
Jesaja 50

de gehoorzame Knecht



De Knecht
De verkoren Knecht van God (Jes 42) blijkt door Israel de 

verworpen Knecht te zijn (Jes 49), toch blijft Hij de 

vertrouwende Knecht (Js 50),    die voort gaat als de 

verzoende Knecht (Js 53).



Achtergrond

� Nadat Sion de Knecht heeft verworpen (Jes 49:1-7) komt zij 

in een ellendige toestand. Toch geeft de HEERE Israël een 

troostwoord van herstel (Jes 49:8-13). Maar Sion laat zich 

niet troosten, zij noemt drie redenen waarom zij 

ontroostbaar is.

� 1. de HEERE is haar vergeten (49:14)

� 2. de HEERE kan het niet (49:24)

� 3. de HEERE wil het niet (50:1)



1e reden (vergeten)

� Jes 40:27 Waarom zegt u dan, Jakob, en spreekt u, Israël: 

mijn weg is voor de HEERE verborgen en mijn recht gaat 

aan mijn God voorbij.

� Jes 49:14 maar Sion zegt: De HEERE heeft mij verlaten, de 

HEERE heeft mij vergeten.



Antwoord van de HEERE

� De HEERE zal Sion nooit vergeten (vs 15):

� A. Sion is in de handpalm van de HEERE gegraveerd.

� B. Zelfs al zou een moeder haar zuigeling vergeten, de 

HEERE zal Sion nooit vergeten.



2e reden (kan niet)

� Jes 40:24 Kan aan een sterke de buit buitgenomen worden, 

of zullen de gevangenen van een geweldenaar ontkomen?

� Luk 11:21 Wanneer de sterke gewapend zijn hof bewaart, 

zijn zijn goederen in veiligheid



Antwoord van de HEERE
� Jes 49:25 Maar zo zegt de HEERE: toch worden de 

gevangenen aan een sterke ontnomen, en ontkomt de buit van 

een geweldige.

� Luk 11:22 Maar als iemand komt die sterker is dan hij en hem 

overwint, neemt die zijn hele wapenrusting waarop hij 

vertrouwde, en verdeelt zijn buit.



3e reden (wil niet)

� Jes 50:1 Waar toch is de scheidsbrief van uw moeder, 

waarmee Ik haar verstoten heb? Of wie van Mijn 

schuldeisers is het, aan wie Ik u verkocht heb?



Antwoord van de HEERE
� Jes 50:1 om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht en om uw 

overtredingen is uw moeder verstoten.

� Jes 50:2 Waarom was er niemand, toen Ik kwam, en 

antwoordde niemand, toen Ik riep.

� Joh 1:11 Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben Hem 

niet aangenomen.



Troost en belofte

� Jes 49:18 gegrond op de eedzwering van de HEERE zelf: “Zo 

waar Ik leef, luidt het woord van de HEERE”.

� Jes 49:23 “Dan zult gij weten, dat Ik de HEERE ben, en dat zij die 

Mij verwachten, niet beschaamd worden.”  (vgl Jes 28:16)

� Jes 49:26 “en al het levende zal weten, dat Ik, de HEERE, uw 

Redder ben, en uw Verlosser, de Machtige Jakobs.”



Jes 50:4-11



Blind

� Vraag: waarom was er niemand, toen Ik kwam, en 

antwoordde niemand, toen Ik riep? Jes 50:2

� Uitleg: Jes 50:4-11

� Wie zijt gij, Heer? Hd 9:5

� Wanneer zagen wij U? Mt 25:37

� Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heef het 

niet begrepen. Joh 1:5



Israël de dove knecht

� Jes 1:19 als gij gewillig zijt en luistert …

� Jes 6:10 maak de oren van dit volk doof …

� Jes 42:18v Gij doven, hoort. Wie is doof als de bode die Ik 

zend …

� Jes 50:3 waarom antwoordde niemand, toen Ik riep?



Christus, de gehoorzame Knecht

� Jes 50:4b Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat Ik 

hore zoals leerlingen doen. De Here HEERE  heeft mij het oor 

geopend en Ik ben niet weerspannig geweest, Ik ben niet 

teruggedeinsd.

� Fil 2:7v en heeft de gestalte van een slaaf aangenomen … en 

is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het 

kruis.

� Hebr 5:8 Zo heeft Hij, hoewel Hij Zoon was, de 

gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij geleden heeft.

� Joh 8:29b Ik doe altijd wat Hem welbehaaglijk is.



Zijn dienst

� Jes 50:4 de Heere HEERE heeft mij als een leerling leren 

spreken om met het woord de moede te kunnen 

ondersteunen.

� Jes 50:4b Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat 

ik hore zoals leerlingen doen.

� Jes 50:5 Ik ben niet weerspannig

� Jes 50:6 Mijn rug … Mijn wangen … Mijn gelaat heb Ik 

gegeven (LIJDEN)



Onschuldig, rechtvaardig
� Jes 50:6 acceptatie van vernedering is hetzelfde als 

erkenning van schuld. Maar dat is hier niet het geval! Zie vs 

7,8

� Jes 50:8,9 Hij is onschuldig.

� ANDERS KAN HIJ GEEN SCHULDOFFER WORDEN

� Christus, als van een onberispelijk en onbevlekt Lam (1 Pet 

2:19).



Boodschap

� Jes 50:10 Wie onder u vreest de HEERE, hoort naar de 

stem van de Knecht.

� 2 Kor 10:5 Elke gedachte gevangen nemen tot de 

gehoorzaamheid van Christus.

� Mat 17:5 Hoort Hem!


