
Jesaja	  1-‐5	  
	  
	   PP1	  
We	  beginnen	  aan	  een	  reeks	  over	  het	  boek	  Jesaja.	  
	  
Inleiding	  op	  de	  reeks	  
U	  mag	  even	  kijken	  en	  voor	  uzelf,	  u	  hoeft	  het	  niet	  te	  delen	  met	  anderen,	  nadenken	  welke	  
woorden	  voor	  u	  passen	  bij	  'Jesaja'.	  
	   PP2	  
De	  komende	  6	  weken	  gaan	  we	  in	  vogevlucht	  door	  het	  boek	  Jesaja.	  Het	  is	  zeker	  geen	  
gemakkelijk	  boek,	  er	  staan	  heel	  wat	  zware	  oordelen	  in,	  maar	  anderzijds	  spreekt	  het	  
boek	  echt	  van	  hoop	  en	  vinden	  we	  heel	  wat	  elementen	  van	  het	  evangelie	  terug.	  Ik	  hoop	  
dat	  degene	  die	  de	  komende	  6	  preken	  zijn	  aandacht	  erbij	  kan	  houden,	  niet	  meer	  hoeft	  te	  
zeggen:	  kenhemnognietzogoed.	  
	  
Het	  is	  onze	  bedoeling	  om	  in	  elke	  preek	  uitleg	  te	  geven	  bij	  wat	  Jesaja	  zegt,	  maar	  dit	  ook	  
toe	  te	  spitsen	  op	  één	  onderdeel	  van	  ons	  geloofsleven.	  Zo	  zal	  het	  gaan	  over	  	  
	   PP3	  
God	  kennen,	  zonden	  belijden,	  hoogmoed,	  vertrouwen	  op	  God,	  geloven	  in	  wat	  Jezus	  
gedaan	  heeft,	  uitkijken	  naar	  de	  nieuwe	  hemel	  en	  aarde.	  	  
	  
	  
1.	  Achtergrond	  bij	  Jesaja	  
	   PP4	  
Jesaja	  betekent:	  heil	  van	  de	  Here	  of	  de	  Here	  redt.	  Die	  naam	  heeft	  veel	  verwantschap	  met	  
Jeshua...	  Jezus.	  Dit	  is	  ontzettend	  belangrijk	  als	  je	  het	  boek	  Jesaja	  wil	  begrijpen.	  Als	  je	  het	  
boek	  doorleest,	  dan	  merk	  je	  op	  ongeveer	  elke	  bladzijde	  hoe	  hard	  de	  Israëlieten	  
afgeweken	  zijn	  van	  God.	  Ze	  kennen	  God	  niet.	  Ze	  dienen	  afgoden.	  Ze	  buiten	  arme	  
landgenoten	  uit.	  ...	  En	  God	  waarschuwt	  het	  volk:	  Er	  zal	  oordeel	  komen,	  niet	  alleen	  over	  
de	  volken	  rondom	  jullie,	  maar	  ook	  over	  jullie	  zelf.	  	  
Dat	  is	  de	  A-‐kant.	  De	  B-‐kant	  is	  dat	  God	  minstens	  evenveel	  keer	  zegt:	  Keer	  je	  tot	  mij.	  Ik	  
kan,	  Ik	  wil	  jullie	  redden.	  De	  Here	  redt:	  Jesaja!	  
	  
	   PP5	  
De	  familie	  op	  zondagnamiddag.	  Jesaja	  was	  profeet,	  zijn	  vrouw	  was	  een	  profetes.	  Haar	  
naam	  wordt	  niet	  genoemd	  in	  de	  Bijbel.	  Hun	  twee	  zonen	  kregen	  speciale	  namen.	  
Lachwekkend	  in	  deze	  tijd,	  maar	  deze	  namen	  geven	  een	  deel	  van	  de	  boodschap	  van	  het	  
boek	  Jesaja	  weer.	  
-‐	  Sjear-‐Jasjub,	  wat	  betekent:	  een	  rest	  zal	  terugkeren.	  Daarmee	  werd	  aangegeven	  dat	  een	  
deel	  van	  het	  volk	  het	  oordeel	  van	  God	  zou	  overleven.	  Dat	  deel	  vormt	  een	  nieuw	  begin.	  
Dat	  is	  een	  boodschap	  die	  we	  meermaals	  terugvinden	  in	  het	  boek,	  bv.1:9.	  
-‐	  Maher	  Sjalal	  Chasj	  Baz,	  wat	  betekent:	  snelroof	  vlugge	  buit.	  Dit	  was	  een	  vooruitwijzing	  
naar	  de	  verovering	  van	  Damascus,	  de	  hoofdstad	  van	  Syrië,	  door	  de	  Assyriërs	  en	  de	  
plundering	  van	  Samaria	  door	  diezelfde	  Assyriërs.	  Dit	  gebeurde	  in	  733	  v.Chr.	  
	   PP6	  (kaart)	  
Zo'n	  10	  jaar	  later,	  in	  722	  v.Chr.,	  werd	  het	  noordelijk	  deel	  van	  Israël	  veroverd	  door	  de	  
Assyriërs.	  De	  meeste	  mensen	  die	  daar	  woonden,	  werden	  weggevoerd	  naar	  Assyrië.	  Juda,	  
het	  zuidelijk	  deel	  van	  Israël,	  bleef	  nog	  bestaan.	  	  
	  



In	  de	  aanloop	  naar	  die	  gebeurtenissen	  en	  in	  de	  tijd	  dat	  dit	  gebeurde	  profeteerde	  Jesaja.	  
Eigenlijk	  moet	  je	  deze	  achtergrond	  in	  je	  gedachten	  proberen	  te	  houden	  als	  je	  Jesaja	  leest.	  
Dan	  worden	  een	  heel	  aantal	  zaken	  duidelijker	  en	  zal	  je	  zien	  hoe	  confronterend	  ze	  
geweest	  zijn	  voor	  Jesaja's	  publiek.	  	  
	  
	  
2.	  A-‐kant	  :	  Israël	  kende	  God	  niet	  
	   PP7	  
Lezen:	  1:1-‐20	  
	  
1)	  Israël	  kent	  God	  niet.	  Dat	  is	  het	  verwijt	  van	  God	  aan	  hun	  adres.	  Een	  rund	  kent	  zijn	  
bezitter,	  een	  ezel	  de	  kribbe	  van	  zijn	  eigenaar,	  maar	  Israël	  heeft	  geen	  kennis.	  Ze	  zijn	  
vervreemd	  van	  God.	  
God	  kennen,	  betekent	  in	  de	  Bijbel	  veel	  meer	  dan	  enkele	  feitjes	  over	  God	  in	  je	  hoofd	  
hebben.	  God	  kennen,	  betekent	  dat	  je	  hart	  bij	  God	  is.	  In	  het	  Oude	  Testament	  spreken	  de	  
profeten	  heel	  vaak	  uit	  dat	  God	  wil	  dat	  de	  mensen	  verder	  gaan	  dan	  alleen	  offers	  brengen.	  
Dat	  hebben	  we	  net	  in	  Jesaja	  ook	  nog	  gelezen.	  God	  wil	  dat	  mensen	  Hem	  dienen	  vanuit	  
hun	  hart,	  niet	  vanuit	  een	  plichtsgevoel	  of	  vanuit	  de	  hoop	  dat	  God	  hen	  dan	  wil	  helpen.	  In	  
het	  Nieuwe	  Testament	  gaat	  dat	  nog	  een	  stapje	  verder	  met	  de	  komst	  van	  de	  Heilige	  Geest	  
die	  wil	  werken	  in	  iedereen	  die	  Jezus	  aanvaardt	  als	  redder.	  	  
	  
2)	  Israël	  is	  vervreemd	  van	  God,	  Israël	  kent	  God	  niet	  meer	  en	  daarom	  is	  Israël	  ziek!	  Het	  is	  
geen	  griepje.	  Israël	  is	  doodziek:	  van	  de	  voetzool	  tot	  het	  hoofd	  is	  er	  geen	  gezonde	  plek,	  
wonden,	  striemen,	  gapende	  wonden.	  	  
	  
Israël	  is	  verwoest!	  Het	  land	  is	  een	  woestenij,	  de	  steden	  zijn	  verbrand,	  de	  oogst	  wordt	  
gegeten	  door	  vreemden.	  Israël	  is	  als	  het	  ware	  ondersteboven	  gekeerd.	  
	  
3)	  Hoe	  komt	  dit?	  
Ongeveer	  800	  jaar	  sprak	  Mozes,	  door	  God	  geïnstrueerd,	  de	  zegen	  en	  de	  vloek	  uit.	  De	  
zegen	  hield	  in	  wat	  Israël	  zou	  krijgen	  als	  ze	  God	  gehoorzaamden.	  De	  vloek	  hield	  in	  wat	  
Israël	  zou	  verliezen	  als	  ze	  God	  niet	  gehoorzaamden.	  
Lezen:	  Lev.26:14-‐17,	  27-‐28,	  31-‐33	  
	  	  
Dit	  is	  de	  vloek	  die	  Mozes.	  800	  jaar	  later	  herhaalt	  Jesaja	  dit.	  Eerst	  gebeurde	  dit	  met	  het	  
noordelijk	  deel	  van	  Israël,	  in	  	  Jesaja's	  tijd.	  En	  zo'n	  100	  jaar	  later	  gebeurde	  dit	  ook	  met	  
het	  zuidelijk	  deel,	  met	  Juda.	  	  	  
	  
4)	  Is	  God	  aan	  de	  kant	  geschoven?	  	  
-‐	  Ja,	  volgens	  God.	  Hij	  zegt	  dat	  dat	  hét	  probleem	  van	  Israël	  is.	  
-‐	  Nee,	  volgens	  de	  mensen.	  Ik	  vermoed	  dat,	  als	  je	  het	  aan	  hen	  gevraagd	  zou	  hebben,	  dat	  ze	  
'nee'	  gezegd	  zouden	  hebben.	  	  
	   -‐	  wij	  houden	  nog	  altijd	  de	  feesten	  die	  God	  heeft	  ingesteld	  
	   -‐	  wij	  brengen	  nog	  steeds	  de	  offers	  die	  God	  heeft	  ingesteld	  
	   -‐	  wij	  bidden	  zeer	  regelmatig	  tot	  God	  
Wat	  is	  het	  probleem?	  Het	  probleem	  is	  dat	  hun	  hart	  niet	  bij	  God	  is.	  Ze	  doen	  wel	  allemaal	  
godsdienstige	  dingen,	  brengen	  offers,	  houden	  feesten,	  bidden,	  ...,	  zonder	  dat	  het	  hen	  om	  
God	  gaat,	  zonder	  dat	  hun	  hart	  naar	  God	  uitgaat.	  
	  



5)	  Waarom	  bent	  u	  eigenlijk	  hier	  vanochtend?	  	  
Ik	  lees	  een	  stukje	  uit	  de	  Bijbel	  in	  hedendaagse	  taal.	  
Waarom	  komen	  jullie	  elke	  week	  samen?	  
zegt	  de	  Heere	  
Ik	  heb	  genoeg	  van	  al	  jullie	  opgewekte	  liedjes	  
en	  in	  de	  preek	  	  
vind	  Ik	  geen	  vreugde	  
	  
Jullie	  komen	  om	  voor	  Mijn	  aangezicht	  te	  verschijnen.	  
Wie	  heeft	  dat	  eigenlijk	  van	  jullie	  gevraagd...	  
die	  wekelijkse	  "aanbidding"?	  
Breng	  niet	  langer	  waardeloze	  offers.	  
Ik	  vind	  jullie	  collecte	  een	  gruwel.	  
	  
Bidstonden,	  kringen,	  tienersamenkomsten	  
Ik	  verdraag	  ze	  niet;	  zij	  zijn	  niet	  juist,	  	  
zelfs	  jullie	  speciale	  samenkomsten	  met	  kerst	  of	  Pasen	  niet.	  
Ik	  ben	  ze	  kotsbeu.	  
	  
En	  wanneer	  jullie	  je	  handen	  opheffen,	  
verberg	  Ik	  Mijn	  ogen	  voor	  julie,	  
ook	  wanneer	  jullie	  aan	  het	  bidden	  zijn,	  
luister	  Ik	  niet:	  
jullie	  doen	  teveel	  onrecht	  
	  
Was	  je,	  reinig	  je!	  
Doe	  jullie	  slechte	  daden	  	  
van	  voor	  Mijn	  ogen	  weg!	  
Help	  de	  verdrukte,	  
verdedig	  de	  hulpeloze!	  
	  
Ik	  geef	  toe...	  het	  is	  niet	  de	  Bijbel	  in	  Gewone	  Taal,	  het	  is	  de	  Maartense	  vertaling.	  Scherp,	  
hard	  en	  misschien	  beledigend.	  Toch	  is	  dat	  de	  manier	  waarop	  Jesaja	  tegen	  Israël	  sprak.	  
Als	  ik	  het	  zo	  vertaal,	  dan	  begrijp	  je	  waarom	  Jesaja	  niet	  zo	  populair	  was...	  	  
	  
Waarom	  bent	  u	  hier	  vanochtend?	  Wees	  eens	  eerlijk	  voor	  uzelf.	  	  
-‐	  Is	  het	  uit	  gewoonte?	  	  
-‐	  Bent	  u	  hier,	  omdat	  u	  de	  sfeer	  hier	  wel	  aangenaam	  vindt?	  
-‐	  Of	  bent	  u	  hier,	  omdat	  u	  hoopt	  vanochtend	  te	  krijgen	  wat	  u	  nodig	  hebt?	  Bent	  u	  hier	  om	  
uzelf?	  	  
	  
Mag	  u	  niet	  hopen	  dat	  u	  opgebouwd	  wordt?	  Natuurlijk	  wel.	  Mag	  u	  de	  sfeer	  niet	  
aangenaam	  vinden?	  Natuurlijk	  wel.	  	  
Maar!!!	  Als	  dat	  de	  belangrijkste	  reden	  is	  waarom	  u	  hier	  bent,	  dan	  is	  er	  iets	  grondig	  mis.	  
	  
Israël	  bracht	  offers,	  Israël	  hield	  feesten,	  Israël	  deed	  wat	  God	  gevraagd	  had...	  uiterlijk.	  
Innerlijk	  waren	  ze	  niet	  bij	  God.	  Hun	  hart	  was	  ver	  van	  God.	  Zij	  deden	  die	  dingen,	  omdat	  
het	  nu	  eenmaal	  moest	  of	  omdat	  ze	  hoopten	  toch	  nog	  iets	  te	  krijgen	  van	  God	  of	  omdat	  er	  



het	  wel	  leuk	  was	  in	  de	  tempel.	  GOD	  HAATTE	  DAT.	  En	  God	  haat	  het	  ook	  als	  u	  hier	  zit	  
zonder	  dat	  uw	  hart	  naar	  Hem	  verlangt.	  	  
	  
Dat	  is	  scherp,	  hard	  en	  beledigend.	  Het	  voorbeeld	  van	  Israël	  is	  een	  scherpe	  
waarschuwing.	  God	  heeft	  geen	  boodschap	  aan	  mensen	  die	  kerkje	  spelen.	  God	  wil	  harten,	  
mensen	  die	  naar	  Hem	  verlangen,	  niet	  om	  wat	  Hij	  hen	  te	  geven	  heeft,	  maar	  om	  wie	  Hij	  is.	  
Stel	  je	  voor	  dat	  God	  niets	  zou	  geven,	  zou	  je	  dan	  nog	  in	  de	  kerk	  zitten?	  Een	  eenvoudige	  
vergelijking.	  Als	  ik	  alleen	  aandacht	  aan	  Marjolein	  geef,	  in	  de	  hoop	  dat	  ze	  iets	  voor	  mij	  wil	  
doen,	  dan	  is	  er	  sprake	  van	  een	  zeer	  zielige,	  gebrekkige	  relatie.	  Eigenlijk	  is	  dat	  niet	  echt	  
een	  relatie.	  Het	  gaat	  alleen	  om	  mijzelf.	  Als	  ik	  alleen	  aandacht	  aan	  God	  geeft,	  in	  de	  hoop	  
dat	  Hij	  iets	  voor	  mij	  wil	  doen...	  dan	  is	  dat	  eveneens	  een	  zeer	  zielige,	  gebrekkige	  relatie.	  
God	  wil	  harten	  die	  zich	  naar	  Hem	  uitstrekken.	  Dat	  was	  in	  Jesaja's	  tijd	  zo	  en	  dat	  is	  nu	  niet	  
anders!	  	  
	  
	  
3.	  B-‐kant	  :	  Israël	  kon	  God	  leren	  kennen	  
	   PP8	  
Zoals	  ik	  al	  zei,	  zijn	  v.6-‐7	  de	  uitwerking	  van	  de	  zegen	  en	  vloek	  die	  Mozes	  uitsprak.	  Het	  is	  
nog	  niet	  zover	  in	  Jesaja's	  tijd,	  maar	  zo'n	  100	  jaar	  later	  wel.	  Dan	  wordt	  Jeruzalem	  
verwoest,	  de	  tempel	  verwoest,	  de	  mensen	  weggevoerd	  naar	  Babel.	  Doffe	  ellende.	  Het	  
land	  is	  verwoest.	  Dat	  was	  de	  A-‐kant.	  
	  
Tijd	  voor	  de	  B-‐kant!	  Dat	  vinden	  we	  bijvoorbeeld	  in	  Jesaja	  1:18-‐19,	  4:2-‐6,	  maar	  ik	  wil	  wat	  
verder	  kijken.	  
Lezen:	  Jesaja	  30:18,	  23-‐26	  	  
Er	  is	  hoop!	  De	  mensen	  die	  God	  verwachten,	  de	  mensen	  die	  tot	  Hem	  roepen,	  de	  mensen	  
die	  hun	  afgoden	  wegdoen...	  die	  mensen	  mogen	  herstel	  verwachten.	  De	  vloek	  wordt	  
omgezet	  in	  zegen.	  De	  dood	  wordt	  leven.	  Al	  spreekt	  Jesaja	  over	  een	  donkere	  toekomst,	  
toch	  spreekt	  hij	  ook	  duidelijk	  over	  hoop.	  Israël	  mag	  terugkeren	  naar	  God.	  En	  God	  zal	  
luisteren.	  	  
Zo	  is	  onze	  God!	  Prachtig,	  nietwaar?	  
	  
	   PP9	  
Ik	  wil	  u	  één	  uitdaging	  meegeven	  voor	  dit	  jaar:	  Leer	  God	  (beter)	  kennen.	  	  
-‐	  Als	  u	  God	  nog	  niet	  kent,	  leer	  Hem	  dan	  kennen.	  	  
-‐	  Als	  u	  Hem	  al	  wel	  kent,	  leer	  Hem	  dan	  beter	  kennen.	  	  
Dat	  is	  fundamenteel.	  Dan	  heeft	  het	  zin	  om	  naar	  de	  kerk	  te	  komen.	  Dan	  is	  het	  goed	  om	  
voor	  Hem	  te	  zingen.	  Dan	  is	  het	  prachtig	  als	  u	  zich	  wil	  inzetten	  in	  de	  kerk.	  Dan	  is	  het	  
nuttig	  om	  bij	  te	  dragen	  aan	  de	  collecte.	  	  
	  
Het	  is	  goed	  mogelijk	  dat	  u	  hier	  nu	  zit	  en	  denkt:	  Hoe	  moet	  ik	  God	  leren	  kennen?	  Praat	  
daar	  eens	  met	  iemand	  in	  deze	  gemeente	  over.	  Dat	  mag	  iemand	  van	  de	  oudsten	  zijn,	  maar	  
hoeft	  niet	  perse.	  
Het	  is	  goed	  mogelijk	  dat	  u	  hier	  nu	  zit	  en	  denkt:	  Hoe	  moet	  ik	  God	  beter	  leren	  kennen?	  Ik	  
ben	  al	  jaren	  christen,	  maar	  heb	  het	  gevoel	  dat	  ik	  niet	  meer	  groei.	  Hoe	  kan	  ik	  groeien?	  
Praat	  daar	  ook	  met	  je	  broers	  of	  zussen	  over.	  Dat	  mag	  iemand	  van	  de	  oudsten	  zijn,	  maar	  
hoeft	  niet	  perse.	  
Ik	  geloof	  dat	  wij,	  als	  gemeente,	  aan	  elkaar	  gegeven	  zijn	  om	  elkaar	  te	  helpen.	  Bijvoorbeeld	  
in	  het	  leren	  kennen	  van	  God.	  	  


