
Jesaja 49
De Verworpen Knecht van de HEERE



Indeling Jes 1-39

Maher Shalal Chaz Baz: haastig roof, spoedig buit, het 
oordeel

Jes 1-12 oordeel over Israël

Jes 13-26 oordeel over de volken

Jes 27-35 de tuchtroede: Assyrië

Jes 36-39 illustratie



Indeling Jes 40-66

Schear Jaschuv: een overblijfsel keert terug (bekeert zich)

Jes 40-48 afgoderij v.d. Antichrist (1e zonde) x Kores

Jes 49-57 verwerping van Christus (2e zonde) x 
verheerlijking

Jes 58-66 samenvatting: het werk van de Geest in de 
harten van het gelovig overblijfsel



Overgang deel 1 naar deel 2
Deel 1 (Js 40-48) wie is de ware God: de afgoden (Babel, de 
antichrist) of de HEERE? Vgl 2 Kon 18. Kores, een type van 
Christus, bewijst dat de HEERE de ware God is.

Deel 2 (Js 49-57) laat de 2e grote zonde van Israël zien, de 
verwerping van de Knecht van de HEERE en Gods antwoord
daarop n.l. de verheerlijking van de Knecht. Vgl Gen 41v.

Deze door God uitverkoren Knecht (Js 42) blijkt de 
verworpen Knecht te zijn (Js 49), maar desondanks is Hij de 
gehoorzame Knecht (Js 50) die door gaat als de Lijdende
Knecht (Js 53) waarin Hij lijdt als het schuldoffer.



Jesaja 49-57 de Knecht

Israël heeft als knecht (Js 41) gefaald (42:18v), is blind en 
doof (42:19) en heeft verlossing nodig (41:14) om de 
HEERE te kunnen verheerlijken (43:21; 49:3).

De HEERE zendt de Ware Knecht om Israël te verlossen.

De Knecht is verworpen (49), maar gaat gehoorzaam door 
(50) en overwint door Zijn leven te geven als schuldoffer
voor Israël (53).

Hij is tot het (Nieuw, Eeuwig) Verbond voor het volk (Israël) 
geworden, maar ook het licht voor de volken. (Jes 42, 49).



Jes 49 de verworpen Knecht

Schear Jaschuv: een overblijfsel keert terug

Nadat het overblijfsel van Israël de zonde van afgoderij
heeft veroordeeld (Jes 40-48) moet zij ook een andere
zonde erkennen en veroordelen: de verwerping van de 
Knecht van de HEERE.

Vergelijk de bekering van de broers van Jozef



Ontdekking dat Jezus de Christus is

Za 12:10 zij zullen Míj aanschouwen, die zij doorstoken hebben

Op 1:7 elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken 
hebben

Hd 9, 22, 26: Wie zijt Gij, Heer? … Ik ben Jezus …

2 Ko 3:16 doch wanneer zij tot de Heer zullen terugkeren, wordt 
de bedekking weggenomen.

Gen 45:4 Ik ben uw broeder Jozef, die gij … verkocht hebt.



vs 1 Hoort naar Mij, gij kustlanden

Jes 48:1,12 oproep tot Jakob om te horen

Nu een oproep tot de volken, want door de verwerping 
van de Knecht gaat het heil naar de volken (Jes 42, 49)

Hand 28:28 het zij u dan bekend dat dit heil van God 
tot de volken gezonden is.

Rom 11:11 door hun val is het heil tot de volken 
gekomen



vs 1b de HEERE heeft mij 
geroepen van moederslijf aan,

De Knecht is niet Israël, maar een Persoon (Jer 1:5; Gal 1:15).

Gen 3:15 … de zaad van de vrouw

Jes 7:14 Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, 
en zij zal Hem de naam Immanuël geven.

Mi 5:2 tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft …

Ps 22:10 Gij toch hebt Mij uit de moederschoot getogen …

Mat 1:21 Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus 
geven, want Hij zal Zijn volk verlossen van hun zonden …



vs 2 een scherp zwaard, … puntige 
pijl

De wapen van de Knecht is niet aardse wapen (zoals Kores), maar 
Goddelijk: Zijn Mond

Jes 11:4 Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond

Op 1:16; 19:15 en uit Zijn Mond kwam een scherp, tweesnijdend 
zwaard … opdat Hij daarmee de volken slaan zou.

Puntige pijl: altijd gereed om onmiddellijk gebruikt te worden



vs 3 Gij zijt Mijn Knecht, Israël, in 
wie Ik Mij zal verheerlijken

Jes 4:2 des HEEREN Spruit … tot eer en heerlijkheid

Jes 43:7; 44:23; 60:21; 61:3 Hij verheerlijkt zichzelf in Israël.

Mat 2:15 en 3:15 de Heer Jezus is de Ware Israël, vgl Jes 5 en 
Joh 15 de Ware Wijnstok

Joh 17:4 Ik  heb U verheerlijkt op de aarde …

Rom 15:8 Christus is een dienstknecht van de besnijdenis 
geworden … opdat de volken God zouden verheerlijken …



vs 4 doch Ik zei: tevergeefs … 
voor niets en vruchteloos …

De Knecht komt niet met grof geweld …

Jes 42:3 het geknakte riet zal Hij niet verbreken …

Op 5:5v zie de Leeuw … en ik zag … een Lam

Mat 23:37 en gij hebt niet gewild …

Joh 1:11 en de zijnen hebben Hem niet aangenomen …



vs 4b evenwel, Mijn recht is bij de 
HEERE

Mat 11:26 Ja Vader, want zo is het Uw welbehagen geweest

1 Kor 4:4 maar Hij die mij beoordeelt, is de Heer.

Joh 5:41 Ik neem geen eer van mensen aan …



vs 5 om Jakob tot Hem terug te brengen en 
de bewaarden v. Israël terug te brengen

Jes 49:6 om de stammen van Jakob (de 12 stammen) 
weder op te richten

Eze 37:15-28 hereniging van Israël en Juda …

Rom 11:26 en zo zal heel Israël (alle 12 stammen) 
behouden worden.

De bewaarden van Israël: het overblijfsel van Juda



vs 6b Ik stel U tot een licht der volken

Jes 42:6 tot een licht der natiën

Rom 11:11-16 het heil tot de volken zowel door de val van Israël 
(Jes 49) als ook door de volheid van Israël (Jes 42)

Luk 2:32 een licht tot openbaring van de natiën.

Jes 60:1 Sta op, wordt verlicht … vgl Op 21, vgl Joh de Doper



vs 7 de diep verachte

Vgl Jes 52:12v verheerlijking van de lijdende Knecht

Fil 2 verheerlijking van de lijdende Knecht

De prijs die de HEERE, de Losser van Israël, zal 
betalen …



vs 8 ten tijde des welbehagens

Als Israël tot inkeer is gekomen

Vs 8b een verbond voor het volk (Jer 31), nieuw verbond

Vs 8c het land weder te herstellen: Jubeljaar, de tijd van de 
herstelling van alle dingen

Vs 9 tot de gevangenen: vergelijk de broers van Jozef

Vs 12v de terugkeer van de 10 stammen, vgl Jes 43:6; 60:4v


