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Jesaja 49
1 Luister naar Mij, kustlanden, sla er acht op, volken van ver! De HEERE heeft Mij geroepen van de
moederschoot af, van de baarmoeder af heeft Hij Mijn Naam genoemd.
2 Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, in de schaduw van Zijn hand heeft Hij Mij
verborgen. Hij heeft Mij gemaakt tot een puntige pijl, Hij heeft Mij in Zijn pijlkoker gestoken.
3 Hij heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Knecht, Israël, in Wie Ik Mij zal verheerlijken.
4 Ik, Ik zei: Voor niets heb Ik Mij vermoeid, nutteloos en tevergeefs heb Ik Mijn kracht verbruikt.
Voorwaar, Mijn recht is bij de HEERE, en Mijn arbeidsloon is bij Mijn God.
5 En nu zegt de HEERE, Die Zich Mij vanaf de moederschoot tot Knecht heeft geformeerd om Jakob
tot Hem terug te brengen – maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal Ik verheerlijkt
worden in de ogen van de HEERE, en Mijn God zal Mijn kracht zijn.
6 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 gegeven tot een Licht voor
de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.
7 Zo zegt de HEERE, de Verlosser van Israël, zijn Heilige, tegen de verachte Ziel, tegen Hem van Wie
het volk een afschuw heeft, tegen de Knecht van heersers: Koningen zullen het zien en opstaan,
vorsten – zij zullen zich voor U neerbuigen, omwille van de HEERE, Die getrouw is, de Heilige van
Israël, Die U verkozen heeft.
8 Zo zegt de HEERE: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb
Ik U geholpen. Ik zal U beschermen en U geven tot een Verbond voor het volk, om de aarde weer op
te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen,
9 om te zeggen tegen de gevangenen: Ga uit!, tegen hen die in duisternis verkeren: Kom
tevoorschijn! Op de wegen zullen zij weiden, op alle kale hoogten zullen hun weidegronden zijn.
10 Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon zullen hen niet steken, want hun
Ontfermer zal hen leiden, Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen.
11 Ik zal al Mijn bergen tot een weg maken, Mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden.
12 Zie, sommigen zullen van ver komen: zie, anderen uit het noorden en uit het westen, en weer
anderen uit het land Sinim.
13 Juich, hemel, en verheug u, aarde, bergen, breek uit in gejuich, want de HEERE heeft Zijn volk
getroost, Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen.
14 Sion zegt echter: De HEERE heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten.
15 Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs
al zouden die het vergeten, Ík zal u niet vergeten.
16 Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds vóór Mij.
17 Uw kinderen zullen zich haasten, maar uw vernielers en verwoesters zullen van u weggaan.
18 Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen verzamelen zich, komen naar u toe. Zo waar Ik leef,
spreekt de HEERE, voorzeker, u zult zich met hen allen als met een sieraad tooien, u zult ze ombinden
zoals een bruid doet.
19 Want uw puinhopen, uw woestenijen en uw vernielde land –voorzeker, nu zult u te nauw zijn
vanwege zoveel inwoners, en wie u verslonden, zullen ver van u zijn.
20 Ook zullen de kinderen, van wie u beroofd was, in uw oren zeggen: Deze plaats is te nauw voor
mij. Maak plaats voor mij, laat mij hier wonen!
21 En u zult zeggen in uw hart: Wie heeft deze kinderen voor mij voortgebracht, aangezien ik van
kinderen beroofd en eenzaam was, verbannen en verdreven? Deze kinderen – wie heeft ze
grootgebracht? Zie, ik was alleen overgebleven. Deze kinderen – waar waren die?
22 Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Mijn hand opheffen naar de heidenvolken, naar de volken zal Ik
Mijn banier omhoogsteken. Dan zullen zij uw zonen brengen in de armen, en uw dochters zullen
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gedragen worden op de schouder.
23 En koningen zullen uw verzorgers zijn en hun vorstinnen uw voedsters. Zij zullen zich voor u
neerbuigen met het gezicht ter aarde en zij zullen het stof van uw voeten likken. U zult weten dat Ik
de HEERE ben: zij zullen niet beschaamd worden die Mij verwachten.
24 Zou een machtig man zijn buit ontnomen kunnen worden, of de gevangenen van een
rechtvaardige kunnen ontkomen?
25 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.
26 Ik zal hen die u onderdrukken, hun eigen vlees te eten geven, en van hun eigen bloed zullen zij
dronken worden als van jonge wijn. En alle vlees zal gewaarworden dat Ik, de HEERE, uw Heiland
ben, uw Verlosser, de Machtige van Jakob.

De Knecht van de HEERE.
Het boek Jesaja heeft vier profetieën van de Knecht van de HEERE. Jesaja 49 bevat de tweede. Zie
staatje hieronder Voor de vertaler van de Herziene Statenbijbel is het Heere Jezus. Uit de
aanhalingen in het Nieuwe Testament blijkt inderdaad dat Christus als de vervulling van deze
profetieën gezien wordt. Simeon zegt in Lukas 2:29-32 Laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede,
volgens Uw woord, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, die U bereid hebt voor de ogen van
alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken. Vergelijk ook
Handelingen 13:47 en 26:23. De Heere Jezus is de Knecht van de HEERE. Om die reden wordt Zijn
Naam met hoofdletters geschreven. Ditmaal is de Knecht van de HEERE overigens Zelf aan het
Woord. Hij richt Zich in het bijzonder tot de kustlanden oftewel alle volken van de hele wereld. ‘De
volken van ver’, zoals Hij Zelf zegt. Belangrijk voor de Knecht is het feit dat Hij geroepen is om dit of
dat werk te doen.
Jezus werd geroepen bij Zijn doop in de Jordaan.

Geroepen met een opdracht.
Datzelfde merk je bij andere profeten zoals Jeremia (Jeremia 1:5), maar ook bij zo iemand als Paulus
(Galaten 1:15). Deze mensen zijn ondergeschikt aan God. Hun belangrijkste opdracht is
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gehoorzaamheid, ondergeschiktheid aan God en Zijn opdracht. Daarom heten ze ook knecht of
dienaar. Paulus zegt dit bijvoorbeeld in 1 Korintiërs 2:1,2 Laat ieder mens ons zó beschouwen,
namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. En verder wordt van
de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Al vóór de geboorte van de Heere Jezus
wordt nadrukkelijk stil gestaan bij Zijn roeping door God. Mattheus 1:20,21 Terwijl hij deze dingen
overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige
Geest; en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig
maken van hun zonden. Vergelijk ook de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria. Lukas
1:26-38 De dienaren van God zijn geen mensen die op eigen initiatief allerlei goedbedoelde dingen
doen. Integendeel, God heeft hen geroepen met een bijzondere opdracht, namelijk om dit of dat te
doen. In de Bijbel vinden wij bij al dit soort mensen – bij Mozes en David en Jesaja en Jeremia en
mensen als Paulus, maar ook de andere apostelen – een roepingsbevel. Jesaja 49:1 Luister naar Mij,
kustlanden, sla er acht op, volken van ver! De HEERE heeft Mij geroepen van de moederschoot af, van
de baarmoeder af heeft Hij Mijn Naam genoemd.

Vier profetieën van en over de Knecht van de HEERE in Jesaja.
Jesaja 42:1-4

Jesaja 49:1-6

Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een
welbehagen heeft; Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de
heidenvolken het recht doen uitgaan. (..) Hij zal niet geknakt worden, totdat
Hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien
naar Zijn onderricht.
Luister naar Mij, kustlanden, sla er acht op, volken van ver! De HEERE heeft
Mij geroepen van de moederschoot af, van de baarmoeder af heeft Hij Mijn
Naam genoemd. Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, in de
schaduw van Zijn hand heeft Hij Mij verborgen. Hij heeft Mij gemaakt tot
een puntige pijl, Hij heeft Mij in Zijn pijlkoker gestoken. Hij heeft tegen Mij
gezegd: U bent Mijn Knecht, Israël, in Wie Ik Mij zal verheerlijken. Ik, Ik zei:
Voor niets heb Ik Mij vermoeid, nutteloos en tevergeefs heb Ik Mijn kracht
verbruikt. (.. ) 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
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Jesaja 50:4-11

Jesaja 52:13-53:12

werden, terug te brengen. Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de
heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.
(..) Wie is er onder u die de HEERE vreest, die luistert naar de stem van Zijn
Knecht? Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan
vertrouwen op de Naam van de HEERE en steunen op zijn God. Zie, u allen
die een vuur aansteekt, die u met brandpijlen omgordt, wandel in de vlam
van uw vuur en in de brandpijlen die u hebt aangestoken. Van Mijn hand
overkomt u dit. In smart zult u neerliggen.
Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal verhoogd worden en
verheven, ja, zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over U ontzet
hebben – zo geschonden was Zijn gezicht, meer dan van iemand anders,
en Zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen – zó zal Hij vele
heidenvolken besprenkelen, koningen zullen vanwege Hem sprakeloos staan
en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard? (..) Door de kennis van
Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij
zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en
machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de
dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen
gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Want zij aan wie het
niet verteld was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen
het begrijpen.

Jezus de leeuw en het Lam.

De vernedering en verhoging van de Knecht van de HEERE.
De Knecht van de HEERE kun je zien als een soort van aanvalswapen in de hand van God waarmee Hij
de wereld verovert en Zijn vijanden overwint. De Heere Jezus wordt door God vergeleken met een

5
puntige pijl, die God in Zijn pijlkoker heeft. Toch moet je niet denken aan fysieke wapens, maar veel
eerder aan het Woord van God. Als de Knecht van de HEERE gaat spreken voelt dat voor zijn vijanden
als een zwaard of een puntige pijl. Jesaja 49:2 Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, in
de schaduw van Zijn hand heeft Hij Mij verborgen. Hij heeft Mij gemaakt tot een puntige pijl, Hij heeft
Mij in Zijn pijlkoker gestoken. Ook in het Nieuwe Testamant wordt Gods Woord ‘een tweesnijdend
zwaard’ genoemd. Hebreeën 4:12/Openbaring 1:16 Tot ieders verrassing wordt de Knecht
vervolgens ‘Israel’ genoemd. Je kunt het zo zien: Jezus is de Zoon van God, maar door de geboorte uit
Maria ook werkelijk mens geworden. Omdat Maria van Joodse afkomst is en zij Zijn moeder is, is
Jezus ook een Jood. Zo ziet Hij Zichzelf ook. Hij heeft het tegenover de Samaritaanse vrouw over ‘wij
Joden’. Johannes 4:22. Ook Paulus hecht er waarde aan om te vertellen dat Jezus mens geworden is
en onder de Joodse wet is geboren. Galaten 4:4 Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond
God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij
te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. God had het volk Israel geroepen
om de wereld te redden. Toen zij het lieten afweten heeft Hij door de Jood Jezus, Gods Zoon de
wereld gered. Feitelijk heeft God dus vastgehouden aan Zijn oorspronkelijke plan al is het de HEERE
Persoonlijk Die samen met Zijn Zoon Israel en de volken verlost. Jesaja 49:3 Hij heeft tegen Mij
gezegd: U bent Mijn Knecht, Israël, in Wie Ik Mij zal verheerlijken. De Knecht beklaagt Zich echter. De
verlossing van Israel heeft Hij voortvarend ter hand genomen, maar het is ploegen op rotsen.
Opmerkelijk dat God al via Jesaja voorziet dat Israel moeilijk te vermurwen zal zijn en de Messias
Jezus zal afwijzen. Hoewel de Knecht met lege handen komt te staan, blijft Hij op God vertrouwen.
God zal Zijn moeitevolle arbeid belonen en recht doen. Feitelijk is dat ook gebeurd, al zou het wel
gaan langs de weg van de verwerping en de dood aan het kruis, dat God gerechtigheid verwierf voor
ieder die gelooft. Jesaja 49:4 Ik, Ik zei: Voor niets heb Ik Mij vermoeid, nutteloos en tevergeefs heb Ik
Mijn kracht verbruikt. Voorwaar, Mijn recht is bij de HEERE, en Mijn arbeidsloon is bij Mijn God.
Het evangelie voor Israel en de volken.

De Knecht van de HEERE in Zijn betekenis voor Israel en de volken.
‘Het zal er aanvankelijk vrij hopeloos uitzien’, weet Jesaja namens God te vertellen. De Knecht van de
HEERE zal – althans voor het oog – helemaal vastlopen op Israel. Het doel van Zijn missie – om Israel
terug te brengen tot God – lijkt totaal te mislukken. Israel laat zich niet vergaderen. Opmerkelijk dat
700 jaar vóór de dag dat Christus op het wereldtoneel verscheen in Israel, al bekend was dat Hij
weinig of geen vooruitgang zou boeken in Israel. Ook de evangelist Johannes weet daarvan mee te
praten. Johannes 1:11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. De
volken zouden het uiteindelijk niet veel beter doen, maar dit terzijde. We moeten ons realiseren dat
God in de Bijbel vanuit verschillende invalshoeken naar de toekomst kijkt. Het maakt duidelijk dat
God niet verrast wordt door de uitkomst van de profetieën. Dot neemt niet weg dat de HEERE
tegelijkertijd zwaar teleurgesteld is in Zijn volk en hun afkeer bestraft. Ook wordt de Knecht in geen
enkel opzicht beïnvloed door de negatieve uitkomsten van Zijn werk, hetgeen bij voorbaat vaststond.
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Christus zet Zich 100% in om Zijn volk te redden van hun zonden en te verlossen uit de greep van het
kwaad en de dood. Maar goed, op dit moment wordt deze kant van het verhaal getoond: Hoewel het
een mislukking lijkt te worden, ziet God blijkbaar nog volop kansen om de boel uit het slop te halen.
Het lijkt een afgang voor de Knecht van God, maar God zal Hem – juist door Zijn dood en opstanding
– uiteindelijk laten triomferen. Als Rechtvaardige ondergaat de Heere Jezus door de dood aan het
kruis de straf die wij verdienden. In Christus’ sterven en opstanding is de gerechtigheid weggelegd als
een schat voor de gelovigen uit Israel en de volken. Mensen die het zelf verbruid hebben kunnen
dankzij Gods genade en kracht gered worden. Jesaja 49:5 En nu zegt de HEERE, Die Zich Mij vanaf de
moederschoot tot Knecht heeft geformeerd om Jakob tot Hem terug te brengen – maar Israël zal zich
niet laten verzamelen. Niettemin zal Ik verheerlijkt worden in de ogen van de HEERE, en Mijn God zal
Mijn kracht zijn. God maakt van een verlegenheid een gelegenheid, van een mislukking een kans op
overwinning. Wanneer het volk Israel de uitgestoken hand van God weigert, gaat God met Zijn
Knecht en Zijn reddingsplan naar de volken. God maakt de Knecht tot licht voor de volken. Dat Licht
schijnt zeer helder. Het schijnt tot aan de einden van de aarde. Wie goed oplet ziet dat het
verlossingwerk van Christus wel degelijk vruchten heeft afgeworpen onder de stammen van Israel en
de mensen die uit hen gelovig zijn geworden. Dankzij Gods Knecht worden de stammen van Israel
opgericht en de gelovigen uit hen gespaard. Jesaja 49:6 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 gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot
aan het einde der aarde.
Jezus is Heere en koning.

Jezus is Heere en Koning.
Het gaat inderdaad niet goed met de knecht van de HEERE wanneer Hij Zich inzet voor het volk Israel.
God waarschuwt via Jesaja voor te hoge verwachtingen. Het wordt een bittere tegenvaller. Het
Joodse volk moet – in meerderheid – niet veel hebben van de Heere Jezus Christus. Nogmaals: Denk
erover na dat God dit 700 jaar vóór de tijd reeds meldt. God de Vader – Die ook met lede ogen vanuit
de hemel toeziet hoe men Zijn Zoon behandelt – heeft echter een sterke bemoediging voor de Heere
Jezus. Hij noemt Hem ‘de verachte Ziel’ en Degene ‘van Wie het volk een afschuw heeft.’ Hij noemt
Hem zelfs ‘de Knecht van heersers’, want niet alleen het volk, maar vooral ook haar leiders hadden
weinig op met deze Joodse Messias. Ondanks die verwerping die de Heere Jezus zal ondergaan op
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alle fronten, zal het Hem de eer en de lof van de groten der aarde opleveren. We kunnen denken aan
grote namen zoals Constantijn de Grote en Karel de V en ook ons koninklijk huis, waar – zelfs nu nog
vaak – met ontzag over God gedacht en gesproken wordt. Als er mensen zijn die weten wat het is om
een hoge positie te bekleden in deze wereld dan zijn het de koningen en presidenten. Sommigen van
hen buigen zich – hoe hoog ze zelf ook gezeten zijn – voor de Heere Jezus neer. Dat heeft God de
Vader voor elkaar gekregen Die de missie van de Zoon die uitliep op de dood aan het kruis
omgekeerd heeft in opstanding en overwinning. God heeft Hem een plaats gegeven aan Zijn
Rechterhand. Filippenzen 2:5-11 Hoger plek kan niemand bereiken. Jesaja 49:7 Zo zegt de HEERE, de
Verlosser van Israël, zijn Heilige, tegen de verachte Ziel, tegen Hem van Wie het volk een afschuw
heeft, tegen de Knecht van heersers: Koningen zullen het zien en opstaan, vorsten – zij zullen zich voor
U neerbuigen, omwille van de HEERE, Die getrouw is, de Heilige van Israël, Die U verkozen heeft. God
verwijst naar Goede Vrijdag en Pasen. De eerste Paasdag was een tijd van welbehagen, een dag van
heil. God heeft – naar een oude belofte – de satan verslagen door de zoon van een vrouw. Genesis
3:15 We kennen de namen: Maria en Jezus. God heeft de Heere Jezus gegeven tot een verbond voor
het volk om het leven op aarde weer te herstellen. Door de satan en de zonde en de dood was het
leven op aarde met God en met elkaar zwaar beschadigd geraakt, maar door de verzoening en de
Heilige Geest (en de opstanding en het eeuwige leven) – de beloften van het Nieuwe Verbond –
brengt God een blijvend herstel van de verhoudingen. Gelovige mensen worden erfgenamen van het
eeuwige leven, maar ook in materiële zin zal men de aarde beërven als een goede woonplek. Jesaja
49:8 Zo zegt de HEERE: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil
heb Ik U geholpen. Ik zal U beschermen en U geven tot een Verbond voor het volk, om de aarde weer
op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen. Met de beelden ontleend aan een
kudde schapen wordt de verandering aangeduid van een uitzichtloos bestaan naar een leven in
voorspoed. Ook vallen er de termen ‘gevangenen’en duisternis’ verwijzend naar een geestelijke
realiteit van de duivel en zijn heerschappij, die verbroken wordt door de aangeboden escape uit de
gevangenis van de macht van het kwaad. Jesaja 49:9 om te zeggen tegen de gevangenen: Ga uit!,
tegen hen die in duisternis verkeren: Kom tevoorschijn! Op de wegen zullen zij weiden, op alle kale
hoogten zullen hun weidegronden zijn.
God brengt Zijn volk thuis.

Nadat de HEERE Zich tot de volken heeft gewend, keert Hij terug naar Israel.
God belooft aan de volgelingen van de Heere Jezus dat ze bij Hem veilig zijn. Zo ziet het er misschien
niet altijd uit. Ondanks alles wat hen overkomt kunnen Gods kinderen Zijn bewaring ontdekken.
Uiteindelijk zullen de gelovigen die zich aan Gods geboden houden de volle heerlijkheid bij God
smaken. Jesaja 49:10 Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon zullen hen niet steken,
want hun Ontfermer zal hen leiden, Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen. Iemand zou
kunnen denken dat de verlossing alleen geestelijk is in die zin dat de gelovigen delen in alle rijkdom
van Christus, Zijn gerechtigheid en wijsheid en heiligheid wordt ons deel. Paulus maakt dit duidelijk
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als hij over de rijkdom van de gelovigen spreekt. 1 Korintiërs 1:30,31 Maar uit Hem bent u in Christus
Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het
zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere. De verlossing moet echter
niet alleen in geestelijke zin worden opgevat. Het raakt ook de schepping, het land, de bergen en de
dalen, de rivieren en zeeën, de runderen en de vogels, de bomen en het graan op het veld. De
bevrijding wordt voorgesteld als een lange reis over land. God denkt aan Israel dat leeft in diaspora,
maar terug geleid zal worden naar het land van herkomst. Het land dat God aan dat volk heeft
toegezegd. Hij zal de dalen opvullen en de bergen aftoppen om de reis te vergemakkelijken. Er is
inderdaad een beweging geweest van God naar de volken. Toen Israel het liet afweten keerde God
Zich tot de volken om hen het goede nieuws bekend te maken. Maar God vergeet Zijn volk niet. Er
komt een moment waarop Hij terugkeert tot Zijn oude volk Israel. En hen weer opzoekt die overal
verspreid wonen om hen terug te voeren naar het land van herkomst. Jesaja 49:11 Ik zal al Mijn
bergen tot een weg maken, Mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden. De Joodse mensen
komen overal vandaan. Van het Noorden en Westen maar ook van het Zuiden. Sinim wordt door
sommigen vereenzelvigd met Assuan, het land Ethiopië, ten zuiden van Egypte. Jesaja 49:12 Zie,
sommigen zullen van ver komen: zie, anderen uit het noorden en uit het westen, en weer anderen uit
het land Sinim. Heel de aarde zou zich moeten verheugen op het moment dat God weer naar Zijn
oude volk omziet. Men zou in gejuich moeten uitbreken omdat God Woord houdt. Hij vergeet Zijn
volk niet. Hij troost hen door naar hen om te zien en hen terug te brengen. God zal Zich ontfermen
over Zijn volk dat de littekens van de geschiedenis draagt. Jesaja 49:13 Juich, hemel, en verheug u,
aarde, bergen, breek uit in gejuich, want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij zal Zich over Zijn
ellendigen ontfermen.
De oude stad Jeruzalem.

God denkt vaak aan de muren van Jeruzalem.
De Joodse gemeenschap heeft gedurende 2000 jaar veel meegemaakt. Veel mensen uit dat volk zijn
redelijk getraumatiseerd uit WOII gekomen, gesteld al dat ze er uitkwamen. Het ontluisterend wrede
lot dat zij hebben ondergaan hebben de overlevenden vaak diep weggestopt. Alleen hun gezicht
spreekt soms boekdelen. Het is een geschiedenis die diepe sporen trekt in Joodse families. Ook hier
geldt: Men kan hen weghalen uit de concentratiekampen, maar kan men die kampen ook uit die
mensen halen? Het mag een wonder heten dat velen van hen toch verder konden na de oorlog en
dat mensen van Joodse komaf in een samenleving als de onze belangrijke functies hebben veroverd
als burgemeester, advocaat, schrijver, arts. Hoewel niet ieder mens met een Joodse achtergrond
uitwijkt naar Israel, is de mogelijkheid en de vrijheid om dat eventueel te doen, van grote waarde.
Het zal echter niemand verbazen dat velen van hen – gesteld dat ze nog gelovig zijn – het gevoel
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hebben van God verlaten te zijn. Wat hen in WOII is overkomen is echter geen straf van God. Het is
niets anders dan een regelrechte aanval op Israel en de God van Israel door mensen die het
christelijk geloof achter zich gelaten hebben. Wat dat is, is moeilijk te verklaren, maar dat het zo is, is
een feit. Midden in het eens christelijke Europe werden handen die vroeger gevouwen waren tot
vuisten tegen God en Israel. Jesaja 49:14 Sion zegt echter: De HEERE heeft mij verlaten, de Heere
heeft mij vergeten. 5 jaar heeft God het aangezien toen heeft Hij er een eind aangemaakt door de
geallieerden. Met deze aanval op de Joden vanuit een post-christelijke wereld keerde God ook terug
tot Zijn oude volk. Gods Gezicht straalt genade en kracht uit wat het volk Israel van na 1948 betreft,
terwijl de volken tegen de rug van God aankijken. De verharding die over dat volk Israel lag is
weggenomen. Mensen van Joodse afkomst kunnen nu gemakkelijker naar de Heere Jezus gaan en
Hem omarmen. God is Israel niet vergeten. Hij heeft het 2000 jaar links laten liggen omdat ze Zijn
uitgestoken hand in Christus en het evangelie afsloegen. Maar altijd is het Gods plan geweest na
verloop van tijd terug te keren en de draad weer op te pakken met Zijn oude volk. Romeinen
11:25/Lukas 21:24/Openbaring 7. God vergeet Zijn volk niet. Jesaja 49:15 Kan een vrouw haar
zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het
vergeten, Ík zal u niet vergeten. Ze hebben God niet altijd netjes behandeld, maar de liefde van God
voor Israel is ongebroken, sterker dan de natuurlijke liefde van een moeder voor haar kind. Dat zit bij
wijze van spreken heel concreet en fysiek bij God. Je kunt het zien in Zijn handpalmen. Christus is ook
voor hen gestorven. De littekens van het kruis zijn nog te vinden in Zijn handen. God is het
onnoemelijk zware lijden niet uit de weggegaan toen bleek dat dat nodig was om Zijn oude volk (en
de wereld) te redden. Daar komt nog iets bij: Israel is meer dan een volk. Het is een volk en een land
en een stad Jeruzalem. Het is een concreet en tastbaar volk. Met een bijzondere geschiedenis. Jesaja
49:16 Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds vóór Mij.

U zult ze als een sieraad ombinden zoals een bruid doet.
Het Joodse volk kan weer een bestaan opbouwen in het land dat ze van God hebben gekregen.
Wat we zien in de jaren 40-50 van de vorige eeuw is de eerste vijf jaar de tijd van de verwoesters en
daarna de tijd van de Alijah, de terugkeer van de Joden naar Israel en de stichting van de Staat Israel.
Een decennium met totaal tegengestelde bewegingen. Eerst Nazi-Duitsland die zijn gang kon gaan en
daarna de Volkenbond die voor de Joodse gemeenschap de mogelijkheid opende om in het land van
herkomst een eigen Staat op te richten. Jesaja 49:17 Uw kinderen zullen zich haasten, maar uw
vernielers en verwoesters zullen van u weggaan. Een omslag in de tijd, van diep geworteld
antisemitisme naar een ongekende – maar relatief korte periode – van sympathie voor mensen met
een Joodse achtergrond. De betrokkenen zullen er zelf ook verbaasd van opgekeken hebben. De
tijden veranderen. De mensen met een Joodse achtergrond komen overal vandaan op weg naar
Palestina, met het vliegtuig, met de boot, met de auto, lopend. Op weg naar iets wat voelt als thuis.
En thuis werden ze goed opgevangen. Men droeg de nieuwkomers op handen. Ieder kreeg de
gelegenheid een bestaan op te bouwen. Men bond die mensen als een sierlijke krans om de hals,
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zoals een bruid doet. Jesaja 49:18 Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen verzamelen zich,
komen naar u toe. Zo waar Ik leef, spreekt de HEERE, voorzeker, u zult zich met hen allen als met een
sieraad tooien, u zult ze ombinden zoals een bruid doet. Hoewel lang niet alle Joden hun biezen
pakten, leek het gebied al gauw te klein. De opstelling van de bewoners van Israel was ook totaal
gedraaid. Had men in de loop van de geschiedenis vaak gekozen voor een passieve houding, maar nu
de Staat Israel eenmaal een feit was, koos men voor het tegenovergestelde. Men bewapende zich en
stampte een leger uit de grond en stond zijn mannetje. Met het plan van de Volkerenbond –
waarmee aan de Joden het recht was verleend op een aangewezen gebied in het land Palestina de
Joodse Staat te stichten – waren de omliggende Islamitische volken niet erg ingenomen. Het verzet
bleef niet bij woorden, maar uitte zich ook in gewapende conflicten, die tot nu toe door Israel zijn
gewonnen. Wat zij zien is militaire overwinningen, maar wat we uit de Bijbel weten is dat God Zijn
volk beschermt. Op deze manier verloren de Palestijnen ook nog eens veel gebied aan de Joodse
Staat. Zelfs Jeruzalem valt nu binnen de muren van het nieuwe Israel. De Amerikanen hebben hun
ambassade reeds overgebracht naar die stad. Als je het aan de Joden vraagt zullen ze Jeruzalem nooit
meer opgeven. In Jeruzalem maar ook in het land worden nieuwe wijken en nederzettingen uit de
grond gestampt. Israel is een van de meest geavanceerde Westerse landen. Jesaja 49:19 Want uw
puinhopen, uw woestenijen en uw vernielde land – voorzeker, nu zult u te nauw zijn vanwege zoveel
inwoners, en wie u verslonden, zullen ver van u zijn. Vermoedelijk klopt het wel dat men verrast is
over het grote aantal mensen van Joodse afkomst die zich in Israel vestigen.
Nederzetting in Israel.

Plaats maken in Israel voor Joodse immigranten.
Men propageert het wonen in Israel, maar de mensen in het bestuur van het land zullen zich wel
eens kopzorgen maken hoe ze al die mensen fatsoenlijk huisvesten. Jesaja 49:20 Ook zullen de
kinderen, van wie u beroofd was, in uw oren zeggen: Deze plaats is te nauw voor mij. Maak plaats
voor mij, laat mij hier wonen! De verleiding is groot om bij de uitbraak van aantallen te denken aan
de toegevoegde mensen uit de volken. De gelovigen uit de volken worden immers geënt op de edele
olijf. Toch is deze uitleg om diverse redenen onjuist. God blijft een bijzondere relatie houden met dit
volk Israel. Daar komt nog iets bij. God heeft de bijzondere relatie in principe met ieder mens van
Joodse achtergrond, gelovig of niet. De etnische gegevens bepalen of iemand Jood is of niet. Aan dit
volk, de afstammelingen van Jakob bied God het evangelie van de Heere Jezus opnieuw aan. Niet
alleen zijn ze terug in de thuissituatie, maar ook is de verharding weggenomen die velen van hen
verhinderde om tot Christus te gaan. Het gaat in principe dus niet om de Messias-belijdende Joden,
maar om alle mensen van Joodse afkomst. Wel is er meer dan een hereniging van land en volk, God
steekt Zijn hand naar hen uit. Hij wil het verleden vergeven en vergeten en een nieuw begin maken
door de Heere Jezus. Jesaja 49:21 En u zult zeggen in uw hart: Wie heeft deze kinderen voor mij
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voortgebracht, aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was, verbannen en verdreven? Deze
kinderen – wie heeft ze grootgebracht? Zie, ik was alleen overgebleven. Deze kinderen – waar waren
die?
Het gif van het antisemitisme.
De relatie tussen Israel en de volken is altijd enigszins gespannen geweest. Een reden is de
uitverkiezing van Israel als volk van God. Het heeft inderdaad kwaad bloed gezet – vooral bij de
zogenaamde ‘broedervolken’ – dat God Zijn keus op Jakob liet vallen en niet op Ismael of Ezau of Lot.
De Arabische volken, voortgekomen uit Ismael zijn dit akkefietje niet vergeten. Het is vermoedelijk
niet toevallig dat die volken – eenmaal overgegaan tot de Islam – in Jeruzalem een gouden koepel
hebben gebouwd op de tempelberg. Al was het alleen al om de Joodse gemeenschap te laten
merken dat niet JHWH, de God van Israel God is, maar Allah, de god van Ismael. Maar die rollen zijn
op dit moment weer omgedraaid. Ook met de nakomelingen van Ezau = Edom is altijd een zeer
gespannen relatie geweest. Edom haalde zich de woede van God op de hals bijvoorbeeld toen ze de
Joodse bevolking van Jeruzalem zo slecht behandelden op het moment dat de stad viel en de Joden
in ballingschap werden gevoerd. Hetzelfde is te zeggen van Moab en Ammon buurvolken die
voortkwamen uit Lot, de neef van Abraham. Altijd gedoe. Maar goed met de komst van Christus
heeft God Zijn genade en kracht ook over de volken verspreid door het evangelie. Christenen die uit
het goede hout gesneden zijn hebben hart voor hun oudere broer Israel. Zij helpen mee aan de
terugkeer van het Joodse volk naar het land van herkomst. Jesaja 49:22 Zo zegt de Heere HEERE: Zie,
Ik zal Mijn hand opheffen naar de heidenvolken, naar de volken zal Ik Mijn banier omhoogsteken. Dan
zullen zij uw zonen brengen in de armen, en uw dochters zullen gedragen worden op de schouder.
Behalve dat God in Israel – in het bijzonder de Jood Jezus Christus – naar de hele wereld heeft
omgezien, zijn de gelovigen uit de volken ook onder de indruk van de macht en de trouw van God
voor Israel. Er zijn tijden geweest dat mensen bij wijze van spreken geen cent meer gaven voor het
oude volk van God, maar telkens opnieuw worden zij opgericht en samengebracht als volk. Wie zou
niet verwonderd zijn. Wie zou niet vrezen? Het geheim van Israel is de God van Israel. Als God iets
beloofd heeft dan gaat het gebeuren ook al gaan er eeuwen over heen. Zo ook de belofte van
terugkeer en hereniging van Israel land en volk. (Lukas 21:24/Romeinen 11:25/Openbaring 7. Zelfs de
groten der aarde kunnen niet nalaten hun verwondering en ontzag voor God te betonen aan het
Joodse volk. Een Pruisische vorst zag in het voortbestaan van Israel zelfs een soort van Godsbewijs.
Jesaja 49:23 En koningen zullen uw verzorgers zijn en hun vorstinnen uw voedsters. Zij zullen zich voor
u neerbuigen met het gezicht ter aarde en zij zullen het stof van uw voeten likken. U zult weten dat Ik
de HEERE ben: zij zullen niet beschaamd worden die Mij verwachten.
De president van Amerika en de premier van Israel.
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Iedereen zal zich afvragen hoe het toch mogelijk is dat Israel – dat in getto’s leefde en pogroms mee
maakte tot en met de vernietigingskampen van de holocaust – uiteindelijk gered zou worden en
terug in het land van herkomst zou komen uit alle landen van de wereld waarover ze verstrooid
werden. En dat terwijl de overmacht groot was. Hoe kan het dat God Zijn volk losgetrokken heeft uit
de greep van de volken? De woorden die God hier gebruikt worden later ook gebruikt door de Heere
Jezus om te vertellen dat – als Hij demonen uitwerpt – Hij de satan moet hebben overwonnen. Deze
woorden doen vermoeden dat het de satan is, die het onuitblusbare vuur van haat tegen Israel
opstookt in allerlei vormen van antisemitisme. Jesaja 49:24 Zou een machtig man zijn buit ontnomen
kunnen worden, of de gevangenen van een rechtvaardige kunnen ontkomen?
Nooit meer.

Nie wieder.
‘Nie wieder’ of in goed Hollands ‘Nooit Weer’ dat zijn de woorden die worden geschreven in
nagedachtenis aan de verschrikkelijke periode van de holocaust. Ieder weldenkend mens lijkt zich bij
deze slogan aan te sluiten. Zoiets als wat plaatsvond in de WOII moet nooit meer gebeuren. Inmiddels
neemt het antisemitisme onder de volken weer toe. De sympathie die het Joodse volk kort heeft
genoten ebt weg. Wanneer we de VN mogen geloven – gezien alle resoluties tegen de Joodse Staat –
dan moet het Joodse volk gezien worden als een agressor. Over de pogingen – bij organisaties als El
Fatach en Hamas – het volk Israel de zee in te drijven horen we weinig tot niets bij de VN. Feit is wel
dat het Joodse volk gekozen heeft voor een actieve verdediging van haar land en volk waardoor men
soms zelfs voor de aanval kiest als beste verdediging. Ondanks alle goede voornemens van de
wereldbevolking richting Israel zal onze geschiedenis onvermijdelijk uitlopen op een laatste poging
om het volk Israel en Zijn God van de aardbodem te laten verdwijnen. In de personen van Gog en
Magog worden de aanvallers van de eindtijd genoemd in de eschatologie van Ezechiël 38,39 en
Openbaring 20. Een verschil met vroeger tijden is dat God ditmaal vierkant achter Zijn volk staat en
de aanval zal afslaan. Hij die Zijn volk uit de volken heeft samengebracht in het land van herkomst,
zal vernietigend uithalen naar de volken en daarna komen met het laatste oordeel waarin Hij alle
mensen ter verantwoording zal roepen. Jesaja 49:25 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. De klap
die de volken willen uitdelen aan Gods volk Israel zal op hun eigen hoofd neerkomen. Het zal een
bloedbad worden. Niet alleen zullen de soldaten in opperste verwarring zich tegen elkaar keren,
maar ook de roofvogels zullen zich laven aan de maaltijd van de verslagenen. Iedereen zal uiteindelijk
met eigen ogen zien en met eigen verstand weten dat er met God niet te spotten valt, de God van
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Israel. Hij heeft Zich – volgens Zijn eigen plan om Israel en de wereld te redden – vaak op de
achtergrond gehouden. Maar er komt een dag dat we God in het Gezicht kunnen kijken en Zijn toorn
handen en voeten krijgt in de vernietigende slag die Hij de optrekkende legers zal toebrengen en in
het laatste oordeel over de vijanden van God en Zijn volk. Jesaja 49:26 Ik zal hen die u onderdrukken,
hun eigen vlees te eten geven, en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden als van jonge wijn.
En alle vlees zal gewaarworden dat Ik, de HEERE, uw Heiland ben, uw Verlosser, de Machtige van
Jakob.
Gog en Magog.

