
Hoort naar
de stem van de Knecht

Jesaja 51 en 52



Achtergrond

De HEERE troost Sion (49:13)

Sion laat zich niet vertroosten en zegt: de HEERE heeft mij 

verlaten en heeft mij vergeten (49:14)

De HEERE zei: Niet Ik Sion, maar Sion heeft Mij verlaten (50:2)

De Knecht zei: dat was toen ik als de gehoorzame Knecht werd 

verworpen (Jes 50:4-9)

En nu: laat het overblijfsel luisteren naar de Knecht (51:10)



7 maal een oproep

1 51:1 Hoort … gij die naar gerechtigheid najaagt …

2. vs 4 Luistert … Mijn volk …

3. vs 7 Hoort … gij die gerechtigheid kent …

4. vs 9 Waak op, waak op … arm des HEEREN …

5. vs 17 Ontwaak, ontwaak … Jeruzalem

6. 52:1 Waak op, waak op … Sion

7. vs 11 Vertrek, vertrek … gij die de vaten des HEEREN draagt



Horen, ontwaken, vertrekken Amos 3:12



Vs 1-3 Hoort (terugkijken)

STEENGROEVE



Abraham, de éénling

Gen 15:5 Zie … de sterren: zo zal uw nageslacht zijn …

Gen 15:6 geloofde in de HEERE, en Hij rekende het 

hem toe als gerechtigheid.

Mat 5:6 Welgelukzalig zij die hongeren en dorsten naar 

gerechtigheid …

Vgl Rom 4:5,22 en 24: geschreven ter wille van ons, die 

geloven in Hem, die Jezus onze Heer, uit de doden heeft 

opgewekt

i.t.t. Jes 46:12,13 … gij … die ver van gerechtigheid zijt ..



Hij maakt haar woestijn als Eden



Vs 4-6 Luistert (toekomst)



Hemel en aarde gaan voorbij



Hemel en aarde

Gen 1:1 In den beginne schiep God de hemel en de 

aarde …

Mat 24:35 de hemel en de aarde zullen voorbijgaan

2 Pet 3:10-12 dan zullen de hemelen met gedruis 

voorbijgaan … en de aarde en de werken daarop 

zullen verbranden …

Ps 102:26 en Heb 1:11,12 de hemelen zullen vergaan 

… als een mantel zult Gij ze samenrollen …



Vs 7,8 Hoort



vs 7 stervelingen



smaad (vs 7)

Hebr 13:13 Laten wij daarom tot Hem uitgaan buiten 

de legerplaats en Zijn smaad dragen

Jes 49:7 de diep verachte, de bij het volk verafschuwde, 

de knecht van heersters …



Vs 9 Waak op, waak op

RAHAB



י ָאֹנִכ֧ י ָאֹנִכ֧ ֖הּוא

Jes 40 Wie is met Hem te vergelijken?

Jes 41:14 Vrees niet, Ik ben het, die u help …

Jes 42:8 Ik ben JAHWEH, dat is Mijn Naam, en Mijn 

eer zal Ik aan geen ander geven …

Jes 43:11 Ik, Ik ben JAHWEH, en buiten Mij is er geen 

Heiland.

Dus: de “Ik ben” is de Trooster!



de verdrukker
Vs 13 de antichrist, hij heerst tijdens de grote verdrukking. Hij 

is een sterfelijk mens dat als gras wordt weggeworpen.

Jes 40:8 het gras verdort, de bloem valt af …

2 Thes 2:4 en zichzelf vertoont dat hij God is.

Hd 12:22 Een stem van God … door wormen gegeten stief hij.

Op 13:11 het had 2 horens als die van een lam, en het sprak als 

een draak

Gen 3:5 en dat gij zult zijn als God …



De toorn van God (vs 17-20) is voorbij (vs 21-23)



De roede van God’s toorn (Jes 10:5)



Waak op, waak op (52:1)

Sion: genade!

Pronkgewaad: gewaad van hogepriester Za 3:5

Onbesnedene: Assyrië. Onreine: de antichrist.



Maak de banden van uw hals los (Jes 52:2)



vreugdebode

Tot nog toe iis het in de toekomende tijd

Vanaf vs 7 is het in de tegenwoordige tijd

De Heer is verschenen, vgl Jes 9, in het noorden van 

Israël.



wachter



Dragers van de vaten van de Heer (52:11)


