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Dit boek is gebaseerd op een serie lezingen. Aan de basis ervan stond 
dus het gesproken woord. Daarom zullen veel lezers waarschijnlijk 
vinden dat de stijl een beetje anders is dan die van mijn overige 
boeken. Ik hoop dat dit hen niet zal afleiden van de inhoud van het 
Bijbelse onderwijs in dit boek.

Het inhoudsoverzicht aan het begin van elk hoofdstuk is bedoeld 
als hulp bij het lezen en werd niet altijd volledig en precies opgevolgd 
in de lezingen.

Zoals altijd vraag ik mijn lezers ook nu weer alles wat ik zeg of 
schrijf te vergelijken met wat er in de Bijbel staat geschreven. Mochten 
zij stuiten op tegenstellingen, dan dienen zij stelselmatig af te gaan op 
het duidelijke onderwijs van de Schriften. 

David Pawson 
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Van de auteur

Dit boek is gebaseerd op lezingen die ik enkele jaren geleden 
heb gehouden in de Baptistengemeente Gold Hill in Chalfont  

St. Peter, in het Engelse graafschap Buckinghamshire. Dat er onver-
wacht ook een paar anglicaanse studenten van het toenmalige London 
College of Divinity aanwezig waren, was omdat zij dat jaar het boek 
Jesaja voor hun examen moesten bestuderen.

Gods Woord is niet tijdgebonden. Afgezien van enkele verwij-
zingen naar gebeurtenissen uit de tijd van Jesaja blijft de inhoud van 
zijn boek nog altijd even actueel als twee en een half duizend jaar 
geleden, toen het voor het eerst werd uitgesproken. 

In het Nieuwe Testament is Jesaja het meest geciteerde oudtesta-
mentische boek. De stelling kan worden verdedigd dat dit Jezus’ 
favoriete boekrol van alle heilige Schriften was. De titels van de 
hoofdstukken zijn ontleend aan het gedeelte dat wordt uitgelegd. 
Tijdens mijn lezingen schreef ik uittreksels van ieder hoofdstuk op 
het bord, later op overheadsheets. De bedoeling was de vorm en de 
structuur van elk gedeelte te laten zien. Het enige nadeel daarvan 
was dat de aanwezigen konden uitrekenen hoeveel tijd zij nog langer 
zouden moeten luisteren!

Er wordt wel gezegd dat alliteratie of beginrijm, waarbij de eerste 
letters van titels en opschriften overeenkomen, ‘het domein van 
dwazen, dichters en darbisten is’1. Aangezien ik noch in de eerste 
noch in de derde categorie pas, moet ik wel van het tweede soort 
zijn. Alliteratie kan een geheugensteun zijn voor predikers, en een 
middel om de aandacht van de gemeente vast te houden. In feite zijn 



grote delen van Jesaja zowel poëtisch als profetisch. In de opmaak van 
moderne Bijbelvertalingen zoals de New International Version is het 
verschil tussen proza en poëzie goed zichtbaar. (Voor een analyse en 
beschrijving van de Hebreeuwse poëzie, zie hoofdstuk 11 van mijn 
boek Sleutels tot de Bijbel. Daarin staat ook een nuttig overzicht van 
Jesaja, in hoofdstuk 21.)

De Hebreeuwse naam voor God wordt geschreven in vier mede-
klinkers: JHVH, maar uitgesproken als ‘Jahweh’. In oudere Engelse 
en andere Bijbelvertalingen staat vaak ‘Jehova’, omdat de Bijbelse 
medeklinkers werden verbonden met klinkers in de landstaal. We komen 
deze benaming voor God vaak nog wel tegen in traditionele gezangen 
en oudere Opwekkingsliederen. Bijvoorbeeld: Guide me, O Thou  
great Jehovah. Vandaar de nogal gewaagde titel van hoofdstuk 18.

Kortgeleden stond ik in de Shrine of the Book, in het Israël 
Museum in Jeruzalem. In het midden staat een soort grote stolp waarin 
een volledige boekrol van Jesaja wordt bewaard die in de grotten 
van Qumran bij de Dode Zee is ontdekt. Ik heb toen God gedankt 
voor al die mensen die de tekst zo nauwkeurig hebben bewaard en 
overgeleverd, en dat deze werd ontdekt net nadat de staat Israël was 
uitgeroepen. Een toeval van de voorzienigheid.

Ten slotte: ik hoop dat de lezer net zoveel vreugde zal beleven bij het 
doorwandelen van dit boek als ik, toen ik mijn lezingen voorbereidde. 
Dit is heerlijk voedsel voor mensen die hongeren naar de waarheid; 
voedsel om te nuttigen en diep op zich in te laten werken. 

Dus ik zou zeggen: bon appetit!
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Voorwoord

 

Ga met een GIds op reIs

‘Willen jullie een gids mee of redden jullie jezelf wel?’ Mijn 
collega Hans Dickhof en ik bespraken met Jan In ’t Veld, 

directeur van Near East Tours, de details van de Sjalomreis naar Israël. 
We schrijven najaar 1978. Destijds was het voor toeristengroepen in 
Israël nog niet verplicht met een officieel erkende gids door het land 
te reizen. Een gids mee was dus een optie. 

De Sjalomreis, dat was ons idee. De bedoeling was jongeren te 
laten kennismaken, niet alleen met het land Israël en de historische 
bezienswaardigheden, maar vooral ook met de mensen die daar nu 
wonen: Joden, Arabieren, christenen uit andere landen die er dienstbaar 
zijn vanuit de verbondenheid met het Joodse volk, Messiasbelijdende 
Joden en Arabische christenen. In de maanden die aan de reis vooraf 
gingen, zouden we in jongerengroepen in Nederland spreken over de 
reis, de achterliggende gedachte, en geld inzamelen voor een project 
van medische zorg voor oorlogsslachtoffers in Jeruzalem. 

Een ambitieus project, maar je bent jong en je wilt wat. In ons 
geval, jongeren iets laten proeven van het feit dat God nog altijd 
trouw is aan het volk van Israël.

Mijnheer In ’t Veld rekende het financiële aspect voor ons uit. Met 
een gids zou de kostprijs per deelnemer hoger uitkomen dan zonder 
gids. Uiteraard. 

Ik dacht vooral aan het avontuur. Het jaar daarvoor, tijdens de 
allereerste Sjalomreis, hadden we ons laten leiden door een gids. Nu 
leek het me veel leuker zelf op verkenning te gaan. In mijn overmoed 
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meende ik dat we ons wel konden redden zonder gids. Met Hans 
en mezelf als reisleiders zou het prima in orde komen, daarvan was 
ik overtuigd. Ik liet mijn collega weinig keus (zeg ik nu met enig 
schaamrood op de kaken). De touroperator knikte en noteerde alleen 
maar. De klant mocht het zeggen.

In de hete zomer van 1979 stapten we met een kleine dertig 
‘heilige landlopers’ in Tel Aviv uit het vliegtuig en gingen we op pad. 
Het duurde niet lang voordat ik besefte hoe oppervlakkig mijn kennis 
van het land in feite was. Van de historische plaatsen wist ik amper de 
details. Ik kwam er al snel achter dat je in een vreemd land niet zonder 
gids kunt. Gelukkig was Hans, de andere reisleider, zo verstandig 
geweest een uitstekende gids in boekvorm mee te nemen. ‘Op reis 
door Israël’ heette het, of zoiets. Boordevol informatie om de weg 
te vinden en het verhaal achter interessante plaatsen aan de weet te 
komen. Vanaf de eerste dag waren we er even onafscheidelijk van als 
huidige jongeren van hun mobiele telefoon. 

Bovendien troffen we het met een chauffeur die meer dan het 
gewone deed. Ingehuurd om een groep Nederlanders te vervoeren, 
onderhandelde hij bovendien met achterdochtige beheerders van 
heilige plaatsen, onwillig hotelpersoneel en zo meer. Wat hadden we 
zonder onze goede Jossi in hemelsnaam moeten beginnen! 

En toch, om een land en zijn bewoners echt te leren kennen, heb je 
meer nodig dan een geschreven reisgids en een behulpzame chauffeur. 
Een gids van vlees en bloed. Iemand die de taal spreekt en de cultuur 
kent, die je de mooiste plekjes kan laten zien, die van alles te vertellen 
heeft over bezienswaardigheden en uitleg geeft bij wat je ziet en hoort 
om je heen. 

Een goede gids helpt je om in die andere wereld te stappen en er 
voor eventjes helemaal onderdeel van te zijn – al is het maar voor twee 
weken.

Dat zeg ik nu, achteraf. Het heeft wel even geduurd voordat dit 
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besef goed tot me doordrong, maar toen we twee jaar later weer in 
het kantoor van mijnheer In ’t Veld zaten, kozen we wijselijk voor de 
optie ‘met gids’.

Gids of geen gids? Die vraag van de touroperator is bij me blijven 
haken. Mensen willen graag vrij zijn en zelf dingen ontdekken. Dat 
heeft zo zijn charme. Dat stimuleert ons tot onderzoek. En toch, wil 
je echt verder komen, dan is het verstandiger een gids te nemen. Aan 
de hand van iemand anders lijkt het wel alsof je minder vrij bent in 
je bewegingen maar die schijn bedriegt. In de zelfgekozen vrijheid 
ontgaan je zoveel dingen. Je verliest zoveel tijd aan het uitzoeken van 
reistijden, aan het zoeken naar de goede weg, aan het vinden van een 
plek om te eten of te overnachten. Het is de illusie van de autodidact; 
iemand die alleen van zichzelf geleerd heeft. De typische autodidact 
weet niet wat hij of zij niet weet. Om verder te komen in onze kennis, 
hebben we iemand anders nodig. Een helper. Een gids.

Zo kom ik op het boek dat u nu geopend hebt. U had natuurlijk 
kunnen besluiten om zelf te grasduinen in de profetieën van Jesaja. 
U zou er zeker veel van opgestoken hebben, maar ik betwijfel of u 
de lezing tot het einde toe zou volhouden. Er staan in dit Bijbelboek 
hele mooie teksten die je gemakkelijk kunt toepassen maar ook 
moeilijke gedeelten waar je niet veel uit wijs wordt. Bovendien mis 
je achtergrondkennis waardoor tal van details verborgen blijven. De 
grote lijnen ontgaan je. Omdat een zelfredzaam mens niet weet wat 
hij niet weet, zou u het daarbij laten.

Het zou u vergaan als de Ethiopische minister van financiën die 
in de dagen van de eerste gemeente naar Jeruzalem kwam. Op de 
terugweg las hij de boekrol van Jesaja. Hij las alleen, probeerde de 
dingen op eigen houtje te begrijpen. In zijn voorzienigheid stuurde 
God hem een gids. Ongevraagd klopte deze bij de reiziger aan: 
‘Begrijpt u wat u leest?’ Dat is eigenlijk net zo’n vraag als: ‘Willen 
jullie een gids mee?’ Filippus deed een beroep op ’s mans eerlijkheid. 
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De hooggeplaatste en hoogopgeleide Ethiopiër had zich gepikeerd 
kunnen afvragen wat hij van die volslagen vreemdeling zou kunnen 
leren. Het had hem zijn eer te na kunnen zijn te erkennen dat hij niets 
begreep van het gedeelte waarin hij vastliep – dat beroemde hoofdstuk 
53 over de lijdende dienaar van de HEER. Gelukkig was de Ethiopiër 
verstandiger dan ik destijds in het kantoor van de touroperator. Hij 
nam het aanbod van een gids aan. En zo ontdekte hij dingen die hij op 
eigen houtje nooit zou hebben ontwaard.

Dat is ook de houding waarmee u dit boek opslaat. U gaat op reis 
in het land van Jesaja en hebt gekozen voor de optie ‘met gids’. David 
Pawson is een bekwame gids. Ik kan u dat met een gerust hart zeggen, 
want ik mocht zijn rondreis door het boek Jesaja vertalen. Hoofdstuk 
na hoofdstuk werd me duidelijk dat we hier van doen hebben met een 
gids die niet alleen de Bijbel door en door kent maar ook aanvoelt wat 
gelovigen nodig hebben in hun dagelijkse wandel met God. 

Pawson stipt de academische discussies van Bijbelwetenschappers 
hier en daar wel aan, maar vermoeit de lezer er niet al te veel mee. 
Hij biedt een pastoraal commentaar. Hij weet de tekst tot leven te 
brengen met voldoende achtergrondinformatie, zonder dat de lezer 
het spoor bijster raakt. Als een echte gids maakt hij ons vertrouwd met 
de geestelijke wereld van Jesaja. Zo voedt hij onze kennis van God en 
onze omgang met Hem.

Op duidelijke wijze trekt hij de lijnen door van de ene Jesaja naar 
de andere Jesaja wiens naam dezelfde betekenis heeft en bijna precies 
eender gespeld wordt - ‘Jesjoea’, ‘de HEER verlost’.
In de gemeente van Christus verstaan wij de dingen beter en dieper 
‘samen met alle heiligen’ (Efeziërs 3:18). Sommigen hebben in de 
gemeente een speciale bediening om het woord van God uit te leggen. 
Zulke mensen zijn door Christus als geschenk aan de gemeente 
gegeven (Efeziërs 4:11). Met hun kennis, inzicht en ervaring mogen 
wij allen onze winst doen.
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Zo iemand is ook David Pawson, de gids die u gaat rondleiden in 
het land van Jesaja. Geef ogen en oren de kost. Stel uw hart open en 
ontdek!

Evert Van de Poll
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 InleIdInG

Lees Jesaja 1:1

A. Wie? 
B. Wanneer?

In de achtste eeuw voor Christus vonden er over de hele wereld tal van 
gebeurtenissen plaats die de loop van de geschiedenis hebben bepaald. 

Rome werd gesticht, evenals Athene en Sparta. In het Heilige Land, de 
landengte die de verbinding vormt tussen Europa, Afrika en Azië, en 
die op het middelpunt van de toenmalig bekende wereld lag, werd een 
jongetje geboren dat van zijn ouders de naam ‘Jesaja’ meekreeg. Van alle 
gebeurtenissen in die eeuw was de bediening van Jesaja de allerbelang-
rijkste voor de geschiedenis van de mensheid. De naam die zijn ouders 
hem gaven, betekent ‘verlossing van God’, of anders verwoord, ‘Jehova zal 
ons verlossen’. Het waren vast godvruchtige mensen, maar zij zullen zich 
amper hebben kunnen voorstellen dat hun kind zich zou ontwikkelen tot 
een van de grootste profeten aller tijden, iemand die meer over verlossing 
zou spreken dan welke andere profeet van het Hebreeuwse volk dan ook. 
Zijn hele boek is een boek van verlossing.

Jesaja werd opgevoed aan het hof. Zijn ouders waren familie van de 
koning. Zijn vader was feitelijk de zoon van een koning en de broer van 
een van de koningen van Juda. Vandaar dat de jongen opgroeide in de 
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hogere kringen. Hij was een aristocraat, behoorde tot een rijke familie, 
had zijn leven lang toegang tot het koninklijk hof, en God gebruikte dit 
alles om zijn woord te doen klinken voor de troon en ten overstaan van de 
leiders van de natie. Op latere leeftijd trouwde hij met een profetes, een 
vrouw die door God werd gebruikt om zijn woord tot het volk te richten. 
Dit godvruchtige echtpaar werd door God gebruikt om een heel volk te 
laten luisteren naar wat Hij hen te zeggen had. Ongeveer zestig jaar lang 
zette Jesaja zich in om het woord van God door te geven zoals God het 
hem gegeven had. Koningen kwamen en koningen gingen, gedurende die 
zestig jaar. Tijdens zijn leven heeft hij er vier meegemaakt. Tot elk van 
hen bracht deze aristocratische profeet het woord van God. Hij stierf op 
120-jarige leeftijd, niet van ouderdom en niet door ziekte, maar doordat 
hij vermoord werd, met een houten zaag in stukken gezaagd, in de dagen 
van de slechte koning Manasse. Wanneer u in Hebreeën 11 de lijst van 
geloofshelden leest, dan komt u op een gegeven moment bij de zinsnede 
‘en sommigen werden in stukken gezaagd’. Dat is een verwijzing, onder 
andere, naar de profeet Jesaja. Dit is de achtergrond van zijn leven; we 
weten verder heel weinig over hem.

Het belangrijkste is niet de man maar zijn boodschap. Dit boek is 
een collectie van de boodschappen die hij in een tijdsbestek van meer 
dan veertig jaar heeft uitgesproken en opgeschreven, zonder dat er 
één duidelijke lijn of volgorde valt te ontdekken. Elke rede, prediking 
of toespraak tot het volk moet op zichzelf worden beschouwd. Bij elk 
daarvan zullen wij ons afvragen wanneer en waarom dit werd gezegd, en 
wat het ons vandaag te zeggen heeft.

Ik vermoed dat wanneer ik een groep christenen zou vragen naar hun 
favoriete tekst uit het Oude Testament, velen een passage uit dit boek 
zouden noemen. Sommigen zouden misschien niet eens weten dat het een 
tekst van Jesaja was. Bijvoorbeeld: In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik 
de Heer (6:1). We hebben die tekst keer op keer gelezen, maar wanneer 
we hem bestuderen, zal blijken dat de meeste predikers die hem lezen, 
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iets doen wat helemaal fout is. Zij stoppen net voordat zij aankomen bij 
de cruciale woorden: Hier ben ik, zend mij (6:8). En zij gaan helemaal niet 
door tot het slotgedeelte van dit hoofdstuk dat het allerbelangrijkste is.

Een ander voorbeeld dat me in gedachten komt, is: Weet je het niet? 
Heb je het niet gehoord? (40:21). Of: ‘Hij is de Schepper van de einden der 
aarde’, het thema van hoofdstuk 40. Of deze tekst (53:5):

Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing.

Of deze (55:6-7):

Zoek de Heer nu hij zich laat vinden,
roep hem terwijl hij nabij is.
Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
Laat hij terugkeren naar de Heer,
die zich over hem zal ontfermen;
laat hij terugkeren naar onze God,
die hem ruimhartig zal vergeven.

Zo zouden we nog wel even door kunnen gaan met het aanhalen van 
teksten uit Jesaja, en u zou ze vast wel herkennen en zeggen dat u ze 
vaak hebt gehoord. Er zijn echter hele stukken uit dit boek die velen 
van u wellicht nog nooit hebben gelezen. Zij bevatten kostbare beloften 
van God waarvan u misschien geen enkele weet hebt. Terwijl sommige 
gedeelten van Jesaja tot de meest bekende passages uit het Oude 
Testament behoren, behoren andere gedeelten tot de meest onbekende. 
Omdat we ons vaak beperken tot de favoriete passages, lopen we heel wat 

inleiding
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mis! Wanneer u luistert naar The Messiah van Händel, hoort u meer van 
Jesaja dan van enig ander boek uit het Oude Testament: He shall feed his 
flock. Behold a virgin shall conceive. Comfort ye, comfort ye my people. Gross 
darkness the people... Enzovoort.

Men kan Jesaja wel aanduiden als de hele Bijbel in miniatuur. Het is 
alsof God hier de hele Bijbel heeft samengeperst tot één boek. Hoewel 
het moeilijk is om Jesaja te analyseren en in stukken op te delen, is dit 
ook weer niet te moeilijk. Eén verdeling ligt meteen al voor de hand, een 
verdeling in twee helften. De hoofdstukken 1 tot 39 zijn heel anders dan 
de hoofdstukken 40 tot 66. Ze verschillen van onderwerp, inhoud, sfeer 
en toonzetting. Zozeer zelfs, dat ze volgens sommigen door verschillende 
auteurs moeten zijn geschreven, maar die theorie is allerminst bewezen. 
Op grond van de bestudering van het bewijsmateriaal ben ik er persoonlijk 
zeker van dat beide helften door dezelfde man zijn geschreven. Men treft 
er dezelfde eigenaardigheden in stijl en zinsbouw aan. Let wel, het eerste 
deel bevat 39 hoofdstukken en het tweede deel 27. Doet dat bij u een 
belletje rinkelen? De Bijbel bestaat uit 66 boeken, 39 in het Oude en 27 in 
het Nieuwe Testament. Het verbluffende is dat de sfeer die uit het eerste 
deel spreekt, die van het Oude Testament als geheel is, terwijl de sfeer van 
het tweede deel die van het Nieuwe Testament is.

Laat ik dit illustreren aan de hand van enkele voorbeelden. Het boek 
Jesaja begint met de zonden van het volk, evenals het Oude Testament 
waarin het vanaf Genesis 3 over de zonde gaat. In Jesaja eindigt dit 
onderdeel met een belofte betreffende een Koning van gerechtigheid die 
komt en Israël zal bevrijden – evenals het Oude Testament als geheel.  
De tweede helft van Jesaja begint als volgt:

Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de Heer een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.’

40:3a 

JesaJa - een ontdekkingsreis
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In het Nieuwe Testament opent Marcus met precies dezelfde woorden, 
gesproken door Johannes de Doper:

Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!”

1:3 

Ongeveer halverwege dit deel is er een hoofdstuk (53) over het kruis, 
halverwege het Nieuwe Testament vinden we eveneens hoofdstukken 
over het kruis. Waar eindigt het boek van Jesaja mee? Met een visioen 
van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Het Nieuwe Testament eindigt 
eveneens met een visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zo 
zou ik nog wel even kunnen doorgaan met het aangeven van soortgelijke 
parallellen. Uit deze ruwe schets blijkt dat Jesaja de Bijbel in miniatuur is.

Veel mensen vinden het Nieuwe Testament gemakkelijker te lezen en 
te begrijpen dan het Oude. Ik moet u waarschuwen dat u de lezing van 
het eerste deel van Jesaja eveneens moeizamer zult vinden dan die van het 
tweede. Wanneer we eenmaal zijn aangekomen bij hoofdstuk 40 gaan we 
over op een hogere versnelling, maar het eerste deel zal veel meer moeite 
en worsteling kosten. Het bevat enkele bijzonder lange hoofdstukken, 
evenals er ook hele lange boeken in het Oude Testament staan, en het 
kost tijd om er doorheen te gaan en ze te begrijpen. Maar evenals we het 
Nieuwe Testament het beste kunnen begrijpen wanneer we kennis van 
het Oude Testament hebben, zo zullen we de laatste hoofdstukken beter 
begrijpen nadat we door de eerste hoofdstukken zijn gegaan.

Zogezegd tonen hoofdstukken 1-39 ons de ziekte, en de daarop 
volgende hoofdstukken de remedie. Als u wilt dat een dokter u helpt, 
dan moet u hem eerst uitleggen wat er aan de hand is. Hij moet eerst 
de symptomen onderkennen die aangeven wat er verkeerd gaat in uw 
lichaam, pas dan kan hij medicijnen voorschrijven of concluderen dat u 
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naar het ziekenhuis moet. Zo is het ook in de Bijbel. Daar begint het met 
de ziekte, maar de mensen vinden dat niet leuk. Ze horen graag over de 
genezing. Ze horen graag over de liefde van God, over de ontferming 
van God en de vergeving van God, maar dat is slechts de remedie voor 
de ziekte die alleen door de rechtvaardigheid en de toorn van God 
openbaar wordt. Dus moeten we eerst daar doorheen. Pas wanneer u bent 
aangekomen bij hoofdstukken 40-66, kunt u van daaruit het evangelie 
prediken, zoals vele predikers inderdaad doen.

Van alle oudtestamentische boeken spreekt Jesaja het vaakst (en het 
meest duidelijk) over Jezus Christus. Zijn geboorte komt ter sprake, 
zijn familieachtergrond wordt beschreven, zijn zalving met de Heilige 
Geest komt gedetailleerd aan de orde. Zijn karakter, zijn eenvoud en zijn 
vriendelijkheid worden er beschreven. Ik hoef niet te benadrukken dat 
hoofdstuk 53 het duidelijkst van alle oudtestamentische profetieën spreekt 
over Christus’ lijden aan het kruis. Zijn opstanding komt aan bod, evenals 
zijn dood. We vinden er een perfecte beschrijving van zijn toekomstige 
heerlijkheid. We gaan dus een christelijk boek bestuderen! Toen Jezus op 
aarde was leerde Hij de mensen dat zij de Schriften moesten onderzoeken 
omdat die van Hem getuigden. De enige Schrift die zij hadden was het 
Oude Testament. Ik kom tegenwoordig tal van mensen tegen die denken 
dat alle Schriftteksten over Jezus in het Nieuwe Testament staan en geen 
enkele in het Oude. Toch leerde Jezus dat het Oude Testament over Hem 
gaat. We gaan dus in het boek van Jesaja op zoek naar wat we kunnen 
vinden over Jezus. We zullen bijvoorbeeld deze belofte met betrekking 
tot zijn geboorte aantreffen: De jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een 
zoon baren en hem Immanuel noemen (7:14).

Voordat we beginnen met het eerste hoofdstuk schetsen we eerst kort de 
historische achtergrond. De geschiedenis van Israël is gemakkelijk samen 
te vatten in de vorm van een grafiek. De curve begint onderaan met 
de tijd dat zij in slavernij in Egypte waren. Zij hadden geen land, geen 
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naam, geen regering, geen koning, niets. Daarna gaat hun geschiedenis 
in stijgende lijn. Mozes leidde hen uit de slavernij en door de wildernis. 
Jozua bracht hen in het land Kanaän, zorgde dat zij zich konden vestigen 
en verdreef de Kanaänieten. Zij hadden vervolgens rechters die over hen 
regeerden en hun oorlogen voerden. Toen kwam de profeet Samuël, via 
hem kregen zij hun eerste koning, en daarna bereikt de lijn zijn eerste 
toppunt met koning David. De vrede en voorspoed die zij onder zijn 
bewind genoten, is sindsdien ongeëvenaard gebleven. Tot op de dag van 
vandaag kijken de Joden terug op de tijd van David als hun gouden eeuw. 
Vandaar dat zij altijd hebben verlangd naar een koning zoals hij. Maar 
direct na de dood van David ging de lijn neerwaarts. Salomo met zijn 
grandioze bouwprojecten en met zijn vele vrouwen, sommigen afkomstig 
uit andere volken, veroorzaakte zoveel problemen dat er direct na zijn 
dood een burgeroorlog uitbrak. Vanaf die tijd werd de ene natie verdeeld 
in twee naties – Israël in het noorden en Juda in het zuiden. Ze bevochten 
elkaar zelfs. Naarmate het volk van God verdeeld was en onderling slaags 
raakte, ging het steeds verder bergafwaarts, zowel met de tien stammen 
van Israël in het noorden als met de twee stammen van Juda in het zuiden.

Waarom ging het verkeerd? De mensen in Israël gaven iedereen de 
schuld behalve zichzelf. Ze gaven de schuld aan de Filistijnen die steeds 
invallen pleegden vanuit het westen, en aan de Edomieten die hen 
bestookten vanuit het zuiden. Ze gaven de schuld aan de Moabieten die 
invallen pleegden vanuit het oosten, en aan de Syriërs die hen overvielen 
vanuit het noorden. Ze gaven zelfs God de schuld. Ze zagen hoe hun land 
steeds meer werd geplunderd, dat het voor hun ogen veranderde in een 
woestenij, maar misten het inzicht dat de enige werkelijke schuldigen zij 
zelf waren en niemand anders. God had immers gezegd dat Hij hen veilig 
zou doen wonen in het land en hen tegen aanvallen zou beschermen op 
voorwaarde dat zij Hem bleven gehoorzamen. De geografische positie 
van deze strook land was dusdanig dat het vanuit alle richtingen kon 
worden aangevallen. Het lag op een kruispunt van handelsroutes. Iedere 
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wereldveroveraar trok door dit land. De werkelijke reden was echter dat 
zij een ongehoorzaam volk waren geworden, en dat God daarom deze 
aanvallers toeliet om hun het leven zuur te maken en het land van hen 
te roven. Alle profeten, van Jesaja tot Maleachi, waren gezonden om in 
feite maar één ding te zeggen: de externe gevaren waren het gevolg van 
interne ongehoorzaamheid. Daarmee is de boodschap van alle profeten 
samengevat. Ze kwamen om te zeggen: jullie kunnen alleen maar jezelf 
en niemand anders de schuld voor jullie problemen geven. Als jullie recht 
stonden voor God dan zouden de dingen voor jullie ook goed verlopen. 

Met Israël in het noorden ging het slechter dan met Juda in het zuiden. 
God stuurde twee profeten naar Israël, Amos en Hosea, om hen duidelijk 
te maken wat er verkeerd ging. Amos kwam en sprak over het oordeel 
van God over hun slimme trucjes in de winkels, het gebruik van valse 
gewichten op de markt, het verkopen van armen voor een paar schoenen. 
Amos vertelde hun wat er verkeerd was maar de mensen luisterden niet.

Hosea kwam en deed iets dramatisch: hij trouwde met een prostituee. 
Hij zei: ‘Ik heb dit gedaan om jullie te laten zien hoe God tegen jullie 
aankijkt. God is jullie echtgenoot maar zijn vrouw is een prostituee 
gebleken, want jullie keren je van Hem. Jullie lopen andere minnaars na 
in de hoop dat ze jullie geld zullen geven en voorspoedig zullen maken. 
Dat is wat er met jullie aan de hand is.’ Maar Israël luisterde niet en 
in de achtste eeuw v.Chr. werden de tien stammen in het noordoosten 
aangevallen door Assyrië en weggevoerd met vishaken in hun vlees. Ze 
werden tot slaven gemaakt en zo verdwenen de tien stammen uit de 
geschiedenis. 

Nu waren alleen de twee stammen in het zuiden nog over, Benjamin 
en Juda, met in het midden de hoofdstad Jeruzalem. Als zij niet inzagen 
wat er aan de hand was en niet de zaken op orde brachten, dan zou het 
met hen precies dezelfde kant opgaan. Naar deze twee stammen in het 
zuiden zond God twee profeten: Jesaja en Micha. Vandaar dat er staat: 
Dit zijn de visioenen die Jesaja, de zoon van Amos, over Juda en Jeruzalem 
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gezien heeft (1:1). Israël was er niet meer, de tien stammen waren van het 
toneel verdwenen omdat zij tegen God waren ingegaan. Hoewel God 
hun profeten had gezonden, hadden zij die profeten uitgelachen, bespot, 
weggejaagd, vervolgd. Ze wilden niet luisteren, want natuurlijk is een 
prediker die zegt: ‘Het is jullie eigen schuld’ nooit populair. Iemand die 
komt met de boodschap: ‘Jullie problemen zijn aan jullie zelf te wijten, 
jullie staan niet recht tegenover God,’ zal niet geaccepteerd worden, tenzij 
de mensen hun leven ook daadwerkelijk op orde willen brengen. Het 
soort prediking waarmee de profeten kwamen, is nooit populair. Jezus 
heeft tegen zijn discipelen gezegd: Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille 
van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten (Matteüs 5:11). 
Zó hebben de mensen destijds de profeten behandeld. Ik zal het dus 
niet doen voorkomen alsof onze studie een populaire onderneming gaat 
worden, althans niet de hoofdstukken 1-39. Ze stellen ons allesbehalve  
op ons gemak. Ze zijn niet aardig. Maar wanneer je er doorheen gaat en 
bij hoofdstuk 40 aankomt, dan is het alsof de donderwolken wegtrekken 
en de zon weer tevoorschijn komt.
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Hoofdstuk 1

  

Zo wIt als sneeuw

 
Lees Jesaja 1:2–31

A. Hun rebellie (2-9)
1. Overtredingen van het volk (2-4)
2. Oordeel in het verleden (5-9)

a) Verwoesting 
b) Overblijfsel

B. Hun religie (10-20)
1. Onoprechtheid in de tempel (10-15)
2. Omkeer in het heden (16-20)

a) Juda 
b) Jehova

C. Hun relaties (21-31)
1. Zonde in de stad (21-23)
2. Zuivering in de toekomst (24-31)

a) Zuivering 
b) Straf
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Jesaja 1 is een inleiding tot het hele boek, al bevat het wellicht niet de 
eerste woorden die Jesaja in de loop van zijn bediening heeft gezegd. Bij 

nauwkeurige lezing blijkt dat ze vermoedelijk veel later zijn uitgesproken. 
Ze staan echter aan het begin omdat ze een soort samenvatting van zijn 
boodschap vormen, een gecomprimeerde versie van hoofdstukken 1-39. 
Ze geven ons de sfeer van een rechtbank. Daar zit de rechter, daar is 
de beklaagdenbank, daar zit de jury, en daar de getuigen. We horen de 
aanklacht, de strafeis, de verdediging, het vonnis. Op de rechterstoel zit 
God, in de beklaagdenbank staan Juda en Jeruzalem, terwijl hemel en 
aarde de jury vormen.

Hoor toe, hemel, geef gehoor, aarde,
de Heer heeft gesproken.

1:2

De drie belangrijkste aanklachten zijn: overtredingen van het volk, 
onoprechtheid in de tempel, zonde in de stad. Na elk van deze aanklachten 
volgt een verdediging, maar God, de rechter, weerlegt die verdediging. 
Het vonnis van één aanklacht is al voltrokken, de tweede staat op het 
punt te worden voltrokken, terwijl het vonnis voor de derde aanklacht in 
de toekomst zal worden voltrokken. God zit op zijn troon om het volk te 
berechten.

De eerste aanklacht betreft de wetsovertreding van een minderjarige, 
want de rechter op de troon is de Vader van de gevangene in de 
beklaagdenbank. Een uitzonderlijke situatie. U moet u voorstellen dat 
de rechter zegt: ‘Volgende zaak’, en dat vervolgens zijn eigen zoon 
wordt binnengeleid. Wat zal hij nu doen? Dit is precies het drama van 
dit hoofdstuk. God is de Vader van Israël, zijn eigen zonen en dochters, 
en toch moet God ook de rechter zijn. Hij legt aan de jury uit dat zijn 
kinderen tegen Hem in opstand zijn gekomen. Tal van ouders kunnen 
de hartenkreet van de Vader meevoelen. Ze hebben hun liefde over hun 
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kinderen uitgestort, alles voor hen gedaan, zich opofferingen voor hen 
getroost, hen opgevoed, hen verzorgd, maar diezelfde kinderen hebben 
in hun latere tienertijd hun ouders verworpen. In dit geval is de tragiek 
nog groter, want hier hebben we een volmaakte Vader die alles voor zijn 
kinderen heeft gedaan, en toch zijn ze erger dan stomme beesten. 

een rund herkent zijn meester,
een ezel kent zijn voederbak,
maar Israël mist elk inzicht,
mijn volk leeft in onwetendheid.

1:3

Deze aanklacht zou tegen de hele wereld kunnen worden ingebracht. 
Dieren kennen hun eigenaars, maar welk mens kent zijn Schepper en 
beseft dat de HEER zijn eigenaar en zijn meester is? Overigens, van de 
os en de ezel in deze passage is de traditie afgeleid om deze dieren ook 
in de kerststal te plaatsen. Dat is omdat dezelfde passage spreekt van de 
voederbak oftewel de ‘kribbe’. Vandaar dat ze nu nog op kerstkaarten 
worden afgebeeld. Dit is slechts een eerste link tussen het boek Jesaja en 
kerst, en op zich niet zo belangrijk. Wat deze passage wil zeggen is dat 
deze dieren verstandiger zijn dan Gods kinderen. Dieren herkennen en 
gehoorzamen hun eigenaar, maar Gods eigen zonen hebben Hem de rug 
toegekeerd; zij kennen hun Vader niet, er is geen orde in het gezin.

Hun gedrag wordt aangeduid met drie woorden: ze hebben de 
HEER verlaten, Hem versmaad, en Hem de rug toegekeerd. Dat zijn drie 
opeenvolgende stadia. Dat ze de HEER hebben verlaten, wil zeggen 
dat ze bewust hebben besloten niets meer met Hem te maken te willen 
hebben. Dat ze Hem hebben versmaad, betekent dat ze Hem niet alleen 
hebben verlaten maar ook minachtend over Hem spreken. Dat ze Hem de 
rug hebben toegekeerd, betekent dat ze zover van Hem zijn afgedwaald 
dat Hij vanuit hun huidige positie onbereikbaar voor hen is geworden. 

Zo wit als sneeuw
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De relatie is volkomen verbroken. Ze herkennen Hem niet wanneer Hij 
tot hen komt. Dat is gebeurd, en gebeurt nog steeds, in het ene gezin na 
het andere. Kinderen hebben hun ouders verlaten, geminacht, en zijn nu 
zo ver van hen afgedwaald dat er geen relatie meer is en zij hun ouders 
misschien niet eens meer zouden herkennen wanneer zij hen op straat 
zouden tegenkomen. Dat is de aanklacht.

Dit is een van de ergste dingen die in vers 2 gezegd worden. Hier is 
mijn eigen vertaling: mijn kinderen denken niet na, begrijpen niet, beseffen 
niet. Tal van jongeren denken gewoon niet na bij wat zij hun ouders 
aandoen, ze beseffen niet wat er in hun ouders omgaat. God, de Rechter, 
de Vader, zegt: Ik heb mijn kinderen opgevoed en grootgebracht, maar ze zijn 
tegen mij in opstand gekomen (1:2). Ze hebben Hem verlaten, ze hebben 
Hem versmaad en nu zijn ze van Hem vervreemd; ze herkennen Hem 
niet eens meer. De straf op deze aanklacht is al voltrokken. Als een goede 
Vader heeft Hij zijn kinderen getuchtigd; Hij heeft hen gestraft. Hij 
zegt eerlijk dat het zover gekomen is dat Hij hen niet nog zwaarder kan 
straffen. In een afschuwwekkend visioen ziet Jesaja een man die van top 
tot teen is aangetast door striemen en bloedende open wonden. Een man 
die over zijn hele lichaam geslagen is, op alle mogelijke plekken verwond. 
Als hij dit beeld ziet, realiseert Jesaja zich dat God Israël op alle mogelijke 
manieren heeft gestraft maar dat zij blijven volharden in hun rebellie.

Ben je niet genoeg geslagen,
verzet je je nog altijd?

1:5a

Er was geen ongeschonden plek meer over. Het hele volk had geleden 
onder de invallen van de vijanden langs alle grenzen. Geen enkel stukje 
land was daarvan uitgezonderd. Het hele lichaam was ziek. Het had van 
top tot teen striemen die verzorging met olie nodig hadden, zweren 
die moesten worden uitgedrukt, en bloedende wonden die verbonden 
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moesten worden. Ze waren gestraft over hun hele lichaam, maar nog 
steeds kwamen zij niet dichter tot God. Hun land was verwoest, ze waren 
als een belegerde stad, er waren nog maar zo weinig inwoners over in 
het kleine Juda dat het niet meer leek dan een hut in een wijngaard, een 
schuilkeet in een komkommerveld. Zelfs de stad Jeruzalem was in het 
nauw gedreven (1:8). Dat er nog mensen over waren gebleven, was omdat 
God was opgehouden hen te straffen.

Je zou denken dat de mensen die opstandig tegen God waren, 
Hem verachtten en van Hem vervreemd waren geraakt, niet langer 
godsdienstig waren, maar het opmerkelijke van het mensdom is dit: we 
zijn ongeneeslijk religieus. We lezen dat, hoewel zij God de rug hadden 
toegekeerd, hun tempeldiensten vol zaten. Geen gebrek aan offers. Ze 
vierden nog steeds de religieuze feesten. Ze brandden nog altijd wierook 
en brachten nog altijd het bloed van rammen, geiten en stieren. Religie 
vierde hoogtij! Hieruit moeten wij de volgende lering trekken: florerende 
godsdienstigheid betekent niet dat mensen dichter bij God leven. Volle 
kerken wil niet zeggen dat mensen dicht bij Hem zijn. Aangezien wij 
ongeneeslijk religieus zijn, kunnen we opstandig zijn tegen God, van 
Hem vervreemd zijn en toch naar de kerk gaan en alle rituelen volgen. 
Je kunt een prachtige kathedraal hebben, de mooiste liederen en muziek, 
de meest aansprekende preken en gebeden, en toch kunnen de mensen in 
de kathedraal miljoenen kilometers van God verwijderd zijn. We moeten 
weten dat religie niet hetzelfde is als godsvrucht. Hoewel deze mensen 
van God vervreemd waren, bleven ze wel hun godsdienst praktiseren. 

Ik vind dit een uiterst indringend gegeven dat ik u graag op het hart 
wil binden. Al gaat u elke zondag naar de kerk, al vindt u de kerkdienst 
fijn, dat wil nog niet zeggen dat u godsvruchtig bent. U kunt aan alle 
uiterlijkheden meedoen en toch aan de binnenkant voorbijgaan. Dat is 
wat veel mensen doen. Waarom? Omdat het hun geweten sust. Je hebt 
het gevoel dat wanneer je hebt meegedaan aan de kerkdienst, God weer 
een week lang tevreden is. Dat is wat de mensen in dit hoofdstuk ook 
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dachten. En God spreekt via de profeet en zegt dat Hij het zat is. Zo 
staat het letterlijk in het Hebreeuws. Je kunt dat verzachten tot ‘Ik heb er 
genoeg van’ maar in gewone taal staat er echt ‘zat’. Hij heeft zogezegd de 
buik vol van mensen die wel aan de buitenkant religieus zijn maar niet van 
binnen, die zich door de week helemaal niet als Gods kinderen gedragen, 
die op zondag hun duit in het zakje doen, die precies de orde van dienst 
volgen maar geen gerechtigheid in hun hart hebben.

Dit is een indringende boodschap, dit is de boodschap van de meeste 
profeten. God kijkt naar het hart en als hun hart niet recht voor Hem 
is, luistert Hij niet naar hun gebeden (zie vers 15). De eerste vraag die 
wij ons dus moeten stellen, is deze: wat levert dit op voor God? Wat 
betekent dit voor Hem? Het gaat er uiteindelijk niet om of wij een fijne 
samenkomst hebben gehad maar of God er wat aan gehad heeft. Is God 
gezegend? Is God verheerlijkt? Zijn onze gebeden en onze lofprijzingen 
tot zijn hart doorgedrongen, waren ze aangenaam voor Hem? Wellicht 
kwamen veel mensen toen terug uit de tempel en zeiden ze: ‘Wat een 
geweldige dienst was dat, de zaal zat barstensvol. En heb je al die offers 
gezien? Wat een mooie muziek. Wat mooi, al die wierook!’ Maar wellicht 
zei God: ‘Wat vervelend allemaal. Ik ben het meer dan zat, want jullie 
zijn niet mijn kinderen. Door de week erkennen jullie je hemelse Vader 
helemaal niet.’

Wat gaat God hieraan doen? Wat de Rechter nu zegt, is in de 
vertalingen slecht overgekomen. Hij zegt twee dingen. Wanneer je komt 
om Hem te aanbidden, verlangt Hij niet in de eerste plaats naar wierook 
en offers, maar ten diepste naar je bekering. Hij verlangt naar mensen 
die beseffen dat zij helemaal verkeerd zitten, die zich willen wassen en 
schoonmaken, ophouden het kwade te doen, leren het goede te doen, 
en in orde maken wat ze verkeerd hebben gedaan. Naar zulke mensen 
verlangt God. Dat is wat bekering betekent. Toen de mensen naar 
Johannes de Doper kwamen om te vragen of hij hen wilde dopen, zei 
Johannes: Brengt vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. (Lucas 3:8). 
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Op hun vraag wat hij daarmee bedoelde, was zijn antwoord: Wie twee 
stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet 
hetzelfde doen. (Lucas 3:11). Ook zei hij tegen de tollenaars dat wanneer 
zij meer belasting van de mensen vroegen dan wat strikt genomen 
verschuldigd was, zij hun boekhouding op orde moesten maken en het 
teveel ontvangen geld moesten terugbetalen. Soldaten hield hij voor dat 
zij geen geld mochten afpersen door hen vals te beschuldigen.

Stel dat ik dat deed. Stel dat ik mij van mijn verleden bekeerde en mijn 
leven op orde bracht. Stel dat ik ophield het kwade te doen en leerde het 
goede te doen. Dat is nog niet het volledige antwoord op deze aanklacht 
van oppervlakkige godsdienst. Het volledige antwoord is dit: wat ga ik 
doen aan wat ik al verkeerd heb gedaan? Stel dat ik deze ochtend een 
nieuwe bladzij opsla om van nu af aan niet langer het kwade te doen 
en te leren het goede te doen, dan is daarmee nog niets gedaan aan het 
kwaad uit het verleden. Daarmee voorkom ik alleen maar dat de rekening 
niet nog hoger wordt. Daarmee is de bestaande schuld van mijn zonden 
echter nog niet uitgewist. Wat moet daarvoor gebeuren?

De Rechter zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat (1:18). In 
sommige vertalingen staat: ‘Komt toch en laat ons tezamen richten.’2 Het 
Hebreeuwse woord betekent echter niet dat we samen de zaak bespreken. 
Het is niet zo dat God als het ware zegt: ‘Laten we er een groepsgesprek 
van maken, jullie geven jullie gezichtspunt weer en Ik geef mijn mening, 
om vervolgens tot overeenstemming zien te komen.’ Zo praat God niet 
tegen ons. God zegt: ‘Kom en laten we de dingen recht zetten, laten we 
de zaak regelen. Jullie komen tot bekering en Ik was jullie zonden af. 
Laten we het proberen, laten we op deze manier de zaak eens en voor 
altijd regelen, hier en nu, in deze rechtszaal. Jullie gaan je wassen, jullie 
gaan jezelf schoonmaken, om te laten zien dat jullie je bekeren van jullie 
zonden, dan zal Ik die zonden waarvan jullie je bekeren nemen en dan zal 
Ik die wit maken. Al zijn ze dubbel geverfd, Ik krijg die kleuren er wel uit.’ 
In de oudheid was scharlaken de sterkste kleur om een stof te kleuren. 

Zo wit als sneeuw
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Wie scharlaken op zijn kleren had, kreeg het er nooit meer uit. Net als 
zwarte bessensap tegenwoordig. De scharlakenverf was diep purperrood. 
Overigens was dit ook de kleur van de mantel die Jezus droeg vlak voor 
zijn kruisiging. Ze noemden dat een purperen mantel maar in feite was 
de kleur diep scharlakenrood. God zegt dat, al zou je ziel door de zonde 
gekleurd zijn met zulke onuitwisbare verf, en je zou je bekeren, dat Hij, de 
Rechter, je dan zal wassen zodat je witter dan sneeuw wordt. Voor de mens 
is er niets witter dan sneeuw, de witheid straalt er van af. Alle zeeppoeders 
ter wereld kunnen je kleren nog niet eens zo wit als sneeuw maken, laat 
staan nog witter. Houd je kleren maar eens tegen de achtergrond van pas 
gevallen sneeuw, en je ziet het verschil. Dit is dus Gods antwoord op deze 
aanklacht van onoprechte godsdienstigheid. Wanneer de mensen zich 
zouden bekeren, ophouden het kwade te doen en leren het goede te doen, 
dan zou God afrekenen met hun zonden en hen schoonwassen. Wanneer 
zij dit zouden accepteren, zou het beste van het land hen ten deel vallen, 
maar wanneer zij dit weigerden en opstandig bleven dan zouden ze vallen 
door het zwaard, evenals tal van hun landgenoten in het verleden. 

De derde aanklacht is dat vanwege de opstandigheid tegen God 
niet alleen de godsdienst was aangetast maar ook de relaties met hun 
medemensen. Wanneer mensen zich van God afwenden, verdwijnt ook 
de gerechtigheid. Iedereen is uit op smeergeld, iedereen is uit op geld, 
iedereen wordt zelfzuchtig. Is dat niet wat we tegenwoordig ook zien 
gebeuren met ons volk? De twee groepen die daar destijds het meest 
onder leden, waren de weduwen en de weeskinderen omdat er niemand 
was om voor hen te zorgen. Er waren geen oudedagsvoorzieningen, geen 
instellingen om voor hen te zorgen. Zij leden omdat iedereen zelfzuchtig 
was geworden.

De derde aanklacht is dus dat in deze stad van God, die symbool stond 
voor gerechtigheid en eerlijkheid, de commercie het hoogste goed was 
geworden. Vandaar dat de Rechter deze stad een ‘hoer’ noemt. In plaats 
van eer is winst nu de grootste zorg geworden. Hier hebben we dus een 
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stad waar de mensen vroeger rechtvaardigheid en eerlijkheid aantroffen 
en waar hen recht werd gedaan. Waar eens de hoogste rechtbank van de 
natie stond, regeerde nu het onrecht. De Rechter zegt: Ik zal mij tegen je 
keren (vers 25a). In vers 31 leren we dat dit met vuur gepaard zou gaan. 
Binnen enkele jaren werd Jeruzalem inderdaad door brand verwoest. 
Vele jaren later, na deze verwoesting door vuur, heeft God mensen naar 
deze stad teruggebracht die eerlijk en rechtvaardig zouden handelen. 
De bedoeling was dat de stad opnieuw een stad van rechtvaardigheid 
zou worden genoemd, een stad waar mensen bedacht zijn op de noden 
en rechten van de ander. Maar voordat de stad zou worden gereinigd, 
moest zij eerst door een vreselijke tijd heengaan. De geschiedenis heeft 
aangetoond dat God de stad inderdaad met vuur heeft getroffen.

Ziedaar de rechtszitting, een aangrijpend gebeuren. Uit de geschiedenis 
is gebleken dat het woord van God waar is. Alles wat ik in dit hoofdstuk 
heb geschreven, is historisch te verifiëren. U kunt het allemaal nalezen 
in de geschiedenisboeken. U kunt het opvatten als profetie of als louter 
geschiedenis. Hoe dan ook, de mond van de HEER heeft het gesproken. 

Zo wit als sneeuw




