
Joodse geloofsbelijdenis:
de lijdende Knecht

Het vierde lied, Jesaja 53



Getrouw en Waarachtig



En zie … met de wolken des hemels kwam iemand gelijk 

een Mensenzoon … Dan 7:13, Mat 24:30

Mat 28:7 zie, Hij gaat u voor naar Galiléa (vgl vs 10 en 16).

Jes 9:1 het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht.

2 Thes 1:7 bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel 

met de engelen van Zijn kracht.

Op 19:11v en zie, een wit paard, en die daarop zit, heet 

Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog in 

gerechtigheid …



De evangelist

Jes 52:7 Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de 

vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede 

boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion 

zegt: Uw God is Koning.



Olijfberg



Olijfberg

Za 14:4 Zijn voeten zullen te dien dage staan op de 

Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde ….

Hd 1:11 Deze Jezus, die van u opgenomen is in de 

hemel, zal zó komen, op dezelfde wijze als gij Hem naar 

de hemel hebt zien heengaan.

Za 12:10b Zij zullen Mij aanschouwen, die zij 

doorstoken hebben, en over Mij een rouwklacht 

aanheffen als de rouwklacht over een enig kind …



De bedekking weggenomen



2 Kor 3:15

Maar tot heden toe ligt er 

een bedekking over hun 

hart, wanneer Mozes 

gelezen wordt; doch 

wanneer zij tot de Heer 

zullen terugkeren, wordt 

de bedekking weggenomen.



vs 13  Zie, Mijn Knecht

Jes 52:13 Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen (‘yaskil’ = 

met wijsheid handelen waardoor succes verzekerd is.)

Joh 17:4 Ik heb het werk voleindigd dat Gij Mij te doen 

hebt gegeven.

Ps 40:2 Hebr 10:7 Toen zei Ik: “Zie, Ik kom (in de boekrol 

is van mij geschreven) om Uw wil te doen, o God!”

Het is de Knecht van Jes 42 (uitverkoren Knecht), Jes 49 (de 

verworpen Knecht) en Jes 50 (de afhankelijke Knecht).



Jes 52:13- 53:12, 4e lied: 5x drie verzen

1e (13-15) en 5e (9-12): aanbeveling van de Knecht door God.

2e, 3e en 4e spreken van Zijn lijden en verheerlijking

Kern: contrast tussen Zijn vernedering en verheerlijking, 

tussen wat Israël dacht en de werkelijkheid.

De arm des HEEREN is hier niet de macht om de zondige 

vijand te vernietigen, maar de macht om ondanks de 

verwerping van de Knecht, genade en waarheid tot stand te 

brengen.



Verheerlijking

Jes 52:13b Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden.

Joh 17:5 verheerlijk Mij … bij U zelf met de heerlijkheid die Ik bij 

U had, voordat de wereld was.

Gen 37:7,9 Zie, uw schoven omringden haar en bogen zich voor 

mijn schoof neer … Zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich 

voor mij neer.

Zach 12:10 Zij zullen Mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben 

…

Joh 20:28 Thomas antwoordde en zei: Mijn Heer en mijn God! Vgl 

Zach 13:9b

Hand 8: 5 Wie zijt Gij, Heer? En Hij zei: Ik ben Jezus, die gij 

vervolgt.



Vs 14,15  2x ontzet

Vs 14 ontzet over Zijn lijden

Vs 15 ontzet over Zijn verheerlijking

Hebr 9:28 zo zal ook Christus, éénmaal geofferd om de 

zonden van velen te dragen, de tweede maal zonder zonde 

verschijnen tot behoudenis aan hen die hem verwachten.

Luk 24:26 Moest de Christus dit niet lijden en in Zijn 

heerlijkheid ingaan? Vgl Fil 2:6-11

1 Pet1:11 toen hij tevoren getuigde van het lijden dat over 

Christus komen zou en van de heerlijkheid daarna



De laatste Grote Verzoendag
Zach 3:9b Ik zal op één dag de ongerechtigheid van dit 
land wegdoen.

Dan 9:24 om de overtreding (rebellie) te beëindigen, de 
zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen.

Jer 31:34 Ik zal hun ongerechtigheden vergeven en hun 
zonde niet meer gedenken.

Lev 16 de Hogepriester komt uit het heiligdom voor 
de 3e en laatste keer, nu voor het volk.

Ps 103:12 zo ver het oosten is van het westen, zover 
doet Hij onze overtredingen van ons.

Jes 1:18 al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen 
wit worden als sneeuw



Zondoffer voor het volk



op en vóór het verzoendeksel



vs 1 ongeloof

Wie gelooft wat wij gehoord hebben (StV onze prediking), 

en aan wie is de arm des HEEREN geopenbaard?

Jes 6:10 Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof 

en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet 

zie en met zijn oren niet hore en opdat zijn hart niet versta, 

zodat het zich niet bekere en genezen worde. Vgl Hd 28:26v

2 Kor 3:14 … bedekking bij het lezen van het oude verbond 

(het Oude Testament) …

Luk 24:26 Moest de Christus dit niet lijden …



Profetie: twee bergen



de arm des HEREN

1. Zijn nederige afkomst: als een loot … als een wortel 

uit dorre aarde.

2. Hij had gestalte noch luister. Zijn verschijning was in 

alle eenvoud.

3. Noch gedaante dat wij Hem zouden hebben begeerd. 

Zij waren blind voor Zijn heerlijkheid. Daarom in vs 3 

was Hij veracht en van mensen verlaten (verstoten). Hij 

is de Man van smarten en vertrouwd met de gevolgen 

van de zonde: ziekte (vgl Jes 1:5,6).



De bedekking weggenomen.

geitenbok v. Azazel: plaatsvervanging

Vs 4 onze ziekten … onze smarten gedragen

Vs 5 onze overtredingen … onze ongerechtigheden

Vs 6 de HEERE heeft ons aller ongerechtigheid op 
Hem doen neerkomen.

Noot: hier wordt de taal van Jes 1:5,6 gebezigd



Dwalen als schapen (vs 6)



Terugblik naar Zijn lijden

Vs 7 Zijn veroordeling

Vs 8 Zijn sterven

Vs 9 Zijn begrafenis (vgl Mat 27:6v)

Vs 10b Zijn opstanding

Vs 12 Zijn verheerlijking



een schaap dat stom is

voor zijn scheerders



menselijke- (vs 1-9) 

en goddelijke zijde (vs 10-12)

Gen 45:5 en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij 

hierheen verkocht hebt, want om u in het leven te 

behouden heeft God mij voor u uit gezonden.

Gen 50:20 Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God

heeft dat ten goede gedacht, ten einde … een groot volk in 

het leven te behouden.

Hd 2:23 Hem, door de bepaalde raad en de voorkennis van 

God overgegeven, hebt gij door de hand van wettelozen aan 

het kruis gehecht en ter dood gebracht.



Gods zijde

Vs 10 Maar het behaagde de HEERE Hem te 

verbrijzelen. Hij maakte Hem ziek. Dat wil zeggen dat 

Gods rechtvaardige eis tov de zonde is bevredigd.

Rom 3:25 Hem heeft God gesteld tot een genadetroon 

door geloof, in Zijn bloed.

Vs 10 wanneer Hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal 

hebben …



Vruchten van het werk (vs 10)

1. Zoenoffer (Rom 3:25)

2. (geestelijke) nakomelingen. Vgl Joh 12:24. Jes 8:18 Zie Ik en 

de kinderen die Mij de HEERE gegeven heeft vgl Joh 17.

3. Lang leven hebben. Vgl 2 Tim 1:10 die de dood teniet gedaan 

en leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft

4. Het voornemen des HEEREN: zegen op aarde, vrederijk

5. Hij zal het zien tot verzadiging toe: de vreugde die voor Hem 

lag (Hebr 12:2)



Zijn werk (vs 11)

Tijdens Zijn leven zal Hij velen onderwijzen in 

gerechtigheid

Door Zijn sterven zal Hij hun ongerechtigheden 

dragen.



Zijn verheerlijking

Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen.

Reden: Hij heeft zijn leven uitgegoten in de dood en 

Hij heeft veler zonden gedragen.


