
Jesaja 41
God en de afgoden
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• Js 40:1-11 de vraag: Wil God verlossen?
• Js 40:12-31 de vraag: Kan God verlossen? 
• De school van God: Jakob (Jes 7) moet Israël (Jes 36,37) worden door de ontmoeting met God op Pniël (Gen 32), de eigen kracht gebroken worden en voortaan alleen op God tevertrouwen
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• Vergelijk de rechtszaak tussen God en Baäl (1 Kon 18:20v)
• Jes 40:12-31 Geen volk of afgod is met de HEERE tevergelijken.
• Jes 41 rechtszaak tussen de HEERE en de volken: zwijgen, luisteren en nieuwe kracht zoeken bij hun afgoden (itt Jes 40:31).
• Rechtszaak Jes 41-48.
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Jes 44:28; 45:1
• Vs 2-4 wie bestuurt de geschiedenis? History – His story
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een type van Christus

• Betekent: Zon (vgl Mal 4:2)
• Jes 41:2 de Rechtvaardige (HSV)
• Jes 44:28 Mijn herder (Hb 13:20 de Grote Herder, teruggebracht uit de doden)
• Jes 45:1 Zijn gezalfde (Christus, Messias)
• Verwoest Babel (vgl Dan 2)
• Zorgt voor de terugkeer v.d. Joden en herbouw v.d. tempel
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• De Eerste en de Laatste (Jes 44, 45, 48), de Eeuwige, buiten Hem is er geen God. Vgl Jh 1
• De Alpha en de Oméga, heel het Woord. De Bijbel en de Zoon als het Woord van God. Vgl Hb 1
• Het Begin en het Einde, de Schepper en Onderhoudervan het heelal. Vgl Kol 1
• Israël getuigt van de Eeuwige (Jes 43:10)

6



• Vs 6 ipv dat hun (af)god hun nieuwe kracht geeft zoals de HEERE in Jes 40:31, moeten de eilanden/volken elkaar sterktetoewensen, eventueel door een nieuw afgod.
• Vs 7 i.t.t. God die van Zijn schepping zegt: het was goed, moeten de schepselen van hun (af)god zeggen: het is goed!
• Vs 8v conclusie: wees niet bang voor de afgoden, vertrouw de afgoden niet, maar vertrouw en verwacht de HEERE (Jes 40:31)
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Ebed Yahweh:  knecht v.d. HEERE
• Enkelvoud: 20 x in Jes 39-53

• 12 x Israël: algemeen (42:10 blind en doof) en het overblijfsel(41:8-10 de kern van Israël)
• 8 x Messias (onderscheiden van Israel, vgl 49:6)

• Meervoud: 11 x in Jes 54-66 : de Israëlieten
• Vgl Fil 2:7 de gestalte v.e. slaaf aangenomen
• Type: Jakob, diende 7 jr om zijn vrouw te verwerven
• Vgl Jesaja (Js 20:3), Eljakim (22:20), David (37:35)
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• De Heer verbindt zich met en neemt de plaats in van Israël (Mt 3:15 alle gerechtigheid tevervullen)  lossen en verlossen.
• Hos 11:1 uit Egypte heb ik mijn zoon (Israël) geroepen. Mt 2:15 uit Egypte heb ik mijn zoon (Christus) geroepen.
• Jes 5 Israël is een wijnstok Joh 15 de Heer is de ware wijnstok.
• Jes 41 gij wormpje Jakob; Ps 22 Ik ben een worm
• Jes 41 Israël is een knecht van de HEERE; Jes 42 Christus is de ware knecht van de HEERE 11



De Ware Israël
• De Heer verbindt zich met en neemt de plaats in van Israël (Mt 3:15 alle gerechtigheid tevervullen)
• Hos 11:1 uit Egypte heb ik mijn zoon (Israël) geroepen. Mt 2:15 uit Egypte heb ik mijn zoon (Christus) geroepen.
• Jes 5 Israël is een wijnstok Joh 15 de Heer is de ware wijnstok.
• Jes 41 gij wormpje Jakob; Ps 22 Ik ben een worm
• Jes 41 Israël is een knecht van de HEERE; Jes 42 Christus is de ware knecht van de HEERE
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(Jes 41:8)

• Vs 8 nakroost van Mijn vriend Abraham.
• Vriend = liefhebber
• Gij zijt Mijn vrienden, als gij doet wat Ik u gebied, Joh 15:14
• Liefde: dat iemand zijn leven aflegt voor zijn vrienden, Joh15:13.
• 2 Kron 20:7; Jak 2:23
• Dit gedeelte maakt veel gebruik van verbondsterminologie, op grond daarvan de bemoediging: Vrees niet! (vers 10, 14)
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tola’at
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• (Karmozijn)-worm (Hebr tola’at)
• Eigenlijk een schildluis van groene eikenbomenrond de Middenlandse Zee
• De larven voeden zich met het lichaam van de moeder
• Voordat de moeder sterft, maakt zij rode kleurstof die de larven en de omgeving rood maakt: karmozijn! 15



go’el Jes 41:14

• - is een familielid (Lev 25)
• - is de Heilige Israëls (25x in Jesaja, vgl Jes 6)
• Dat betekent dat God mens moet worden!
• Vergelijk Openbaring 5.
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De nietige worm is geworden tot eendorsslede die bergen verbrijzelt (vers 15)
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(vs 22; 44:7)

• Nabije toekomst: Kores, 160 jaar later
• Het laatst der dagen: Vrederijk
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