlost, en nu zijn alle naties uitgenodigd "zonder geld" (55:1-2). Ze

sluiten ook een verbond en "de betrouwbare gunstbewijzen aan David" (vs. 3). De Knecht is de ware

getuige voor alle volken (vs. 4), en Gods woord gaat nu de hele wereld over om de taak te volbrengen

waarvoor het is uitgezonden (vs. 10-11). En met dit prachtige vooruitzicht wordt het Boek van de

Knecht tot een einde gebracht.
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6. Boek van de Gezalfde

Dit derde grote deel van Jesaja is vaak onderwerp van discussie in commentaren over het moment

waarop het is geschreven. Het volgt duidelijk op het Boek van de Knecht. Sommigen gaan er dan ook

van uit dat als het Boek van de Knecht aan het einde van de Babylonische ballingschap werd opgesteld,

dit na de terugkeer uit Babel moet zijn geschreven. Maar de tekst ondersteunt dat niet. De taal past

bij de tijd van Jesaja. Samengevat zien we het volgende voor de drie hoofdgedeelten:

Boek van de Koning

Dit is in de tijd van Jesaja vastgelegd aan de hand van tastbare voorbeelden uit zijn eigen tijd, hoewel

de principes ook voor andere tijden gelden. De natie is ver van God afgedwaald. Hun wereld wordt

beschreven als een wereld in duisternis, en hun lot is om terug te keren naar Babel. Het zijn geen

waardige kinderen van Abraham, die uit Mesopotamië werd geroepen om in het beloofde land te le-

ven. Dus worden ze teruggebracht naar het land waar hij vandaan kwam. Daar kunnen ze leren om het

ware zaad van Abraham te zijn, vandaar de oproep aan de gelovigen om Babel te verlaten.

Boek van de Knecht

Dit is het einde van de Babylonische ballingschap. De beschreven gebeurtenissen zijn Kores en de ver-

nietiging van Babel. Ze vormen een les voor Gods volk in alle tijden. We zagen hoe God Kores stuurde

om hen te verlossen uit Babel, en hoe Hij "de Knecht" stuurde om de gelovigen te verlossen van de

zonde en de dood. Wanneer de vraag wordt gesteld “Zou een machtig [man] zijn buit ontnomen kun-

nen worden, of de gevangenen van een rechtvaardige kunnen ontkomen?” (49:24) dan leren we hier

dat het antwoord een volmondig ‘ja’ is.

Maar zo zegt de HEERE: Ja, de gevangenen van een machtig man zullen hem ontnomen

worden, en de buit van een geweldpleger zal ontkomen. Wie u ter verantwoording roepen,

zal Ík ter verantwoording roepen, uw kinderen zal Ík verlossen. 49:25

Boek van de Gezalfde

Dit deel beschrijft niet een bepaalde tijd en vermeldt geen gebeurtenissen of datums. De taal en de

achtergrond zijn die van Jesaja's tijd, maar het is een tijdloze les voor alle landen. Dit deel gaat over de

kloof tussen het ideaal en de werkelijkheid. Het laat ook zien dat verlossing van de dood niet automa-

tisch wordt gegeven en dat berouw een essentiële voorwaarde is. Deze bekering is gebaseerd op ne-

derigheid en komt terug op de eerdere discussie over hoog en laag, hoogmoedig en nederig, het leren

overwinnen van de trots (zie pagina 7). Dat verlossing wordt bereikt door het werk van een 'knecht' is

geen toeval.

a) Ideaal en werkelijkheid

Dit 'boek' begint met een beschrijving van de huidige situatie versus wat het had moeten zijn. Nu wordt

het onderliggende probleem duidelijk. God gebruikt de uitdrukking "Mijn kinderen" en we spreken

over "onze Vader". Maar Juda ziet de noodzaak van een directe, persoonlijke relatie met God niet in.

Daar zijn twee oorzaken voor:

 De mens is op zoek naar persoonlijke voordelen. Het dienen van God moet een voordeel heb-

ben. Het koninkrijk kan gezien worden als een beloning voor goed gedrag.

Waarom vasten wij, als U het toch niet ziet, waarom kwellen wij onze ziel, als U het toch

niet weet? 58:3
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 De mens volgt de letter van de wet zonder echte toewijding en zonder het doel te begrijpen.

De mens is geneigd om het geloof te vertalen in een set regels en voorschriften. In dit boek

wordt de sabbat gebruikt als een voorbeeld van hoe de wet moet worden nageleefd.

Als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel. 58:4 (NBV)

Dit hoofdstuk begint daarom met een oproep: "handhaaf het recht" (56:1). Dat woord “recht” is het-

zelfde woord als de “gerechtigheid” van God. De sabbat wordt gezien als een uiterlijk symbool, niet

zozeer van het dienen van God, maar vooral hoe de naaste wordt behandeld. Is de sabbat een dag om

de Heer te gedenken of is het lastig, een dag die de dagelijkse routine onderbreekt? Houden ze de

sabbat en verwachten ze dat hun arbeiders blijven werken zodat de sabbat de productiviteit niet on-

derbreekt? Het houden van de sabbat wordt zelfs gezien als het equivalent van "hij weerhoudt zijn

hand van het kwaad" (56:2).

In dit boek zijn een aantal aspecten nu aan het veranderen. Hoofdstuk 56 begint daarom met de con-

statering dat het onderscheid tussen Jood en heiden nu minder relevant is (vs 3,6). De aanvankelijk

uitgeslotenen van de tempel, de 'vreemdeling' en de eunuch, zijn nu welkom (vs 4-5). Het onderscheid

wordt nu gemaakt tussen hen die God uit het hart, of ‘echt’ willen dienen (vs 7-8) en hen die het als

zuivere plicht doen. De tempel is een gebedshuis voor alle volkeren.

Maar Gods verlossing heeft het probleem niet opgelost. De leiders falen doordat ze hun eigen belan-

gen behartigen (56:9-12), en de natie volgt hun voorbeeld. De rechtvaardigen lijden (57:1). Gods wet

wordt gecombineerd met praktijken van andere naties, en dit wordt daarom vergeleken met overspel

(57:3-13). De “herinneringstekens” (vs 8 NBG’51) zijn waarschijnlijk het schrijven van de woorden van

de Heer op de deurposten, de ‘mezuzah’ (Deut 6:6-9; 11:18-20), terwijl achter de voordeur een andere

standaard wordt toegepast. Vers 9 wijst op vertrouwen in andere landen. De koning is de koning van

Assyrië, terwijl “de hel” (in het Hebreeuws staat er Sheol of dodenrijk) wijst naar Egypte (zoals in 28:15)

met boodschappers die daarheen gaan. We zien dus het vertrouwen in Assyrië en Egypte, wat het

geval was met Achaz en Hizkia. De vraag wordt gesteld (vs. 11) wat zij werkelijk vrezen. Als zij zich

realiseren dat God achter alles zit wat er gebeurt, dan is het God die zij moeten vrezen. Het is duidelijk

dat God niet de realiteit in hun leven is die Hij zou moeten zijn.

Verlossing is nu duidelijk voor de berouwvolle. Het onderscheid is niet langer tot welke natie men

behoort (en in werkelijkheid was dit nooit het onderscheid), maar nu wordt duidelijk uitgedrukt dat

het verschil bestaat tussen de nederige en berouwvolle mensen aan de ene kant en de trotse en slechte

aan de andere kant. Dit is een persoonlijke keuze, niet alleen voor de natie van Juda, maar voor Gods

volk als geheel, het nieuwe Juda uit alle naties.

Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig

is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest,

om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de

verbrijzelden.

Want Ik zal niet voor eeuwig ter verantwoording roepen en Ik zal niet voor altijd zeer toor-

nig zijn … Ik was zeer toornig over de ongerechtigheid van hun winstbejag, Ik sloeg het

volk, Ik verborg Mij en was zeer toornig.

Ik heb zijn wegen gezien, Ik zal hem genezen … vrede, vrede voor wie ver weg is en voor

wie dichtbij is, zegt de HEERE, en Ik zal hem genezen.

Maar de goddelozen zijn als een opgezweepte zee … De goddelozen, zegt mijn God, heb-

ben geen vrede! 57:15-21
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Het is belangrijk om in gedachten te houden dat deze verzen niet worden gesproken tot hen die God

volledig verwerpen of die nooit van Hem hebben gehoord, maar tot hen die beweren Hem te dienen.

En daarom toont hoofdstuk 58 de twee manieren om God te dienen, zoals eerder vermeld. Aan de ene

kant is er een uiterlijke vertoon van godsvrucht, waarbij men verwacht dat God merkt hoe goed hij is,

of dat men iets terugverwacht, een beloning. Het handelen staat dan vaak in contrast met de uiterlijke

schijn. Aan de andere kant zien we de ware gelovigen, met een echt gevoel van dankbaarheid, op zoek

naar vergeving. Zij tonen Gods liefde voor anderen en vinden vreugde in het dienen van de Heer.

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u

de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk

breekt? Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie hongerlijdt, en de ellendige ontheem-

den een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees

en bloed niet verbergt? 58:6-7

Het is interessant om op te merken dat dit precies hetzelfde onderscheid is dat Jezus als rechter maakt,

zoals we in Matteüs 25:31-36 lezen.

De ware gelovige wandelt in Gods licht en helpt ook om dat licht te weerspiegelen, terwijl hij door God

wordt geleid (vs9-10).

En de HEERE zal u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw been-

deren kracht geven; u zult zijn als een bevloeide tuin, als een waterbron waarvan het water

nooit ontbreekt. 58:11

Opnieuw wordt de sabbat gebruikt als toetssteen voor de ware gelovige, niet omdat het gaat om het

houden van de wet, maar om het dienen van God (vs13-14).

Dus hoofdstuk 59 toont de gelovigen die hun schuld erkennen. Ze zijn nederig en berouwvol. Ze besef-

fen dat ze individueel en als natie gefaald hebben in hun roeping en dat ze berouwvol zijn. Het is niet

zo dat God niet in staat is om hen te vergeven (vs. 1), Hij heeft de verlossing bewerkstelligd, maar zij

moeten het vastgrijpen. We zien drie delen van deze schuldbekentenis in dit hoofdstuk:

 Verzen 2 en 3 zijn een voortzetting van de aanklacht, en zijn geschreven in de 2e persoon, 'u'.

 Verzen 4 tot en met 8 zijn een beschrijving van de natie, geschreven in de 3e persoon, 'zij'.

 Verzen 9 tot 13 zijn geschreven in de 1e persoon, 'wij', en zijn een erkenning van schuld en

hulpeloosheid.

Op deze manier bereiken ze de mentaliteit die God zoekt, een verandering van hart. Nu komt God hen

te hulp zoals we in de volgende verzen lezen. En er wordt een nieuwe naam geïntroduceerd, de Ver-

losser (vs 20). Maar voordat we naar die verzen kijken, eerst een uitsplitsing van de hoofdstukken die

volgen:

 Gods volk is hulpeloos, en God grijpt in 59:14-21
De eigenlijke interventie is door "de Verlosser"

 De ideale situatie – de stad van God 60
Het vestigen van de stad is het doel van Gods tussenkomst

 De Verlosser wordt nu beschreven als de Gezalfde 61:1-9
Davids Zoon regeert nu op Gods troon in Jeruzalem.

 De Gezalfde vestigt Sion als de stad van God

o Het jaar van het welbehagen van de Heer 61:10 – 62:12

o De dag van wraak 63:1-6
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Nu de gelovigen deze verandering van houding hebben, grijpt God in en zoals we zagen, wordt er een

nieuwe naam geïntroduceerd: de Verlosser. God belooft de Verlosser. Tot nu toe is de verlosser altijd

God zelf geweest (zie 47:4; 49:26; 54:5), maar nu in dit hoofdstuk is de Verlosser degene die de Heer

heeft aangewezen en we zullen zien dat hij ook degene is die de Heer heeft gezalfd. In vers 21 spreekt

God deze Verlosser toe.

Wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op U is, en

Mijn woorden die Ik U in de mond gelegd heb, zullen uit Uw mond niet wijken, ook niet uit

de mond van Uw nakomelingen, evenmin uit de mond van de nakomelingen van Uw na-

komelingen, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid. 59:21

Het woord "U" is mannelijk enkelvoud, verwijzend naar de persoon die God aanspreekt. ‘Hen’ verwijst

naar het volk. We zien de herhaling van het verbond dat al werd genoemd in verband met de Knecht,

"Ik zal u stellen tot een verbond voor het volk" (42:6), en ook in 49:8. Ook de nakomelingen, dat wil

zeggen die 'in Christus' zijn, zoals we eerder zagen in verband met de knecht: "Als Zijn ziel Zich tot een

schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien..." (53:10). De Verlosser moet de middelaar zijn

van Gods nieuwe verbond, een verbond dat gebaseerd is op een verandering van houding, met hen

die ware afstammelingen zijn van Juda.

Wat volgt in de volgende hoofdstukken beschrijft het werk van de Verlosser of, zoals we zullen zien,

de Gezalfde. Deze hoofdstukken introduceren echter wel een probleem dat we met de eerdere hoofd-

stukken niet hebben ervaren. Tot nu toe is de tijd van de toepassing, mede achteraf gezien, eenvoudig

geweest. Maar voor sommige profetieën is er nu geen sprake meer van terugblikken. Het eerste 'boek'

in Jesaja gaat over de Koning. Voor Jesaja was de hele boodschap gericht op de toekomst, en dit deel

is ook de toekomst voor ons, uitkijkend naar het duizendjarig rijk met Christus als de Messiaanse Ko-

ning die vanuit Jeruzalem regeert, zoals beschreven in Jesaja. Het is waar dat Jezus al koning is, maar

deze profetieën in Jesaja gaan over de voordelen van zijn heerschappij op aarde. Het tweede 'boek'

gaat over de Knecht. Voor Jesaja was dit ook in de toekomst, en voor veel Joden in de tijd van Christus

was het niet duidelijk wanneer of hoe deze profetieën in vervulling zouden gaan. Voor ons is het echter

duidelijk dat ze bij de eerste komst van Christus in vervulling zijn gegaan. Maar nu komen we in 'boek

drie' bij het werk van de Verlosser en zien we dat er geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen

de eerste komst van Christus, de periode nu, zijn tweede komst en het duizendjarig rijk. Om een een-

voudig voorbeeld hiervan te geven, hebben we de woorden in de eerste paar verzen van hoofdstuk

61. Christus leest deze in de synagoge van Nazareth en voegt er aan toe: "Heden is deze Schrift in uw

oren in vervulling gegaan", dat wil zeggen tijdens zijn eerste komst. Maar Jezus stopt met lezen in het

midden van de zin, omdat de rest van het vers "en de dag van de wraak van onze God" op dat moment

niet van toepassing was. Dus de ene uitspraak van Jesaja wordt op verschillende tijdstippen uitgesplitst

en vervuld. Hier is het helder, ook omdat Jezus dat duidelijk aangeeft, maar in andere verzen hebben

we hetzelfde probleem zonder een duidelijke uitspraak over de vervulling later in de Schrift. Daarom

als waarschuwing, een deel van de uitleg in de rest van deze studie is een aanname van de schrijver.

Het is wat ik als schrijver de meest waarschijnlijke verklaring vind, zonder een duidelijke garantie uit

de Schrift dat dit de juiste interpretatie is.

b) De Gezalfde

In Jesaja lezen we dat de Verlosser gezalfd is met Gods geest, en we kunnen ervan uitgaan dat dit een

duidelijk teken is voor de aanwezigen na de doop van Jezus door Johannes. Het woord gezalfd, dat als

zelfstandig naamwoord wordt gebruikt, is in het Hebreeuws: Messias en in het Grieks: Christus. Het

zelfstandig naamwoord Messias komt in Jesaja alleen voor als beschrijving van Kores, maar we vinden
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het bijbehorende werkwoord wel, gezalfd, in hoofdstuk 61. De Messias is ook de grotere Gezalfde,

waarvan Kores in één opzicht een voorafschaduwing was. In de rest van hoofdstuk 61 krijgt hij speci-

fieke taken. Dit wijst op Christus in een andere rol dan die van de knecht. Ook de taken van de gezalfde

zijn pas volbracht als "de Zoon Zelf Zich zal onderworpen aan Hem (de Vader)". In de Schrift zien we

Jezus in de rol van Koning, we zien hem in de rol van Knecht, en we zien hem in de rol van Gezalfde.

We zijn niet gewend om onderscheid te maken tussen de laatste twee, maar Jezus had in de wereld

kunnen komen, mensen kunnen genezen, afgewezen worden en gestorven zijn en de rol van Knecht

volledig kunnen vervullen. Maar hij doet meer, wat niet tot de dienende rol behoort. We zien hoe hij

zijn gemeente (of in het Grieks ekklesia), de nieuwe Sion, opbouwt en een oordeel velt over valse

gelovigen. Het opbouwen van de gemeente, of de schepping van de nieuwe Sion, is specifiek de rol

van de Gezalfde. Tijdens zijn omwandeling op aarde vraagt Jezus op een gegeven moment aan de dis-

cipelen wie de mensen denken dat Hij is, en dan specifiek wie zij denken dat Hij is. In dat verband lezen

we wat men noemt de belijdenis van Petrus “U bent de Christus, de Zoon van de levende God" (Mat.

16:16). Het woord Christus is de Griekse vorm van gezalfde. Het antwoord van Jezus op deze uitspraak

is (met enkele wijzigingen in de tekst3):

En Ik zeg u ook dat u Petros bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de

poorten van hades zullen haar niet overweldigen. Mat 16:18

We vinden het Griekse woord petra (rots) elders in het Nieuwe Testament. In Mattheus wordt het ook

gebruikt van het huis dat op een rots gebouwd is. Dit is meer dan een blok steen. Het is de stevige

fundering waar iets op gebouwd is. Het woord petros wordt in de mannelijke vorm gebruikt omdat

Petrus een man was, maar soms wordt ook gedacht dat het meer verwijst naar een stuk rots of een

grote steen. De katholieke kerk hecht uiteraard veel belang aan dit vers, maar Jezus verwijst vrijwel

zeker naar de uitspraak van Petrus en niet naar de man Petrus, want Petrus was niet het fundament

van de ekklesia. We zien daarom de rol van Christus, als de gezalfde, die de gemeente (of in het Grieks

de ekklesia) bouwt. Maar daar moeten we het niet bij laten. Jezus voegt er de verklaring aan toe dat

de poorten van hades haar niet zullen overweldigen. Hoe kunnen poorten iets overweldigen? Wat

bedoelt Jezus? De uitdrukking "poorten van hades" komt slechts op één andere plaats in een Griekse

Bijbel voor, dus het lijkt waarschijnlijk dat Jezus die woorden aanhaalt. Gezien het onderwerp van deze

studie zal het geen verrassing zijn om te horen dat het in de Griekse vertaling van Jesaja 38 staat, waar

we in het Hebreeuws lezen over de poorten van de sheol. De achtergrond is wanneer Hizkia leert dat

hij ziek is, en Jesaja wordt gestuurd om hem te vertellen dat hij zal sterven.

Zelf zei ik: Op de helft van mijn dagen moet ik heengaan; in de poorten van sheol [het graf]

word ik beroofd van de rest van mijn jaren. Ik zei: Ik zal de HEERE, de HEERE, niet zien in het

land van de levenden; ik zal de mensen niet meer aanschouwen onder de inwoners van de

wereld. Jes 38:10-11

Hij voelt zich afgesneden van God, niet meer in het land van de levenden. Hij beschrijft in poëtische

bewoordingen hoe hij de poorten van sheol kan horen die achter hem dichtklappen en hem in de bloei

van zijn leven afsnijden. Dus Jezus citeert deze woorden en koppelt dat aan het niet overweldigen, net

zoals we zagen dat de sterke man (de dood) nu niet in staat is om zijn gevangenen vast te houden

omdat ze verlost zijn.

3 De volgende wijzigingen zijn aangebracht:

 Petros, in plaats van Petrus. Dit is de mannelijke vorm van het zelfstandig naamwoord rots

 Hades, in plaats van de hel. Om onderscheid te maken met Gehenna dat in de HSV ook als de hel wordt
vertaald. Hades in het Grieks was het dodenrijk. Gehenna de plaats van verbranding.
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‘Alsof een strijder zich zijn buit laat afnemen! Kunnen gevangenen soms ontkomen aan

een tiran?’ Toch zegt de HEER: Gevangenen worden de strijder ontnomen, de tiran zal zijn

buit verliezen. Wie een geding voert tegen jou zal ik in een geding bestrijden, en ikzelf zal

je kinderen redden. 49:24-25 (NBV)

De woorden van Jezus in zijn rol als verlosser of gezalfde tonen de basis voor de ekklesia.

In hoofdstuk 60 van Jesaja lezen we over de stad van God. De beschrijving past echter niet helemaal

bij de Sion van de toekomst. Dit beschrijft Sion als een licht in een donkere wereld (vs 1-3), en hoe

ballingen worden aangetrokken tot dat licht. Sommigen komen van heel ver, sommigen worden zelfs

gedragen (vs 4). In het Koninkrijk kunnen we verwachten dat de hele wereld gevuld zal zijn met Gods

licht. En wereld van duisternis buiten Sion lijkt dus niet op die periode te slaan. Het is echter ook mo-

gelijk om deze eerste paar verzen te lezen als een beschrijving van het nieuwe Sion, een samenleving

van trouwee gelovigen, die wachten tot ze verenigd kunnen worden met de fysieke stad. In dit hoofd-

stuk zien we daarom elementen van het "nieuwe Jeruzalem", zoals beschreven in het Nieuwe Testa-

ment, evenals het fysieke Jeruzalem wanneer Christus terugkeert. Het onderscheid is niet gemakkelijk

te maken. We zien de tempel ook als Gods zichtbare aanwezigheid (vs 7,13). Alle volken helpen bij de

(her)bouw van Jeruzalem (vs 10) maar ook bij de tempel. Zoals in Exodus 35 alle Israëlieten geschenken

brachten om de tabernakel te bouwen, zo dragen alle volken nu bij aan de bouw van de tempel. In taal

die past bij de verlossing uit Babel wordt de uiteindelijke verlossing van de zonde en haar ballingen

beschreven. De stad is niet langer afhankelijk van de menselijke verdediging. De poorten kunnen dag

en nacht open blijven, want God beschermt zijn stad (vs11-12). Deze stad zal Gods licht in de wereld

laten zien, de dagen van rouw zijn voorbij (60:19-20). Dit is het nieuwe Jeruzalem, zoals ook aangehaald

wordt in Openbaring 21:23-26. Het is de stad waar Abraham zo naar uitkeek.

Hoofdstuk 61 begint met een beschrijving van de Verlosser als de Gezalfde. We zien Davids zoon op de

troon van God in Jeruzalem regeren. Zoals de gezalfde Kores verlossing bracht en een terugkeer naar

Jeruzalem, zo brengt de Messias verlossing en een optocht naar het nieuwe Jeruzalem. Ook hier kan

het nieuwe Jeruzalem zowel de ekklesia als de fysieke stad zijn.

De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde

boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de

gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebon-

den zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van

de HEERE en de dag van de wraak van onze God. 61:1-2

Het Hebreeuwse woord voor verbinden betekent, net als in het Nederlands, verband om een wond

aanbrengen. De "vrijlating" verwijst naar het jubileumjaar, net als het "jaar van het welbehagen".

U moet het vijftigste jaar heiligen en vrijlating in het land uitroepen voor alle bewoners

ervan. Het is jubeljaar voor u. Lev 25:10

De metaforen gevangenen en ballingen worden als synoniemen gebruikt. Opgemerkt moet worden

dat het woord "gevangenis" niet in de Hebreeuwse tekst staat. Het is van toepassing op iedereen die

verlossing nodig heeft.

En zo zien we in hoofdstuk 61 Gods stad opnieuw bevolkt worden. In woorden die passen bij de terug-

keer uit Babel, beschrijft het ingaan van degenen die verlost zijn van de dood. Zij zijn nu priesters van

de naties, terwijl anderen het land bewerken (vs5-6), en zij zijn ware getuigen van God (vs7-9).

Nel
Markering

Nel
Markering
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Vanaf vers 10 begint een nieuw gedeelte, met het werk van de Gezalfde, die de persoon die in dit

gedeelte het meest aan het woord is. In 61:10-12 aanvaardt hij de opdracht die hem is gegeven. In de

eerste 5 verzen van hoofdstuk 62 stelt hij Jeruzalem vast als Gods stad en benoemt vervolgens wach-

ters (vs 6-9). Als je dan naar de taak van deze wachter kijkt, dan kan het niet anders dan dat dit spreekt

over de tijd tot de wederkomst van de Gezalfde. De zegeningen voor de inwoners zijn duidelijk (vs10-

12), maar tegelijkertijd is er een oordeel over de ongelovige (63:1-7). Die tegenstelling is voortdurend

aanwezig, zegeningen voor de gelovige ("het jaar van het welbehagen van de HEERE") en oordeel over

de ongelovige ("de dag van de wraak van onze God"). Dat is dan pas weer na de wederkomst.

De Gezalfde accepteert zijn rol en wordt door God gekleed (61:10). Het verstrekken van kleren houdt

in dat men gekleed is voor de taak in kwestie. En de Gezalfde accepteert deze taak graag. Dit is de

manier waarop God gerechtigheid zal brengen (zoals de aarde vruchten voortbrengt).

De Gezalfde doet wat er van hem gevraagd wordt en rust niet voordat de taak is volbracht. Jeruzalem

krijgt een nieuwe naam, met nieuwe attributen (62:2). De nieuwe naam is Hefzibah (mijn welgevallen)

en Beulah (getrouwde). We zien de koppeling met de bruiloft van het Lam. De bruid van Christus en

het nieuwe Jeruzalem zijn beide afbeeldingen van de ekklesia, met de nadruk op verschillende elemen-

ten. En uiteindelijk worden ze verenigd met de fysieke stad om een zichtbare werkelijkheid te worden.

In de volgende verzen zien we de Gezalfde die wachters installeert in de nieuwe stad, die God aan zijn

belofte herinneren, totdat Jeruzalem een zichtbare werkelijkheid is. De toepassing hiervan moet

plaatsvinden in de periode tussen de eerste en de tweede komst, terwijl we bidden voor de uiteinde-

lijke vrede van Jeruzalem, waar de inwoners kunnen genieten van de zegeningen van het land. Deze

woorden herinneren ons aan de verwijdering van de vloek die we in Deuteronomium 28:32-34 vinden.

Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw heil komt, zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich en Zijn

arbeidsloon gaat voor Hem uit. Zij zullen hen noemen: het heilige volk, de verlosten van de

HEERE, en u zult genoemd worden: Gezochte, Stad die niet verlaten is. 62:11-12

(vergelijk 40:10)

Beide hoofdstukken 62 en 63 zijn de woorden van de Gezalfde. En de 'beloning' is zowel positief voor

de gelovigen als negatief voor de vijanden en brengt zowel zegen als oordeel. De wijnpers wordt ge-

treden door de Gezalfde.

Want de dag van de wraak was in Mijn hart, het jaar van Mijn verlosten was gekomen.

63:4

Je zou kunnen stellen dat de visioen van Jesaja hier eindigt. De rest van het boek is het gebed van een

individu (63:7-64:12) en Gods antwoord op dat gebed (hoofdstuk 65 en 66). Het gebed past in het

algemene patroon van een wachter op de muren van Jeruzalem. Aanvankelijk leest het alsof dit de

woorden zijn van Jesaja die dit visioen heeft gezien, maar het beschrijft de tempel die door vuur is

verwoest (64:11), dus is het geschreven tegen de achtergrond van de gevangenschap in Babel. Voor

deze studie zullen we aannemen dat het de stem van een wachter is, want de woorden passen bij de

kenmerken van de wachter, hoewel ze geschreven zijn voor de komst van de Gezalfde zodat hij voor

Christus leefde (zoals uit het volgende deel zal blijken).

c) Gebed van een wachter

Als de wachters zijn geïnstalleerd lezen we "U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust"

(62:6). Het woord vertaald met “doet denken” is letterlijk "in herinnering brengen". We vinden
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hetzelfde woord dat hier gebruikt wordt in 63:7 “Ik zal de goedertierenheid van de HEERE in herinnering

roepen”.

Ik zal de goedertierenheid van de HEERE in herinnering roepen, de loffelijke daden van de

HEERE, naar alles wat de HEERE voor ons heeft gedaan, de grote goedheid voor het huis van

Israël, die Hij hun bewezen heeft naar Zijn barmhartigheid en naar de veelheid van Zijn

goedertierenheid. 63:7

Naast een eenvoudige chiasme, zien we dat in het Hebreeuws deze zin begint en eindigt met het woord

goedertierenheid (chesed – Gods verbondsliefde), wat in het Hebreeuws een manier is om een woord

te benadrukken. Wat in de HSV verloren gaat is ook dat het hier een meervoud is (SV: de goedertie-

renheden), en in het Hebreeuws wordt dat vaak gebruikt voor dingen zonder grenzen (zoals water –

majim), om de nooit veranderende liefde van God te benadrukken.

Toch bent U onze Vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. U, HEERE,

bent onze Vader; onze Verlosser van oude tijden af is Uw Naam. 63:16

Ze zijn het niet waard om afstammelingen van Abraham te zijn of om de naam Israël te dragen, maar

God is hun verlosser en de wachter doet een beroep op Gods karakter zoals dat in Zijn naam aan Mozes

is geopenbaard. Het gebed erkent de noodzaak van berouw, om de nederige en berouwvolle geest te

tonen. Er is hier een woordspeling die in het Nederlands niet duidelijk is. In 63:15 vraagt de wachter

waarom Gods mededogen wordt tegengehouden (“ze houden zich jegens mij in”), maar tegelijkertijd

(64:12) vraagt hij “HEERE, zou U Zich om al deze dingen inhouden?” het stoppen van de beproevingen

die Hij hen heeft gebracht.

Het gebed brengt ook Gods werken uit het verleden in herinnering. Het "herinnert" aan de uittocht uit

Egypte en aan Gods machtige hand die ondanks een opstandig volk werd geopenbaard. Waarom heeft

God "hun hart verhard" (63:17) met een echo van Gods handelen met de farao? Maar tegelijkertijd

vraagt het om Gods ingrijpen nu. God heeft Zijn plan voor de verlossing laten zien, en de wachter bidt

dat dit mag gebeuren.

We kunnen ons afvragen waarom we dit element van herinneren vaak zien. Waarom het verleden

herinneren? Jesaja heeft in zijn visioen duidelijk laten zien dat een gebrek aan vertrouwen een belang-

rijk deel van het probleem is. Door duidelijk het verleden te herinneren, niet slechts een paar jaar,

maar Gods omgang met de mens in de afgelopen 7.000 jaar, helpt dit ons om er des te meer van

overtuigd te zijn dat God de volledige controle heeft. Jesaja had gezien hoe God de bescherming van

Jeruzalem kon aankondigen en vervolgens ook tot stand kon brengen, zoals Hij zo vaak had gezegd dat

er zou gebeuren. Dit, zoals de rechtszaak heeft aangetoond, overtuigt ons ervan dat Hij de volledige

controle heeft. Juda had zo vaak elders bescherming gezocht. Uiteindelijk kon alleen God daarvoor

zorgen. Zoeken we ergens anders naar bescherming? Wat de wereld als veiligheid te bieden heeft, is

gebouwd op het vertrouwen van de mensheid, die op elk moment kan falen. Het hele huidige financi-

ele systeem van de wereld is gebouwd op vertrouwen, en dat vertrouwen kan in een oogwenk instor-

ten. Herinneren helpt ons ook te beseffen dat God vaak de enige is die kan helpen, ondanks onze

tekortkomingen. Vertrouwen betekent echter niet altijd dat we begrijpen waarom God op een be-

paalde manier handelt. Vertrouwen kan ons er wel toe brengen te accepteren dat het de beste manier

is.

Dus, de wachter bidt voor Gods tussenkomst, om de verlossing te bewerkstelligen die Hij heeft beloofd.

Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen, dat de bergen voor Uw aan-

gezicht zouden wegsmelten, zoals vuur kreupelhout aansteekt, en vuur het water laat
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opborrelen, om Uw Naam aan Uw tegenstanders bekend te maken! Laat zo de heidenvol-

ken voor Uw aangezicht sidderen. Toen U ontzagwekkende dingen deed, die wij niet ver-

wachtten, daalde U neer; voor Uw aangezicht smolten de bergen weg. 64:1-3

De wachter wil Gods kracht zien, om de hemel open te scheuren en neer te dalen naar de aarde, zodat

de bergen zouden wegsmelten bij Zijn aanwezigheid. Als Marcus begint te schrijven, noemt hij het

eerst het evangelie, het goede nieuws van Jesaja, en legt vervolgens de doop van Jezus vast.

En het gebeurde in die dagen dat Jezus … door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En

meteen toen Hij uit het water opkwam, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een

duif op Zich neerdalen. Mar 1:9-10)

De hemelen werden opengescheurd, zoals de wachter had gevraagd, en God kwam in zijn Geest naar

beneden. Elia zag de Heer voorbijgaan en God was niet in de storm of de aardbeving of het vuur, maar

in het suizen van een zachte stilte. En hier beschrijft Marcus niet het smelten van de bergen zoals

gevraagd in Jesaja, maar een duif, die neerdaalt op een Zoon die, met de nederigheid van een Knecht,

Gods verlossingsplan tot stand moest brengen.

In het volgende hoofdstuk (65) lezen we Gods antwoord. Zijn uitverkoren volk had de meest bevoor-

rechte positie ontvangen die het zich maar had kunnen wensen. Zij hadden die positie verspeeld door

geloofsafval en menselijke tekortkomingen. Bevrijding uit Babel zou geen blijvende oplossing brengen,

alleen maar een eindeloze herhaling. Alleen verlossing uit zonde zou Gods plan kunnen voltooien, en

dat was de oplossing die Hij had gekozen. Israël had Gods getuige moeten zijn voor de heidenen, maar

zij beantwoordden Zijn roeping niet (65:1-7). Een "restant" bleef echter trouw (vs8-10). De twee groe-

pen ("het overblijfsel" en "de rest") gaan op weg naar hun eigen lot (vs 11-16):

Voor het overblijfsel zijn er Gods beloften (vs17-20):

 Een nieuwe schepping, nieuwe hemel en aarde

 Een nieuwe stad

 Een nieuwe maatschappij

In de overige verzen van het hoofdstuk (vs21-25) lezen we een prachtige beschrijving van die nieuwe

maatschappij.

d) Het uiteindelijke resultaat

Het laatste hoofdstuk van Jesaja heeft weer een chiastische structuur.

A. De tempel zoals die nu is 66:1-4

B. Redding voor degenen die beven voor Gods woord 66:5-14

B. Oordeel voor de valse aanbidders 66:15-17

A. De tempel zoals die zal zijn 66:18-24

Ú zult hongerlijden

Ú zult dorst hebben

Ú zult beschaamd worden

Ú zult schreeuwen vanwege een hart

vol leed

Ú zult uw naam achterlaten als een

vloekwoord...

Mijn dienaren zullen eten

Mijn dienaren zullen drinken

Mijn dienaren zullen verblijd zijn

Mijn dienaren zullen juichen vanwege een

hart vol vreugde

De Here HEERE zal Zijn dienaren noemen

met een andere naam...
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En dus zal het uiteindelijke resultaat zijn dat de ongelovigen zullen worden vernietigd.

En zij zullen de stad uit gaan en zien de dode lichamen van de mannen die tegen Mij in

opstand zijn gekomen. vs. 24

Maar van alle naties zullen de mensen die waardig worden bevonden, opgaan om te aanbidden.

De tijd komt dat Ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen komen en

Mijn heerlijkheid zien. vs. 18

Salomo besefte heel goed dat de tempel in Jeruzalem niet in staat was om Gods woning te zijn omdat

zelfs de hemel Hem niet kon bevatten, maar het was de plaats waar God zijn naam liet wonen en waar

de trouwe gelovige in gebed kon naderen. Ondertussen zag Juda de tempel echter als een garantie

voor hun veiligheid, ook al leefden ze niet zoals Salomo op dat moment voorzag. En Jesaja laat zien dat

het gebouw zelf niet belangrijk is. God woont "in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde

en nederige van geest" (57:15), "Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en

wie voor Mijn woord beeft" (66:2). Zij zullen het heil zien, zoals Jesaja ook in het vervolg beschrijft. Zij

zouden nu kunnen lijden door de hand van de spotter, of door degene die op zoek is naar korte-ter-

mijnwinst, de hoogmoedigen en degenen met een ‘hoge’ dunk van zichzelf. Maar uiteindelijk zal God

het evenwicht herstellen. De ware inwoners van Jeruzalem zullen zich verheugen. Jesaja beschrijft dit

als een geboorte, een nieuw leven na de weeën van de bevalling. Jeruzalem is niet langer de verlatene,

de hoer, maar nu de moeder van de gelovigen. Waar Assyrië een sterke rivier was, die zijn oevers

overstroomde en vernietiging bracht, zal “de luister van de heidenvolken als een alles overstromende

beek” naar Jeruzalem toestromen.

Maar er zal ook oordeel zijn, met name vuur, een wervelwind en het zwaard. In vuur zien we het beeld

van volledige vernietiging zoals kaf wordt verbrand. Een wervelwind veegt de dingen weg: "en een

storm zal hen wegnemen als stoppels" (40:24), terwijl het zwaard spreekt van een individueel oordeel.

Het gaat hier niet om hen die God niet kennen, maar om hen die niet trouw zijn aan God, die offers

brengen, maar de bedoeling van de wet niet volgen. En de schrijnende waarschuwing is dat er velen

zullen zijn.

Jeruzalem zal, als Gods uitverkoren stad, eindelijk in het middelpunt van de wereld staan.
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7. Conclusie

Het boek Jesaja is meer dan 2500 jaar geleden geschreven. We hebben het voordeel dat we voor een

groot deel kunnen zien hoe zijn boodschap werkelijk is uitgekomen. We kunnen de prachtige verlossing

zien die God mogelijk heeft gemaakt, en zien hoe dat is uitgewerkt in het leven van Jezus. Het is ook

duidelijk waarom dit boek het meest geciteerd wordt in het Nieuwe Testament, maar ook hoe de me-

taforen die in dit boek gebruikt worden door de schrijvers in het Nieuwe Testament zijn opgenomen,

misschien specifiek in Openbaring.

Jesaja beschreef een natie in duisternis, die nog steeds dacht dat ze Gods uitverkorenen waren. Tegen

een zwarte achtergrond kan grauw ook wit lijken. Ze namen de waarschuwingen niet in acht, maar

vooral vertrouwden ze God niet echt. Ze vertrouwden op allerlei dingen en verwachtten dat God hun

eigen gekozen oplossingen zou zegenen. Pas toen al het andere faalde, wendden ze zich echt tot God.

In zijn eerste boek laat Jesaja in detail zien hoe God alles onder volledige controle heeft, hoe naties

door Hem worden geleid en hoe er niets gebeurt wat Hij niet heeft gepland. Waarom zou de mens die

dit goed begrijpt ooit bang zijn voor wat er om hem heen gebeurt, want het moet deel uitmaken van

Gods doel? We zien hoe God toont dat Hij Jeruzalem heeft uitgekozen en dat Hij hen kan redden die

hun vertrouwen in die stad stellen. Het eerste boek laat ook zien waarom een sterfelijke koning nooit

zal voldoen aan de vereiste standaard, dat zelfs een 'goede' koning uit de lijn van David niet voldoende

is. Alleen de grote Zoon van David is geschikt als koning.

Dus in het tweede boek zien we de vraag: hoe moet je verlossing geven aan iemand die niet begrijpt

dat hij het nodig heeft? Hoe kan je hen laten begrijpen hoe uniek de oplossing is die God biedt, en wat

die oplossing zal zijn? God laat zien hoe de mensheid slaaf van de zonde is geworden, net zoals Juda

door Babel gevangen werd gehouden. Maar God kan hen verlossen uit Babel omdat Hij de naties be-

heerst, en Hij kan hen verlossen van de zonde en de dood omdat Hij sterker is dan de veroveraar en

handelt als bloedverwant van de gelovigen. De verlossing zal niet plaatsvinden door een machtige

heerser zoals Kores, maar door een nederige knecht die de menselijke hoogmoed overwint. Deze ver-

lossing wordt beschreven als het goede nieuws, het evangelie, en het is niet verwonderlijk dat de vier

boeken aan het begin van ons Nieuwe Testament evangeliën worden genoemd.

En dus is het in het derde boek aan het individu, nu uit alle landen. Zij die nederig zijn, naar het voor-

beeld van hun Verlosser, met een berouwvolle geest, die zich bewust zijn van hun tekortkomingen, die

vergeving zoeken en op God vertrouwen. Degenen die niet geboden volgen om ervoor beloond te

worden of omdat het nu eenmaal de regels zijn, maar die er genoegen in scheppen hun Heer te dienen

en een persoonlijke relatie met Hem op te bouwen. Voor hen zal er een jubileumjaar zijn, "het jaar van

het welbehagen van de HEERE".

We hebben des te meer reden om volledig op God te vertrouwen. We leven in een tijd waarin mensen

vaak bang zijn, en dat zal waarschijnlijk toenemen naarmate de komst van onze Heer dichterbij komt.

Maar we hebben dit prachtige visioen, als een zeker bewijs dat God de volledige controle heeft. We

zijn geroepen om deel uit te maken van het vernieuwde Juda, en inwoners van die prachtige stad Je-

ruzalem. Die stad biedt alle zekerheid die we nodig hebben, want "God stelt heil tot muren en vesting-

wallen".

Bovenal zien we nu onze Heer in de rol van de Messias, die zijn gemeente begeleidt en een plaats voor

ons bereidt in het huis van zijn Vader. En we verlangen naar de dag waarop hij zal terugkeren om de

rol van koning in het fysieke Jeruzalem op zich te nemen. Op die dag zal die stad verenigd worden met

het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel nederdaalde, zoals Johannes dat mocht zien.
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En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien,

het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Op 21:10




