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BIJBELSTUDIE JESAJA 

DEEL 21 

HOOFDSTUK 42 
 

De ware Messias, Jezus Christus! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij analyse van wie is hier de beschreven als “knecht”, is dit niet Jesaja of Israël zelf? 
Jesaja ziet hier de “vredevorst”! Bij een voorafgaande profetie over de geboorte van 
de Messias, is al laatste sprake van de komende vredevorst. (Jes.9:5-6)  
 

Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Luc.2:14 
 
Hier vinden wij de directe reden van Zijn komst: Het brengen van gerechtigheid. Het 
is na tweeduizend jaar van geweld en oorlogen genoeg geweest, Hij maakt Gods 
oordeel bekend bij alle Joden en heidenen die Jezus verwerpen als Messias en de 
Zoon van God.  
 
(1-4) Jezus is hier als de geliefde knecht in wie God een welbehagen heeft, daarom 
dient Gods volk Israël zich te bekeren tot Hem! (Matth.3:17). Wij letten eens op de 
manier van Zijn in latere dagen verkondiging. Dit doet hij niet als een schreeuwende 
en roepende om zijn woorden kracht bij te zetten, zoals sommigen brullen en dreigen 
op een podium!  Hij zocht niet de publieke belangstelling! (Joh.6:15)  
 

Hij zal niet twisten of schreeuwen, en niemand zal op de pleinen zijn stem horen. 
Mat.12:19 
 
Hij zal rekening houden met het geknakte riet, de zachtmoedige, en met hen die 

nog wat uitdovend licht brengen van de waarheid. (Targ.) Wij proeven hier de 

genade van God voor Zijn volk. In het geknakte riet vinden wij ook de gesteldheid 

van het volk. 

Het zijn verbrokenen van hart, mensen zonder hoopvolle toekomst.  

Psalm 147:3 Hij geneest de verbrokenen van hart 
en verbindt hun wonden. 
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Genade in plaats van veroordeling. 

 

 

 

 

Bedenk de overspelige vrouw, welke was betrapt, en bij Jezus werd gebracht ter 

steniging.  (Joh.8:8) Hij schreef stilzwijgend de namen van de schijnheilige 

aanklagers in het zand, en ze dropen knarsetandend af. Er komt dan herstel, de 

volken zullen uitzien naar Zijn wetten en onderricht. Alle onrechtvaardige praktijken 

zullen in deze wereld verdwijnen. “In Zijn naam zullen de heidenen vertrouwen” 

(Sept.vert). 

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Mat.5:5 
 

(5-7) De Messias werd gesteld tot een licht der natiën en tot een verbond. Dit om 

de ogen te openen van Israël, met hun blinde leiders voor de wet. Zij weken af van 

de Thora, maar leerden hun Babelse  Talmoed en eigen tradities.  Ze waren 

gebonden door duisternis, dit is onwetendheid, en door hun kwade praktijken, 

verwierpen ze hun Messias, Jezus.  

Vers 6 lijkt nu eerder Israël als natie? Dit met de 

bedoeling om hen tot een licht van alle heidenen 

te stellen. Vele volken leven in een geestelijke 

blindheid en zijn onbewust gebonden door hun 

valse afgoderijen. Paulus bracht later het 

evangelie aan de heidenen.  (Efez.3:1) (Gal.3:14) 

(1 Kor.12:2). 

 
Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij 
volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens 

hebben. Joh.8:12 
 

De Here zal ingrijpen. 

(8-12) Men zal God de eer geven tot in heel verre landen! God zal Zijn eer niet delen 

met de vele afgoden of idolen van deze wereld. Zijn naam is YAHWEH. De profeet 

verwijst naar bepaalde profetieën welke hij sprak, en dat deze de waarheid waren. 

Bv. Alles wat hij sprak tegen koning Hizkia. (39:5-7)  
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Nu spreekt Jesaja over de toekomst. Het einde van alle valse godsdiensten met 

afgodsbeelden, en alle denominaties is aangebroken. Ook de hedendaagse 

oecumenische wereldkerk zal eveneens met pijn en geweld verdwijnen. Iedereen 

mag het nu al weten schrijft Jesaja. Er komen nieuwe dingen, nieuwe tijden.  

Het zingen van een nieuw lied, een verkondigen 

van Gods lof, zal doordringen tot alle aardbewoners. 

Alle buren van Israël. Ook zal er gezongen worden in 

de woestijn, en in Petra enz.  

 

 

De Here Jezus als een krijgsheld! 

Exodus 15:3 De HERE is een krijgsheld; 
HERE is zijn naam. 

 

(13-17) Hier openbaart Jezus zich in toorn, tegenover zijn vijanden. Hij rijdt nu op een 

wit paard, bij de Romeinen teken van overwinning. Eerst reeds Jezus op een 

ezelsveulen in Jeruzalem, dat was de gewoonte en bekende traditie wanneer er een 

nieuwe koning aangesteld werd. Dan wat later keerde de koning gekroond op een 

prachtig wit paard, vanuit zijn paleis, terug naar het volk. Dat was voor het geval van 

Jezus nog niet Zijn tijd.  

Hij zal zijn vijanden overweldigen, op zijn eigen wijze, te beginnen met een 

aardbeving. (Targoem) Wij verwijzen naar de aanval van Gog, Rusland, op het land 

Israël. (Eze.38). Daar staat zijn ondergang beschreven en dit met een aardbeving! 

Maar te dien dage, wanneer Gog komt in het land van Israël, luidt het woord van 
de Here HERE, dan zal mijn grimmigheid opstijgen in mijn neus, Ezechiël 38:19 en 

in mijn naijver, in het vuur mijner verbolgenheid, zal Ik spreken: Waarlijk, te 
dien dage zal een zware aardbeving het land van Israël teisteren. 
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In het oude verbond vinden wij regelmatig 
terug dat God natuurgeweld gebruikt in Zijn 
strijd. Donder, bliksem, hagel en vuur zijn 
enkele voorbeelden. (Exod.9:23) God 
spreekt ook door de donder. (Ex.19:19) 
Denk aan de oordeelsbazuinen. 
 

Het einde van Gods geduld! 

Gods geduld raakt eindelijk op, Hij heeft 

eeuwenlang genoeg gewacht. God was niet 

blind voor al het kwaad welke zich voordoet op de ganse aarde, waarbij de duivel 

Zijn schepping en de mensheid wil vernietigen. God zal niet toelaten dat Zijn 

schepping teniet zal gaan, tijdens de grote verdrukking. 

En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch 
ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.Matth.24:22 

 
 

Sommigen van de rijkste kooplieden der aarde, 

denken dat ze nu zo almachtig zijn, en zich nu 

als God kunnen voordoen. (Openb.18:23) Dit 

deden sommige Romeinse keizers ook, als 

Galigula! Galigula liet zich aanbidden in de 

tempel. Ook koningen en regeringsleiders zullen 

meedogenloos omkomen. (Jak.5:3)  

Zij staan symbolisch als grote bergen! God is dood zo durven zij spreken! Het volk wil 

niet terugkeren naar Gods normen. Er komt verandering in de natuur door 

oorlogsgeweld, en men zal roepen van de pijn als een barende vrouw. Er komt een 

moordende hitte voor mens en natuur. 

Openbaring 16:9 En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij 
lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze 
plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. 

Hij zal Israël van hun blindheid genezen, en 

ze de weg wijzen, welke ze vroeger 

afwezen. De ongelovige wereld zal op zijn 

kop staan. Belachelijk worden gemaakt met 

hun tempels en kathedralen vol van 

afgoderij waarvoor zij bogen en offerden. 

Het zullen puinhopen worden. 
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Israël zondig, maar hebben een genadige God! 

(18-25) De profeet richt zich ook wel tot alle goddelozen. Israël soms wel als de 

geroepen knecht van God gezien, maar blijft doof en blind. God zou zijn Zoon 

zenden, wat veel later gebeurde. Hij wilde hen onderwijzen in de gerechtigheid in 

overeenstemming met Gods Woord. (Matth.13:15)  

En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: 
Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien 
en gij zult het geenszins opmerken; Matteüs 13:15 want het hart van dit volk is vet 
geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, 
opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet 
verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen. 
 
Het volk ging in Ballingschap, en werd beroofd, uitgeplunderd, gevangengenomen, er 

kwam geen redding. Wie had de les geleerd? God heeft deze dingen toegelaten, 

door hun ongehoorzaamheid. Zij kwamen met veel verdriet in oorlogsgeweld. 

 

 

 

 

Zullen ze opnieuw worden beroofd? Ze hebben olie, gas en zilver gevonden! Zal de 

Gog van Rusland en de vijanden van Israël optrekken om te roven? Maar ditmaal zal 

God het niet toelaten! Deze legers welke met Rusland optrekken zullen alle 

omkomen! 

Ezechiël 38:13 Seba, Dedan, de handelaars en al de machtigen van Tarsis 
zullen tot u zeggen: Komt gij om buit te maken; hebt gij uw 
schare bijeengeroepen om roof te plegen, om zilver en goud 

weg te slepen, om have en goed te bemachtigen, om een grote 
buit te maken? 

Biblespace, 26 jan 2023 

https://biblespace.org 
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