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Inleiding 

Over het bijbelboek Jesaja zijn boeiende boeken geschreven. Een ervan bevat een bundel 

radiolezingen uit het programma ‘Theologische Verkenningen’ van de Evangelische Omroep.  

 

De vragen rond dit bijbelboek zijn talrijk: 

1). Hoe zit het met het auteurschap? Zijn er een, twee of drie profeten aan het werk geweest? 

2). Hoe moet de profetie opgevat worden? Moeten we de vervulling in de eerste plaats zoeken in de 

eigen tijd van de profeet? Welke andere mogelijkheden zijn er 

3). De relatie tot de buitenbijbelse geschiedschrijving komt aan de orde, met name de verschillen 

met de Assyrische geschiedschrijving 

4). Er is ook aandacht voor de Knecht des Heren, die door Joden en Christenen op verschillende wijze 

geïdentificeerd wordt 

5). De toekomstverwachting 

 

Indeling van het boek Jesaja 

We kunnen het boek globaal indelen in 6 delen 

 

1). Jesaja 1-12 

Inleiding op het boek. Profetieën uit de tijd van de regering van Uzzia en Jotham (sociale zonden). 

Het roepingsvisioen. Berichten uit de oorlog tussen Syrië en Efraïm, waarin koning Achaz gewaar-

schuwd wordt niet bij Assyrië steun te zoeken. Drie Messiaanse profetieën (Jesaja 7:14, Jesaja 9:1-6, 

Jesaja 11) 

 

2). Jesaja 13-26 

Profetieën tegen de volkeren. Babel, Filistijnen, Moab, Damaskus, Egypte, Duma, Arabië en Tyrus. 

Zo’n thematische rangschikking van profetieën tegen de volkeren is ook te vinden bij Jeremia (46-51) 

en Ezechiël (25-32). 

 

3). Jesaja 24-27 

Dit deel heeft een eschatologisch karakter. We worden er geconfronteerd met een aankondiging van 

het wereldgericht. Die gaat samen op met beloften van heil. 

 

4). Jesaja 28 – 35 

We vinden hier weer bemoeiingen van Jesaja met zijn volk uit de tijd voor 701 voor Christus. Weer 

wordt het zesvoudig ‘wee’ uitgeroepen, nu onder andere over de dwaasheid van het vertrouwen op 

Egypte. In hoofdstuk 32 is weer een Messiaanse profetie te lezen. 

 

5). Jesaja 36-39 

In dit vijfde deel komen we in een historisch deel. Nagenoeg dezelfde tekst vinden we in 2 Koningen 

18:13 – 20:19. Belegering van Jeruzalem door Sanherib. De ziekte van Hizkia. Het gezantschap uit 

Babel. Dit historische intermezzo is als het ware een brug van de eerste helft van het boek (Jesaja 1-

35)  naar de tweede helft (Jesaja 40-66). 

 

6). Jesaja 40-66 

Deze tweede helft van Jesaja wordt naar aanleiding van de eerste woorden van hoofdstuk 40 wel 

eens het ‘troostboek’ genoemd. Aan de hand van een terugkerend refrein kunnen we een 

onderverdeling maken in drie delen. 
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6a). Jesaja 49-57 

Het lijden van de Knecht van de Here wordt beschreven in verband met het komende heil. 

6b). Jesaja 58-66 

Dit deel loopt uit op de heerlijkheid van Sion; de toekomstige glorie van het volk van God wordt 

aangekondigd. God schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

6c). Jesaja 40-66 

In dit deel hebben de zogenaamde liederen over de knecht van de Here een plaats. 

 

Twee boeken 
Bij deze module maken we gebruik van drie boeken 

 

1). Verkenningen in Jesaja, deel 6 

Onder redactie van drs. A.G. Knevel en dr. M.J. Paul 

https://www.bol.com/nl/p/verkenningen-in-jesaja/1001004001522680/?bltgh=orY9Q3Je-

lPH1tJbAddGSA.2_5.6.ProductTitle  

 

2). Jesaja voor iedereen 

Auteur: John Goldingay 

https://www.uitgeverijvanwijnen.nl/jesaja-voor-iedereen-john-goldingay-9789051945140.html  

 

3). Een woord gesproken op zijn tijd. Hoe lezen we Jesaja 1-39 

Auteur: prof. Drs. H.M. Ohmann 

https://www.boekwinkeltjes.nl/su/?qs=ohmann&qt=een+woord+gesproken&qo=&zip=&dist=0&lang

=&tl=&img=0&oud=0&t=1&n=1&prijsvan=0.00&prijstot=  

 

We verdelen de stof over zeven bijeenkomsten 

 

1e bijeenkomst Inleidingsvragen op het bijbelboek Jesaja 
Jesaja, de profeet 
Jesaja en zijn tijd 
Indeling van het boek Jesaja 
Onderzoek naar het auteurschap van het boek Jesaja 
De argumenten tegen de eenheid van het boek Jesaja 
Argumenten voor de eenheid van het boek Jesaja 
Conclusie 
 
Hoofdstuk 1 en 2 uit het boek ‘Verkenningen in Jesaja, deel 6’ 
Hoofdstuk 1 - Jesaja: de man en zijn boek (pag. 9 – 15) 
Hoofdstuk 2 - Wie schreef het boek Jesaja (pag. 16 – 23) 

2e bijeenkomst Drie Messiaanse profetieën 
Jesaja 7:14 – het teken van Immanuël 
Jesaja 9:1-6 – een teken van hoop (een kind is ons geboren) 
Jesaja 11- uit de tronk van Isaï schiet een telg op 
 
Hoofdstuk 7 uit het boek ‘Verkenningen in Jesaja, deel 6’ 
Het teken van Immanuël: profetie en vervulling (p. 50 t/m 57) 
 
 

https://www.bol.com/nl/p/verkenningen-in-jesaja/1001004001522680/?bltgh=orY9Q3Je-lPH1tJbAddGSA.2_5.6.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/p/verkenningen-in-jesaja/1001004001522680/?bltgh=orY9Q3Je-lPH1tJbAddGSA.2_5.6.ProductTitle
https://www.uitgeverijvanwijnen.nl/jesaja-voor-iedereen-john-goldingay-9789051945140.html
https://www.boekwinkeltjes.nl/su/?qs=ohmann&qt=een+woord+gesproken&qo=&zip=&dist=0&lang=&tl=&img=0&oud=0&t=1&n=1&prijsvan=0.00&prijstot=
https://www.boekwinkeltjes.nl/su/?qs=ohmann&qt=een+woord+gesproken&qo=&zip=&dist=0&lang=&tl=&img=0&oud=0&t=1&n=1&prijsvan=0.00&prijstot=
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Enkele hoofdstukken uit het boek ‘Jesaja voor iedereen’ 
Jesaja 7:1-17 – Alleen als jullie standvastig vertrouwen, houden jullie 
stand (pag. 49 t/m 54) 
Jesaja 7: 18 – 8:23a – Van wie verwacht je advies? (pag. 55 t/m 59) 
Jesaja 8:23b – 10:4 – Een teken van hoop (pag. 60 t/m 65) 
Jesaja 10:33 – 12:6 – Een dag om te zingen (pag. 71 t/m 76) 
 
Historische context van deze profetieën 
De tijd van Achaz – Jesaja 7-12 
‘Een woord gesproken op zijn tijd. Hoe lezen we Jesaja 1-39?’ 
(pagina 38 t/m 59) 

3e bijeenkomst Sanherib en de bevrijding van Jeruzalem 
Jesaja 36 – 39 en 2 Koningen 18 - 20 
 
Twee hoofdstukken uit het boek ‘Verkenningen in Jesaja’ 
Jesaja 36 en de Assyrische geschiedschrijving (pag. 81 t/m 88) 
Sanherib en de bevrijding van Jeruzalem (pag. 89 t/m 95) 
 
Enkele hoofdstukken uit het boek ‘Jesaja voor iedereen’ 
Jesaja 36:1 – 37:20 (pag. 172 t/m 177) 
Die ene fatale vergissing van een politicus  
Jesaja 37:21 – 38 (pag. 178 t/m 181) 
Het zou niet moeten gebeuren, maar het gebeurt wel  
Jesaja 38:1 – 39:8 (pag. 182 t/m 187) 
Niet eenduidig  

4e bijeenkomst De schepping, het onvergelijkelijke werk van de 
onvergelijkelijke God 
Jesaja 40 
 
Hoofstuk uit het boek ‘Verkenningen in Jesaja’ 
Hoofdstuk 14 – ‘De schepping, het onvergelijkelijke werk van de 
onvergelijkelijke God’ (pag. 104 t/m 108 
 
Schepping als bemoediging 
Godsbestuur 
Voleinding 
 
Twee hoofdstukken uit het boek ‘Jesaja voor iedereen’ 
Jesaja 40: 1-11 – Troost mijn volk (pag. 188 t/m 191) 
Jesaja 40: 12-31 – Hoop geeft energie (pag. 192 t/m 195) 

5e bijeenkomst Cyrus, de Perzische koning in dienst van de Here 
 
Deze belangrijke persoon voor volk en godsdienst van Israël komt 
verschillende keren voor in het boek Jesaja. Twee keer met name en 
ongeveer nog vijf keer impliciet, waar verwijzingen naar hem te lezen 
zijn zonder dat zijn naam expliciet genoemd wordt. In twee teksten 
wordt hij net name genoemd : Jesaja 44:28 en 45:1. In andere teksten 
wordt zijn naam niet expliciet genoemd: Jesaja 41:2-4 en 25-27, Jesaja 
43:14, Jesaja 46:11 en Jesaja 48:14-16 
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Cyrus kan het instrument in Gods hand zijn om het volk Israël terug te 
laten gaan, zoals de Assyriërs de gesel van God waren om het volk te 
straffen. Zo is deze heidense vorst in dienst van de Here 
 
Verkenningen in Jesaja, deel 6 
Hoofdstuk 13 – Cyrus, de perzische koning in dienst van de Here 
(pag. 96 t/m 103 
 
Enkele hoofdstukken uit het boek ‘Jesaja voor iedereen’ 
Jesaja 41:1-20 – Wees niet bang 
Jesaja 41:21 – 22:17 –  
Goed nieuws voor mensen die geknakt en uitgedoofd zijn 
Jesaja 42:18 – 43:21 –  
Wat te doen als de knecht van God doof en blind is 
Jesaja 44:24 – 45:8 – God, de schepper van het kwaad 
Jesaja 46:1-13 – Goden die jij moet dragen en de God die jou draagt 
Jesaja 48:1-22 – Hadden jullie maar… 

6e bijeenkomst De vier profetieën over de lijdende knecht van de Here 
De eeuwen door hebben christenen gewezen op Jesaja 53 om de 
Joden te overtuigen dat Jezus de Christus is. Maar toen Origenes in de 
derde eeuw een dispuut hierover voerde met de joden, ontdekte hij 
dat zij dit hoofdstuk op het volk Israël toepasten in plaats van op de 
Messias. Dit brengt ons tot de vraag wie Jesaja bedoelt met de knecht 
van de Here. 
 
‘Verkenningen in Jesaja, deel 6’ 
Hoofdstuk 17 – De lijdende knecht (1) – (Pag. 129 t/m 135) 
Hoofdstuk 18 – De lijdende knecht (2) – (Pag. 136 t/m 144) 
 
‘Jesaja voor iedereen’ 
Jesaja 42:18 – 43:21 – Wat te doen als de knecht van God doof en 
blind is? (pag. 207 t/m 213) 
Jesaja 49:1-13 – De Knecht van de knecht (pag. 240 t/m 244) 
Jesaja 50:4 vv – Gehoor geven aan Gods ingeving 
Jesaja 52:13 – 52:12 – de man die zijn mond niet opendeed (pag. 261 
t/m 265) 

7e bijeenkomst Toekomstverwachting 
 
Verkenningen in Jesaja, deel 6 
Jesaja 58 – Hoofdstuk 20 
Waar blijft de belofte van zijn komst? (p. 152 t/m 160) 
Jesaja 61 – Hoofdstuk 21 
Troost voor de treurenden van Sion (pag. 161 t/m 169) 
Jesaja 63 – Hoofdstuk 22 
Een dag van wraak (pag. 170 t/m 177) 
 
Jesaja voor iedereen 
Jesaja 58: 1-14 – (On)geestelijke praktijken (pag. 284 t/m 288) 
Jesaja 61:1-9 – Omvergeblazen en gezalfd (pag. 299 t/m 301) 
Jesaja 61: 10 – 63:6 – Mensen die Jahweh geen rust gunnen (pag. 302 
t/m 306) 
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Jesaja 63:7 – 64:12 – De heilige Geest van God bedroeven en de 
consequenties daarvan (pag. 307 t/m 312) 

 

Literatuur 
1). Verkenningen in Jesaja, Bijbel en exegese 

Onder redactie van drs. A.G. Knevel en dr. M.J. Paul 

https://www.bol.com/nl/p/verkenningen-in-jesaja/1001004001522680/?bltgh=orY9Q3Je-

lPH1tJbAddGSA.2_5.6.ProductTitle 

2). Jesaja voor iedereen, uitgeverij Van Wijnen Franeker 

Auteur: John Goldingay 

https://www.uitgeverijvanwijnen.nl/jesaja-voor-iedereen-john-goldingay-9789051945140.html  

3). Een woord gesproken op zijn tijd. Hoe lezen wij Jesaja 1-39? 

Auteur: prof. Drs. H.M. Ohmann 

https://www.boekwinkeltjes.nl/su/?qs=ohmann&qt=een+woord+gesproken&qo=&zip=&dist=0&lang

=&tl=&img=0&oud=0&t=1&n=1&prijsvan=0.00&prijstot=  

http://www.maartenvanaes.nl/gods-reputatie-in-geding/  

4). Gaan in het spoor van de Bijbel - Jesaja, Jeremia, Klaagliederen  

Auteur: Jochem Douma 

http://www.vanstockum.nl/boeken/theologie-algemeen/geloofsopbouw/nl/jesaja-jeremia-j-douma-

9789043512732/ 

5). Jesaja, de Redder komt  

Auteur: H.P. Dam 

https://www.steunpuntbijbelstudie.nl/jesaja-de-redder-komt/ 

6). Jesaja leren begrijpen  

Auteur: Wout van Laar 

https://www.hertog.nl/artikel/9789023927921/z/?sqr=jesja& 

Muziek bij het bijbelboek Jesaja 

 
1). Liederen bij Jesaja 1-9 

2). Liederen bij Jesaja 9 - 32 

3). Liederen bij Jesaja 32 - 45 

4). Liederen bij Jesaja 45 - 55 

5). Liederen bij Jesaja 55 - 65 

 

https://www.bol.com/nl/p/verkenningen-in-jesaja/1001004001522680/?bltgh=orY9Q3Je-lPH1tJbAddGSA.2_5.6.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/p/verkenningen-in-jesaja/1001004001522680/?bltgh=orY9Q3Je-lPH1tJbAddGSA.2_5.6.ProductTitle
https://www.uitgeverijvanwijnen.nl/jesaja-voor-iedereen-john-goldingay-9789051945140.html
https://www.boekwinkeltjes.nl/su/?qs=ohmann&qt=een+woord+gesproken&qo=&zip=&dist=0&lang=&tl=&img=0&oud=0&t=1&n=1&prijsvan=0.00&prijstot=
https://www.boekwinkeltjes.nl/su/?qs=ohmann&qt=een+woord+gesproken&qo=&zip=&dist=0&lang=&tl=&img=0&oud=0&t=1&n=1&prijsvan=0.00&prijstot=
http://www.maartenvanaes.nl/gods-reputatie-in-geding/
https://www.hertog.nl/artikel/9789023927921/z/?sqr=jesja&
https://kerkliedwiki.nl/index.php?title=Speciaal:Vragen&limit=100&offset=0&q=%5B%5BBijbelboek%3A%3AJesaja%5D%5D&p=mainlabel%3D-2D%2Fformat%3Dtable%2Fheaders%3Dplain%2Fdefault%3D-27-27Er-20zijn-20geen-20liederen-20gevonden-20bij-20dit-20Bijbelboek.-27-27%2Fclass%3Dwikitable-20smwtable&po=%3FBijbelplaats%0A%3F%3DLied%0A&sort=Bijbelhoofdstuk%2CBijbelvers-begin%2CBijbelvers-einde&order=asc%2Casc%2Casc%2Casc&eq=no#search
https://kerkliedwiki.nl/index.php?title=Speciaal:Vragen&limit=100&offset=100&q=%5B%5BBijbelboek%3A%3AJesaja%5D%5D&p=mainlabel%3D-2D%2Fformat%3Dtable%2Fheaders%3Dplain%2Fdefault%3D-27-27Er-20zijn-20geen-20liederen-20gevonden-20bij-20dit-20Bijbelboek.-27-27%2Fclass%3Dwikitable-20smwtable&po=%3FBijbelplaats%0A%3F%3DLied%0A&sort=Bijbelhoofdstuk%2CBijbelvers-begin%2CBijbelvers-einde&order=asc%2Casc%2Casc%2Casc&eq=no#search
https://kerkliedwiki.nl/index.php?title=Speciaal:Vragen&limit=100&offset=200&q=%5B%5BBijbelboek%3A%3AJesaja%5D%5D&p=mainlabel%3D-2D%2Fformat%3Dtable%2Fheaders%3Dplain%2Fdefault%3D-27-27Er-20zijn-20geen-20liederen-20gevonden-20bij-20dit-20Bijbelboek.-27-27%2Fclass%3Dwikitable-20smwtable&po=%3FBijbelplaats%0A%3F%3DLied%0A&sort=Bijbelhoofdstuk%2CBijbelvers-begin%2CBijbelvers-einde&order=asc%2Casc%2Casc%2Casc&eq=no#search
https://kerkliedwiki.nl/index.php?title=Speciaal:Vragen&limit=100&offset=300&q=%5B%5BBijbelboek%3A%3AJesaja%5D%5D&p=mainlabel%3D-2D%2Fformat%3Dtable%2Fheaders%3Dplain%2Fdefault%3D-27-27Er-20zijn-20geen-20liederen-20gevonden-20bij-20dit-20Bijbelboek.-27-27%2Fclass%3Dwikitable-20smwtable&po=%3FBijbelplaats%0A%3F%3DLied%0A&sort=Bijbelhoofdstuk%2CBijbelvers-begin%2CBijbelvers-einde&order=asc%2Casc%2Casc%2Casc&eq=no#search
https://kerkliedwiki.nl/index.php?title=Speciaal:Vragen&limit=100&offset=400&q=%5B%5BBijbelboek%3A%3AJesaja%5D%5D&p=mainlabel%3D-2D%2Fformat%3Dtable%2Fheaders%3Dplain%2Fdefault%3D-27-27Er-20zijn-20geen-20liederen-20gevonden-20bij-20dit-20Bijbelboek.-27-27%2Fclass%3Dwikitable-20smwtable&po=%3FBijbelplaats%0A%3F%3DLied%0A&sort=Bijbelhoofdstuk%2CBijbelvers-begin%2CBijbelvers-einde&order=asc%2Casc%2Casc%2Casc&eq=no#search

