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  Voorstelling van een strijdbare Knecht

Inleiding 

Het is een grote vraag, over wie in Jesaja 53 wordt gesproken. Wie is de

Knecht van JHWH? Algemeen wijzen uitleggers en commentatoren

naar Jezus. Men ziet in Jezus de vervulling van de profetie van Jesaja

53. Of dit juist is, is maar de vraag. Wij dienen de schriften en letterlijke

teksten goed te bestuderen en te vergelijken met de evangeliën uit het

N.T., om te zien of inderdaad de persoon van Jezus valt te identificeren

met de Knecht van JHWH. 

De Knecht van JHWH

Er zijn, naar men algemeen stelt, vier profetieën aangaande de Knecht

van JHWH. In de eerste plaats is de Knecht van JHWH het volk Israël. 

De eerste profetie aangaande de Knecht van JHWH is te lezen in Jesaja

42:1-7. De tweede profetie in hoofdstuk 49:1-7 en de derde profetie in

hoofdstuk 50:4-11. De vierde profetie staat in Jesaja 53. 

In de eerste profetie over de Knecht van JHWH  zien wij dat het gaat

over een persoon, die staat voor het volk,                   
42: 6  Ik, JHWH, heb u geroepen

in gerechtigheid, en Ik zal u bij

uw hand grijpen; en Ik zal u

behoeden, en Ik zal u geven tot

een Verbond des volks, tot een

Licht der heidenen.

In de tweede profetie gaat het

over de Knecht van JHWH als

een persoon die de stammen

Israëls zal weder brengen, en

vereenzelvigd wordt met geheel

het volk Israël, zie 
 49:3  En Hij heeft tot Mij

gezegd: Gij zijt Mijn Knecht,

Israël ,  door  Welken Ik

verheerlijkt zal worden.
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4  Doch Ik zeide: Ik heb te vergeefs gearbeid, Ik heb Mijn kracht

onnuttelijk en ijdellijk toegebracht; gewisselijk, Mijn recht is bij JHWH, en

Mijn werkloon is bij Mijn God.

5  En nu zegt JHWH, Die Mij Zich van moeders buik af tot een Knecht

geformeerd heeft, dat Ik Jakob tot Hem weder brengen zou; maar Israël zal

zich niet verzamelen laten; nochtans zal Ik verheerlijkt worden in de ogen

van JHWH, en Mijn God zal Mijn Sterkte zijn.

6  Verder zeide Hij: Het is te gering, dat Gij Mij een Knecht zoudt zijn, om

op te richten de stammen van Jakob, en om weder te brengen de

bewaarden in Israël; Ik heb U ook gegeven tot een Licht der heidenen, om

Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.

In de derde profetie over de Knecht van JHWH gaat het over een

persoon die het zwaar te verduren heeft van het volk vanwege zijn

boodschap. Het is een wijs man, die evenwel nederig is en voor de

verdrukten zich inzet. Hij is wars van de eer van mensen en laat zich

niet omkopen,  zie: 
Jesaja 50:4  JHWH heeft Mij een tong der geleerden gegeven, opdat Ik

wete met den moede een woord ter rechter tijd te spreken; Hij wekt allen

morgen, Hij wekt Mij het oor, dat Ik hore, gelijk die geleerd worden.

5  JHWH heeft Mij het oor geopend, en Ik ben niet wederspannig, Ik wijk

niet achterwaarts.

6  Ik geef Mijn rug dengenen, die Mij slaan, en Mijn wangen dengenen,

die Mij het haar uitplukken; Mijn aangezicht verberg Ik niet voor

smaadheden en speeksel.

In de vierde profetie over de Knecht van JHWH gaat het over een

persoon die lijdt onder en voor het volk. Over deze laatste persoon

zullen wij ons buigen, met de vraag wie deze Knecht is.

Geschiedenis

Israël is een bedreigd volk vanwege het verbond van JHWH met het

volk, en de belofte van zegen.  Van buiten af waren er bedreigingen van

de omringende volkeren, vooral de broedervolkeren, die de zegen van

de eerstgeboorterechten aan hun neus zagen voorbijgaan. Denk aan

Kaïn, Ismaël en Ezau, met hun nageslachten. Maar ook de volkeren van
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  Koning Saul

de andere vrouwen van Abraham, en de

volkeren van Lot, de Moabieten en

Ammonnieten.  Wij zien de listige

inmenging van Edom in Israël, waar de

herdersvorst Doëg bij koning Saul

aanwezig was, en van de gelegenheid

gebruik maakte door het priestergeslacht

van Achimeleg bijna geheel uit te

moorden. Ook het volk werd door eigen

ongehoorzame leden van binnenuit

bedreigd. Die ongehoorzamen waren

veelal vermengden, zoals blijkt uit

Jesaja 57:3-13, 
3  Doch nadert gijlieden hier toe, gij

kinderen der guichelares! gij overspelig

zaad, en gij, die hoererij bedrijft!

4  Over wien maakt gij u lustig, over

wien spert gij den mond wijd open en steekt de tong lang uit? Zijt gij niet

kinderen der overtreding, een zaad der valsheid?

De vraag leefde onder het volk, wie de grote verlosser van het volk zou

zijn, die van alle vreemde elementen zou verlossen. In de eerste plaats is

het JHWH zelf die Israël zal verlossen.  Om Zijn volk te verlossen heeft

JHWH in Zijn volk de innerlijke kracht gegeven om zichzelf te

verlossen, zodat het volk zelf ook de Knecht van JHWH genoemd mag

worden. Het volk diende alsdan wél het Verbond dat JHWH met hen

had gemaakt te onderhouden. Verder konden ook profeten en koningen

de 'Knecht van JHWH' zijn en worden genoemd. 

Voor theologen en bijbelgelovigen die door de bril van de kerkvaders

kijken naar Jesaja 53, lijkt het erop dat het in dat hoofdstuk metterdaad

zou gaan over Jezus/Jashua. De kerkvaders hebben bewust de zaak

kloppend willen maken, alsof Jezus de beloofde Knecht en Verlosser

van Israël zou zijn geweest. De profeet Jesaja heeft het wel over een

Verlosser, een Knecht en een Spruit, maar dan met het oog op het

komende Vrederijk. Dat is immers in Jezus niet vervuld. Jezus heeft niet
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Jezus-afbeelding

op de aardse troon van David gezeten. Het koninkrijk en de

wederoprichting aller dingen bleven bij Jezus uit, ervan uitgaande dat

hij historisch is geweest. Er zijn in de evangeliën bewust gebeurtenissen

opgenomen die men als vervulling heeft aangedragen van de profetie.

De bekende Alfred Holland in zijn boek 'In Bondgenootschap met God'

zegt dat er niemand is die de bijbel objectief leest, en alsdan kan

beweren dat door Jezus alle profetie zou zijn vervuld. Er zijn er die dan

zeggen dat men alle profetie en haar vervulling niet letterlijk moet

nemen, maar geestelijk. Ja, zo kan men alle kanten op met de profetie.

Voor vergeestelijking is in de bijbel geen grond aanwezig. De vroeg

christelijke kerk had het er nog heel moeilijk mee om in Jezus de

vervulling van de profetie te zien. Jezus zat immers niet op de troon van

David en heeft nooit het koninkrijk hersteld. De latere kerk splitste de

taak van Jezus door te stellen dat Jezus pas bij zijn wederkomst alles

zou vervullen. Echter, door te stellen dat Jezus de Knecht van JHWH is

als Zoon van God, zegt men daarmee in feite dat JHWH zijn eigen

knecht of slaaf is, wat godslasterlijk is. 

Onderzoek wie de Knecht van JHWH is

De profetie over de lijdende Knecht van JHWH begint in feite in

hoofdstuk 52:13. Daar wordt gezegd dat de Knecht

voorspoedig zal zijn en zéér hoog verheven zal

worden.

Statenvertaling (voortaan SV): Ziet, Mijn Knecht

zal verstandelijk handelen; Hij zal verhoogd en

verheven, ja, zeer hoog worden.

Wij geven na de SV een vertaling van Mosjé

Wetberg (voortaan MW), ter vergelijk, te beginnen

bij Jesaja 53:1.

Was Jezus voorspoedig en was hij zéér hoog

verheven? 

Nee, Jezus was veracht en vernederd.

MW: Jesjaja 52 vers 14: Velen hebben zich over de Knecht verbaasd,

zo misvormd als zijn uiterlijk was. Het was geen man meer. Zijn

gestalte had niet veel meer weg van een Adamiet.
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14  Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was Zijn

gelaat, meer dan van iemand, en Zijn gedaante, meer dan van andere

mensenkinderen;

Van Jezus kan dit niet worden gezegd. Het beeld dat de vier

evangelisten van hem schetsen is dat van een welschapen en

welgevormd man. Waarom zou God een misvormde zoon naar de aarde

sturen om mensen te redden?

15  Alzo zal Hij vele heidenen besprengen, ja, de koningen zullen hun

mond over Hem toehouden; want denwelken het niet verkondigd was,

die zullen het zien, en welken het niet gehoord hebben, die zullen het

verstaan.

Van Jezus kan dit niet worden gezegd, want hij verbleef niet onder de

heidenen en onder koningen, maar in Israël, wat geen koning meer had,

maar bezet werd door de Romeinen.

SV:1  Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm van

JHWH geopenbaard?

2  Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als

een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch

heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij

Hem zouden begeerd hebben.

MW: Wie zal accepteren wat wij hebben gehoord? 

Wie krijgt duidelijkheid in het ingrijpen van Jehoewá? 

Hij die als zuigeling bij hem is opgegroeid. 

Hij die in armoedige bodem wortels bezat. 

Hij is niet iemand met aanzien, hij is niet iemand die onze aandacht zou

trekken. Hij heeft een bepaald onaantrekkelijk

voorkomen. 

De Knecht van JHWH is als een loot uit

een dorre aarde voortgekomen. Hij bezat

geen gestalte of voorname afkomst en ook

geen bijzonder aantrekkelijk voorkomen.

Van Jezus kan dit niet worden gezegd, want
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hij zou van koninklijke zade zijn (van David) en via zijn moeder Maria

uit de priesterstam Levi.  De wijzen uit het Oosten kwamen hem vereren

met geschenken. Ook zou Jezus niet uit de dorre aarde, maar uit de

hemel zijn neergedaald. Hij zei dat hij van Boven was, zie Johannes

8:23.

SV: 3  Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man

van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als

verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben

Hem niet geacht.

4 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze

smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd,

van God geslagen en verdrukt was.

5  Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze

ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede

aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing

geworden.

MW: Hij werd veracht en door ieder verstoten. 

Hij was iemand die aan chronische pijnen leed,  iemand die niet anders dan

zwak was.  Iemand van wie men wegkijkt. 

Hij werd veracht, en wij besteedden aan hem geen enkele gedachte.  En dat,

terwijl hij gebukt ging onder onze zwakheden, die hij moest verdragen.  Het

waren onze pijnen die hij als last meedroeg.  Wij dachten dat hij terecht met

plagen werd bezocht; dat hij door een Almacht werd neergeslagen  en dat hij

rekenschap moest afleggen.  Maar zijn ontwijding was het gevolg van onze

misstappen.  Hij werd geknakt door onze overtredingen. 

De terechtwijzing en de vergelding troffen hem. 

Door zijn verwondingen leken wij gezond te zijn. 

De Knecht was dus veracht en verlaten, weinig in tel. Men nam hem

niet serieus. Hij was waarschijnlijk iemand die zich tegen de gevestigde

orde keerde en de mensen niet naar de mond sprak.  Hij was verzocht

met ziekten en leed chronische pijnen. Zo iemand telt in feite niet meer

mee in de samenleving vanwege zijn economisch onnut. Hij is voor

anderen een last. Van Jezus kan dit niet worden gezegd, daar hij juist de
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  Afbeelding van Jezus

zieken genas. Hij was niet verlaten, maar trok grote massa's mensen

naar zich toe, hoewel dat grotendeels was uit nieuwsgierigheid,

vanwege de wonderen en tekenen. Naar men algemeen aanneemt moet

Jezus een knappe verschijning zijn geweest. 

De Knecht ging gebukt onder onze

ziekten en zwakheden. Dat kan opgevat

worden dat hij onze ziekten zich aantrok

en zich tegen de gevestigde medici en

pharma-industrie keerde, die ziekten

uitbuitten en er grof geld aan verdienden.

Deze Knecht zou terecht door JHWH zijn

geplaagd en verdrukt, vanwege de schuld

van het volk. 'De straf die ons de vrede

aanbrengt was op hem'. 

Het kan hier echter niet gaan om

plaatsvervanging, daar JHWH geen

plaatsvervanging toelaat. De mens die

zondigt zal sterven, zie  Ezechiël 18:4 en

20. Ieder individu is voor zichzelf en voor

zijn omgeving en volk verantwoordelijk, en daar kan een ander niet

voor boeten of gestraft worden.   Psalm 49:7  Niemand van hen zal zijn

broeder immermeer kunnen verlossen; hij zal Gode zijn rantsoen niet

kunnen geven;

Zonde begaat men persoonlijk en daarvoor dient men gestraft te

worden. Er is wel vergeving na berouw en boete. Het leek erop dat wij

zonder zonden waren en dat de Knecht vanwege de vele plagen en

verzoekingen álle zonden op zich had geladen. Maar in werkelijkheid

kon hij niet de zonden van anderen dragen. 

Van Jezus kan dit niet worden gezegd. Het blijkt nergens uit het N.T.

dat Jezus zelf ziek was of ziekelijk, en dat Hij daaronder gebukt ging, en

daarmee als het ware van God geplaagd werd. Wel staat het N.T. geheel

in het teken van de plaatsvervanging, wat in strijd is met het O.T. De

latere kerk heeft de leer van de plaatsvervanging verheven tot dogma

(Anselmus). 

Zie brochure no. 387.
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SV:  6  Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk

naar zijn weg; doch JHWH heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem

doen aanlopen.

7  Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn

mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een

schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij

Zijn mond niet open.

8  Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn

leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden;

om de overtreding Mijns volks is de plage op Hem geweest.

9  En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den

rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch

bedrog in Zijn mond geweest is.

MW:  Gedroegen wij ons allen
niet als kuddedieren? 

Ieder dwaalde weg in eigen

ideeën. 

Heeft Jehoewá hem inderdaad

de overtredingen van ons allen

aangerekend?  Hij werd

b e s c h u l d i g d  e n  m o e s t

verantwoording afleggen,

maar hij weigerde iets te

zeggen. 

Hij werd als een lam aan de

slachter overgeleverd. 

Hij werd als een ooi tegenover zijn scheerders geplaatst.  Maar hij zei niets.

Na inbewaringstelling en vonnis werd hij meegenomen. 

En zijn medemensen ...  Wie twijfelde er aan dat hij zou worden verwijderd

uit het land der levenden? 

Toch was de misdaad van mijn eigen volk de oorzaak van de plaag!  Men

begroef hem bij het uitschot.  Men dacht van zijn dood beter te worden.

Omdat hij geen geweld gebruikte en geen bedrog wilde plegen brak Jehoewá

hém en verlamde hij hem. 

JHWH heeft onze schuld op de Knecht laten neerkomen, niet als

plaatsvervanging, maar als voorbeeld. Het moet ook niet stellenderwijs
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worden weergegeven, maar vragender wijs. (Heeft Jehoewá hem

inderdaad de overtredingen van ons allen aangerekend?)  Het leek erop dat

JHWH alleen de Knecht de zonden toerekende, maar dat was schijn.

Nee, JHWH laat de zondaar niet onschuldig. Zie 
Exodus 20:7  Gij zult den naam JHWH uws Gods niet ijdellijk gebruiken;

want JHWH zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt.

Jezus was geen zondebok. De betekenis van de zondebokken zoals bij

d e  G r o t e  V e r z o e n d a g

(reinigingsdag) is geheel anders.

Zie brochure no. 400.

Gelijk als een lam werd de Knecht

ter slachting geleid, en hij deed

zijn mond niet open. Jezus

daarentegen heeft vele malen zijn

mond opengedaan. Hij gaf steeds

antwoorden aan zijn ondervragers.

Het volk dient, na te hebben

gezondigd, terug te keren tot

JHWH, in een weg van oprecht

berouw. Daarvoor is geen

plaatsvervanger mogelijk, zie Deuteronomium 7:
9  Gij zult dan weten, dat JHWH, uw God, die God is, die getrouwe God,

welke het verbond en de weldadigheid houdt dien, die Hem liefhebben, en

Zijn geboden houden tot in duizend geslachten.

10  En Hij vergeldt een ieder van hen, die Hem haten, in zijn aangezicht,

om hem te verderven; Hij zal het Zijn hater niet vertrekken, in zijn

aangezicht zal Hij het hem vergelden.

11  Houdt dan de geboden, en de inzettingen, en de rechten, die ik u heden

gebiede, om die te doen.

Exodus 23:20 Ziet, Ik zende een Engel voor uw aangezicht, om u te

behoeden op dezen weg, en om u te brengen tot de plaats, die Ik bereid

heb. 21  Hoedt u voor Zijn aangezicht, en weest Zijner stem gehoorzaam,

en verbittert Hem niet; want Hij zal ulieder overtredingen niet vergeven;

want Mijn Naam is in het binnenste van Hem.

22  Maar zo gij Zijner stem naarstiglijk gehoorzaamt, en doet al wat Ik

spreken zal, zo zal Ik uwer vijanden vijand, en uwer wederpartijders

wederpartij zijn.
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Het volk als Knecht wordt om eigen zonden gestraft. De straf die ons

(dus de Knecht als volk) de vrede aanbrengt was op Hem (de Knecht).

Het volk wordt om eigen zonden gestraft, zoals uit Jesaja 1:1-9 blijkt.

JHWH heeft geen menselijke Verlossers nodig, ook geen engelen of

God-mensen. Hijzelf is Israëls Verlosser, en geeft Israël de kracht en

sterkte om zichzelf te verlossen, nl. wanneer het Zijn verbond bevestigd.

SV: 10  Doch het behaagde JHWH Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem

krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben,

zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen van

JHWH zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.

11  Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden;

door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig

maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

12  Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de

machtigen als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den

dood, en met de overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden

gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.

MW:  En als hij wel de schuld op zich heeft genomen,  zal hij ooit zijn

nakomelingen meemaken?  Zal hij een lang leven mogen leiden? Zal

Jehoewáá er genoegen in scheppen door zo iemand succes te hebben?  Zal

hij door zijn zwoegen de nood lenigen? 

Zal mijn oprechte knecht door zijn ervaring velen rechtvaardig maken door

hun overtredingen over te nemen? 

Gaat hij niet eerder verloren in het geheel? 

Worden zijn beenderen niet buitgemaakt? 

Doordat hij zichzelf aan de dood prijsgaf werd hij gerekend tot de

overtreders. Hij die gebukt ging onder de onvolkomenheid van velen kwam

terecht bij de overtreders.

De Knecht van JHWH werd gedood en begraven bij de rijken, daar hij

rechtschapen was en geen bedrog sprak. Dat kunnen de autoriteiten en

gezaghebbers niet verkroppen, wanneer er iemand opstaat en hun de

onverbloemde waarheid aanzegt. Wanneer men maar meeloopt in het

straatje van de religieuze en politieke leiders, wordt de rode loper voor u
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uitgelegd. O wee wanneer u hun kwade praktijken blootlegt, dan zijn de

rapen gaar! 

De Knecht gebruikte géén geweld, maar was wel uiterst slim in zijn

handelswijze. Hij bood zelfs zijn leven aan. Zal hij ooit navolgers

krijgen? Zal hij wel lang mogen leven wanneer hij het grote waagstuk

onderneemt zich te verzetten tegen de gevestigde orde? Van Jezus kan

wel gezegd worden dat hij zich tegen de autoriteiten verzette, en men

hem daarom zou hebben vermoord. Het volk Israel als Knecht werd

gedood en begraven bij de rijken. De illuminati met de Kain-Ezau-

machten hebben Jakob/Israel 'gedood', proberen uit te roeien gelijk

Herodes, en begraven als of er geen Israel meer was. Deze situatie

wordt o.a. beschreven in Ezechiël 37. JHWH zorgt voor de

wederopstanding van het volk, tot Zijn meerdere glorie!

Kerkelijk heilsfeit

De kerkvader Athanasius zorgde in het jaar 367 na Christus voor een

kerkelijk heilsfeit. Hij schreef in een Paasbrief een lijst met boeken (de

canon), die hij 'de fonteinen der

verlossing' noemde. Deze lijst

komt exact overeen met de

boeken van het  Nieuwe

Testament. Alleen in deze

b o e k e n  w o r d t  v o l g e n s

Athanas ius  de  l eer  de r

goddel i jkheid verkondigd.

Niemand mocht daar volgens

hem iets aan af of toe doen, op

straffe van het verspelen van zijn

zaligheid. Dit is een extreem

wapen om daarmee alle

tegenstanders de mond te

snoeren. De lijst van Athanasius

werd op de concilies van Hippo

Regius in 393 en van Carthago in

397 en 419 bekrachtigd als canon. Deze lijst met boeken zou alleen

geïnspireerd zijn.   
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De bijbel, het O.T. en N.T. moest zorgen

voor de eenheid in het rijk van keizer

Constantijn. De kerk maakte uit wat de

'gelovigen' moesten geloven en denken.

Daartoe was de bijbel en het leergezag, de

overlevering en de geloofsbelijdenissen.

Wanneer men aan Irenaeus vroeg waarom

er vier evangeliën waren, wees hij

simpelweg op de vier windstreken. De

evangeliën dienden volgens hem om de

discipelen voor te bereiden op de kerk die

Jezus zou oprichten. Het belangrijkste doel

ervan echter was, om de schijn bij het volk

op  t e  wekken  da t  J ezus  een

groot aantal tradities zou hebben ingesteld

voor de latere christelijke kerk. Keizer Constantijn gaf opdracht aan

Eusebius om 50 bijbels te vervaardigen. Dat kostte ruim 4000 dieren het

leven om van hun huiden perkament te maken. Door beroepsschrijvers

werden deze 50 bijbels in gereedheid gebracht. Dat waren dikwijls

monniken. Wat in de bijbelteksten niet in overeenstemming was met de

'rechtzinnige kerkleer' werd eenvoudig weg aangepast. De bijbel moest

passen in het theologisch kader van die tijd, zie J. Slavenburg: Valsheid

in Geschrifte, p.139. De canon werd afgesloten, andersdenkenden

werden onderdrukt met de tekst van de canon. Iedereen met een

afwijkende mening werd als ketters gebrandmerkt. De bijbel zou door

God (lees: bisschoppen en monniken) zijn geïnspireerd volgens

Athanasius, hoewel de inhoud van de canon voor hem niet het

belangrijkste was, maar de eenheid van het christendom. Nooit heeft

een boek als de bijbel zoveel kerkelijke twisten en kerkelijke

scheuringen voortgebracht. De beoogde eenheid was een utopie. De

Jezus die men in het N.T. als God-mens de mensen voorhield, waarbij

men zich beriep op de Messiaanse profetie, kon niet de vervulling ervan

zijn. Wij hebben in Jesaja 53 dan ook niet met Jezus te doen. Jezus is

volgens Johannes 1:1 en 14, Colloszensen 1:12-18 de scheppende God,

die één zou zijn met de Vader, Johannes 10:30. De idee van een 'Vader-

god' komen wij in het O.T. echter niet tegen.  Het is strijdig met het feit,
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  Knecht te paard

dat wie één is met de Vader, Hem niet zijn meerdere hoeft te noemen,

wat Jezus wél deed. De Vader zou meerder zijn dan Jezus.  De Vader

zou géén vrouw gehad hebben, maar wél een zoon. Dat is op zich heel

eigenaardig. 

Raadselachtig

De Knecht van JHWH is een raadselachtige

verschijning, die door lijden tot heerlijkheid gaat,

door vernedering naar verhoging. Naar het

toeschijnt zou hij een plaatsvervanger zijn, maar

is dat niet. Hij gaat wel het volk voor als een

voorbeeld en wegbereider. Hij zal, eenmaal

verhoogd, het voorwerp zijn van verbazing. Zelfs

koningen zullen over hem opspringen van

vreugde en zich verstommen vanwege zijn

heerlijkheid. 

Kan deze Knecht soms de profeet Jesaja zelf

geweest zijn, zoals wel wordt gedacht, naar

aanleiding van wat in hoofdstuk 50:6 staat?
4  JHWH heeft Mij een tong der geleerden gegeven, opdat Ik wete met

den moede een woord ter rechter tijd te spreken; Hij wekt allen morgen,

Hij wekt Mij het oor, dat Ik hore, gelijk die geleerd worden.

5  JHWH heeft Mij het oor geopend, en Ik ben niet wederspannig, Ik wijk

niet achterwaarts.

6  Ik geef Mijn rug dengenen, die Mij slaan, en Mijn wangen dengenen,

die Mij het haar uitplukken; Mijn aangezicht verberg Ik niet voor

smaadheden en speeksel.

7  Want JHWH helpt Mij, daarom word Ik niet te schande; daarom heb Ik

Mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want Ik weet, dat Ik niet zal

beschaamd worden.

8  Hij is nabij, Die Mij rechtvaardigt, wie zal met Mij twisten? Laat ons te

zamen staan; wie heeft een rechtzaak tegen Mij? hij kome herwaarts tot

Mij.

9  Ziet, JHWH helpt Mij, wie is het, die Mij zal verdoemen? Ziet, zij zullen

altemaal als een kleed verouden, de mot zal hen eten

Opmerkelijk is dat Jesaja in hoofdstuk 53 in de voltooid verleden tijd
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 David gezalfd door Samuel

spreekt over de Knecht: 'Hij was veracht', etc.  Wij moeten er goed op

letten dat profeten toekomende gebeurtenissen nooit in de verleden tijd

aankondigen. Wanneer de profeten de messias aankondigen gaat het

over een koning, vorst, heerser, telg van David, zemach (uitgroeisel),

etc.  De Knecht van JHWH zou doof en blind zijn, zie Jesaja 42. Men

kan van Jezus niet zeggen dat hij blind en doof was. 

Jesaja beroemt zich in JHWH, die

hem de macht heeft gegeven om

standvastig de waarheid van het

Verbond van JHWH met Israel het

volk voor te houden, met de

consekwenties ervan. De profeet staat

onwrikbaar vast op zijn benen. Hij

weet ten volle in dienst te staan van

JHWH, en weet dat hij niet

beschaamd zal worden in zijn geloof

en prediking. Evenwel ziet Jesaja

zichzelf niet als de Messias-Gezalfde,

maar wel als knecht van JHWH.

Uit Jesaja 6:8-13 blijkt dat de profeet

zich een gezondene van JHWH weet te zijn:
8  Daarna hoorde ik de stem des Heeren, dewelke zeide: Wien zal Ik

zenden, en wie zal voor Ons henengaan? Toen zeide ik: Zie, hier ben ik,

zend mij henen.

Uit Jesaja 61:1 blijkt dat de profeet een knecht van JHWH was, een

gezalfde, die een blijde boodschap bracht voor de zachtmoedigen en

gevangenen. Niet dat de profeet zichzelf ziet als de aangekondigde

Messias en Gezalfde. De profeet bracht voor het zondige en afwijkende

volk een harde boodschap van gericht en oordeel. Daarom kon hij niet

rekenen op grote bijval. Men verachtte hem en haatte zijn boodschap.

Vanwege zijn boodschap had hij een moeizaam leven, waardoor men

zou kunnen denken dat de voorzeggingen van de komende Knecht van

JHWH op de profeet Jesaja zelf zouden slaan.
1  De Geest van JHWH is op Mij, omdat JHWH Mij gezalfd heeft, om een
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blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden

om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit

te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis;

2  Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van JHWH, en den dag

der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten;

De aangekondigde Messias

De Messias wordt aangekondigd door de profeet Jesaja oa. in hoofdstuk

4:2: 
4:2  Te dien dage zal JHWH's SPRUIT zijn tot sieraad en heerlijkheid, en

de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering dengenen, die

het ontkomen zullen in Israel.

en in hoofdstuk 9:6-7: 
6  Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de

heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk,

Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

7  Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op

den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te

sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid

toe. De ijver van JHWH der heirscharen zal zulks doen.

Wij leerden op de Zondagsschool  als kinderen dit hoofdstuk reeds uit

ons hoofd en zegden dat met Kerstviering op, alsof het hierbij zou gaan

om het pas geboren kind Jezus. Het probleem hierbij is, dat Jezus nooit

op de troon van David heeft gezeten en het koninkrijk van vrede in zijn

dagen niet tot stand is gebracht.
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Vervolgens lezen wij in hoofdstuk 32 het volgende over de komende

Messias: 
1  Ziet, een koning zal regeren in gerechtigheid, en de vorsten zullen

heersen naar recht.

2  En die man zal zijn als een verberging tegen den wind, en een

schuilplaats tegen den vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de

schaduw van een zwaren rotssteen in een dorstig land.

Het gaat hier eveneens over een aards vorst, die in rechtvaardigheid zal

regeren, wat niet op Jezus van toepassing kan zijn, daar er in zijn tijd

geen vrede heerste. Jezus was geen regerend vorst.

Vervolgens zwijgt de profeet Jesaja een heel poosje over de komende

Messias, om in hoofdstuk 59 (deutero-Jesaja) het volgende grote nieuws

mee te delen, wat duidelijk heenwijst naar de zogenaamde 'eindtijd', of

de tijd van het herstel van het Godsrijk:
19  Dan zullen zij (het overblijfsel van Israel dat vergaderd is uit alle

volkeren) den Naam van JHWH vrezen van den nedergang, en Zijn

heerlijkheid van den opgang der zon; als de vijand zal komen gelijk een

stroom, zal de Geest van JHWH de banier tegen hen oprichten.

20  En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich

bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt JHWH.

21  Mij aangaande, dit is Mijn Verbond met hen, zegt JHWH: Mijn Geest,

Die op u is, en Mijn woorden, die Ik in uw mond gelegd heb, die zullen van

uw mond niet wijken, noch van den mond van uw zaad, noch van den mond

van het zaad uws zaads, zegt JHWH, van nu aan tot in eeuwigheid toe.

De vraag is wie die komende Heilsfiguur is, de Verlosser die tot Sion

komt. Jesaja doet er verder geen boekje over open. Andere profeten

vullen hem min of meer aan, door aan te kondigen dat deze Knecht van

JHWH een Priester-Koning zal zijn. 
Jeremia 23:5 (en 33:14)  Ziet, de dagen komen, spreekt JHWH, dat Ik

aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde

regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde.

6  In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israel zeker wonen; en dit

zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: JHWH: ONZE

GERECHTIGHEID.

Ezechiel 34:23  En Ik zal een enigen Herder over hen verwekken, en Hij

zal hen weiden, namelijk Mijn knecht David; die zal ze weiden, en Die zal

hun tot een Herder zijn.
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  Zerubbabel herbouw

tempel

24  En Ik, JHWH, zal hun tot een God zijn; en Mijn knecht David zal

Vorst zijn in het midden van hen, Ik, JHWH, heb het gesproken.

De profeet Jeremia ziet, net als Ezechiel in hfst.

37,  een koning als David, de Spruit (Zemach of

uitgroeisel) voortkomen, die de beloofde Koning

(Herder) zal zijn. David krijgt een opvolger die

net als hij een 'man naar Gods hart' zal zijn. De

profeet Micha wijst Bethlehem aan, of te wel het

'broodhuis' als klein gehucht waaruit de Heerser

zal voortkomen. De christelijke kerk heeft deze

profetie op Jezus laten slaan, doordat Jezus in

Bethlehem zou geboren zijn. Het volgende

probleem doet zich voor, dat Jezus geen aards

koning is geweest, geen Heerser in Israel, want

Israel was nog niet bijeenverzameld. De overige

stammen die ten tijde van Jezus nog buiten

Israel in de verstrooiing waren hadden zich nog

niet bekeerd. De Heerser zal staan in de kracht

van JHWH. Van Jezus belijdt de kerk dat hij de

Zoon Gods is, één van de drie-eenheid, dus

tevens God.  Micha belijdt in 5:4 dat de Heerser

niet zelf God is, maar afhankelijk van Hem. De

Heerser zal voor vrede en redding zorgen

wanneer Assur het verzamelde Israel in de

'laatste der dagen' zal aanvallen, zie: 
Micha 5:2  (5-1) En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen

onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een

Heerser zal zijn in Israel, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de

dagen der eeuwigheid.

3  (5-2) Daarom zal Hij henlieden overgeven, tot den tijd toe, dat zij,

die baren zal, gebaard hebbe; dan zullen de overigen Zijner broederen

zich bekeren met de kinderen Israels.

4  (5-3) En Hij zal staan, en zal weiden in de kracht van JHWH, in de

hoogheid van den Naam van JHWH, Zijns Gods, en zij zullen wonen,

want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde.

5  (5-4) En Deze zal Vrede zijn; wanneer Assur in ons land zal komen,
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  Zerubbabel en zijn volk herstellen muren 

en wanneer hij in onze

paleizen zal treden, zo

zullen wij tegen hem

stellen zeven herders, en

acht vorsten uit de

mensen.

6  (5-5) Die zullen het

land van Assur afweiden

met het zwaard, en het

land van Nimrod in

deszelfs ingangen. Alzo

zal Hij ons redden van

Assur, wanneer dezelve

in ons land zal komen, en wanneer hij in onze landpale zal treden.

Assur heeft ten tijde van Jezus geen aanval verricht op Judea, dat toen

onder Romeinse heerschappij stond.

Zerubbabel

Volgens de profeet Haggaï en de profeet Zacharia zal de komende Vorst

en Heerser van Israel, dus de Gezalfde of Messias, de naam Zerubbabel

dragen, de priester-koning. In zijn dagen laat JHWH de aarde en

hemelen bewegen. Via een wereldwijde revolutie worden de aardse

tronen van koninkrijken omgekeerd, zie: 
Haggaï 2:21  (2-22) Spreek tot Zerubbabel, den vorst van Juda, zeggende:

Ik zal de hemelen en de aarde bewegen.

22  (2-23) En Ik zal den troon der koninkrijken omkeren, en verdelgen de

vastigheid van de koninkrijken der heidenen; en Ik zal den wagen omkeren,

en die daarop rijden; en de paarden, en die daarop rijden, zullen

nederstorten, een iegelijk in des anderen zwaard.

23  (2-24) Te dien dage, spreekt de JHWH der heirscharen, zal Ik u nemen,

o Zerubbabel, gij zoon van Sealthiel, Mijn knecht! spreekt JHWH, en Ik zal

u stellen, als een zegelring; want u heb Ik verkoren, spreekt JHWH der

heirscharen.

Zacharia 3:8 Hoor nu toe, Josua, gij hogepriester! gij en uw vrienden, die

voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken; want ziet, Ik zal

Mijn Knecht, de SPRUITE, doen komen.

6:12  En spreek tot hem, zeggende: Alzo spreekt JHWH der heirscharen,

zeggende: Ziet, een Man, Wiens naam is SPRUITE, Die zal uit Zijn plaats



19                 Jesaja 53                 No. 485

  Zerubbabel Priester-Koning

spruiten, en Hij zal JHWH's tempel bouwen.

13  Ja, Hij zal den tempel van JHWH bouwen, en Hij zal het sieraad

dragen, en Hij zal zitten, en heersen op Zijn troon; en Hij zal priester zijn

op Zijn troon; en de raad des vredes zal tussen die Beiden wezen.

Zerubbabel als Priester-Koning, is ook de Profeet waarover Mozes

spreekt in, waar het niet over een historische Jezus gaat: 
Deuteronomium 18:18  Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden

hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en

Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal.(Mozes was volgens

Deut. 33:5 de eerste koning van Israel).

De kanttekenaren van

de Staten Vertaling

wijzen naar Jezus.

Van Jezus wordt

gezegd dat hij het

Woord zelf is. De

Profeet echter is

a f h a n k e l i j k  v a n

JHWH, die hem de

woorden in de mond

zal geven, dat maakt

groot verschil. De

Priester-Koning zal

een universele taak krijgen. De priesters uit Levi-Aäron waren speciaal

voor Israel, dus nationaal. De priester-koningslijn van Melchizedek is

universeel. De Knecht van JHWH heeft dan ook een universele

betekenis, hetwelk in Zerubbabel tot uitdrukking zal komen, tot heil

voor Israel én tot zegen voor alle (goedwillende)  volkeren. Het is waar

dat alle knechten van JHWH -van vroeger tot nu- delen in de vruchten

van de Goddelijke toezegging van heil en zegen. Zij hebben de

boodschap van het verbond en het Godsrijk gebracht, dikwijls met

gevaar van hun leven. Sommigen hebben metterdaad hun leven

geofferd, denk aan de martelaren, aan Johannes Hus en Michael Servet,

en anderen meer. Hun boodschap was van blijvende waarde, ook na hun

20                 Jesaja 53                 No. 485

    Weest gijlieden vrolijk! 

dood. 

De knechten van JHWH en hun zegeningen worden in Jesaja 65

genoemd, en wie zou in die grote zegen niet willen delen?
65:13  Daarom zegt JHWH alzo: Ziet, Mijn knechten zullen eten, doch

gijlieden zult hongeren; ziet, Mijn knechten zullen drinken, doch gijlieden

zult dorsten; ziet, Mijn knechten zullen blijde zijn, doch gijlieden zult

beschaamd zijn.

14  Ziet, Mijn knechten zullen juichen van goeder harte, maar gijlieden zult

schreeuwen van weedom des harten, en van verbreking des geestes zult gij

huilen.  15  En gijlieden zult uw naam Mijn uitverkorenen tot een

vervloeking laten; en JHWH zal ulieden doden, maar Zijn knechten zal Hij

met een anderen naam noemen; 16  Zodat, wie zich zegenen zal op aarde,

die zal zich zegenen in den God der waarheid; en wie zal zweren op aarde,

die zal zweren bij den God der waarheid, omdat de vorige benauwdheden

zullen vergeten zijn, en omdat zij voor Mijn ogen verborgen zijn.

17 Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige

dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet

opkomen. 18  Maar weest gijlieden vrolijk, en verheugt u tot in der

eeuwigheid in hetgeen Ik schep; want ziet, Ik schep Jeruzalem een

verheuging, en haar volk een vrolijkheid.


