
Uitdaging: Jesaja is Profetie  
=>  berglandschappen.

Wij leven tussen 3 en 4. 
Toepassing voor ons in 

2023
Wie is er aan het woord?

De knecht, De Here



De Knecht 
van de Heer

1. Jesaja 42:1-9: Uitverkoren en geliefd

2. Jesaja 49:1-6, (7-13): Geroepen, teleurgesteld, vol Gods 
vertrouwen

3. Jesaja 50: 4-10:  Afhankelijk, Gehoorzaam, 

onbewogen, onschuldig
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1ste Lied
Jesaja 42:1-9
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1a. Uitverkoren, geliefd, gezalfd.
1Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun,

Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel  een welbehagen 
heeft; Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd.

Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan.
2Hij zal niet schreeuwen, Hij zal Zijn stem niet 
verheffen,

Hij zal Zijn stem op straat niet laten horen.
3Het geknakte riet zal Hij niet verbreken,

de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen;

naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan.
4Hij zal niet uitdoven,  Hij zal niet geknakt worden,

totdat Hij het recht op aarde zal hebben gevestigd.

De kustlanden zullen uitzien naar Zijn onderricht.
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1b. Wie zegt dit? Wat zegt Hij?
5Zo zegt God, de HEERE, Die de hemel heeft geschapen en 
hem heeft uitgespannen, Die de aarde heeft uitgespreid en 
wat daarop uitspruit, Die de adem geeft aan het volk dat 
daarop is, en de geest aan hen die daarop wandelen:
6Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij 
Uw hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot 
een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken,
7om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te 
leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten.
8Ik ben de HEERE – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen 
ander geven, evenmin Mijn lof aan de afgodsbeelden.
9De voorgaande dingen – zie, ze zijn gekomen! Nieuwe dingen 
verkondig Ik; voordat ze ontkiemen, doe Ik ze u horen.
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2de Lied
Jesaja 49:1-6
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2a. Geroepen, toegerust, belofte, 
teleurgesteld en uitgeput

1Luister naar Mij, kustlanden, sla er acht op, volken van 
ver! De HEERE heeft Mij geroepen van de moederschoot af, 
van de baarmoeder af heeft Hij Mijn Naam genoemd. 
2Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, in de 
schaduw van Zijn hand heeft Hij Mij verborgen. Hij heeft 
Mij gemaakt tot een puntige pijl, Hij heeft Mij in Zijn 
pijlkoker gestoken. 
3Hij heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Knecht, Israël, in 
Wie Ik Mij zal verheerlijken.
4Ik, Ik zei: Voor niets heb Ik Mij vermoeid, nutteloos en 
tevergeefs heb Ik Mijn kracht verbruikt. 
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2b. Rotsvast vertrouwen, ook 
gesteld tot licht voor de volken 

Voorwaar, Mijn recht is bij de HEERE, en Mijn arbeidsloon 
is bij Mijn God. 
5En nu zegt de HEERE, Die Zich Mij vanaf de moederschoot 
tot Knecht heeft geformeerd om Jakob tot Hem terug te 
brengen – maar Israël zal zich niet laten verzamelen. 
Niettemin zal Ik verheerlijkt worden in de ogen van de 
HEERE, en Mijn God zal Mijn kracht zijn. 
6Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn 
om op te richten de stammen van Jakob en om hen die 
van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb U 
ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn 
heil te zijn tot aan het einde der aarde.

8



2c. Wie zegt dit? Wat Zegt Hij?  
7Zo zegt de HEERE, de Verlosser van Israël, zijn Heilige,  tegen 
de verachte Ziel, tegen Hem van Wie het volk een afschuw 
heeft,  tegen de Knecht van heersers: Koningen zullen het zien 
en opstaan, vorsten – zij zullen zich voor U neerbuigen, omwille 
van de HEERE, Die getrouw is, de Heilige van Israël, Die U 
verkozen heeft. 
8Zo zegt de HEERE:  In de tijd van het welbehagen heb Ik U 
verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen. Ik zal U 
beschermen en U geven tot een Verbond voor het volk,  om de 
aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen 
te ontvangen, 
9om te zeggen tegen de gevangenen: Ga uit!, tegen hen die in 
duisternis verkeren: Kom tevoorschijn! Op de wegen zullen zij 
weiden, op alle kale hoogten zullen hun  weidegronden zijn.
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2d. Geen gebrek, gebaande wegen, 
ontferming => gejuich 

10Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon 
zullen hen niet steken, want hun Ontfermer zal hen leiden, Hij 
zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen. 
11Ik zal al Mijn bergen tot een weg maken, Mijn gebaande 
wegen zullen verhoogd worden. 12Zie, sommigen zullen van ver 
komen: zie, anderen uit het noorden en uit het westen, en weer 
anderen uit het land Sinim.
13Juich, hemel, en verheug u, aarde, bergen, breek uit in 
gejuich, want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij zal Zich 
over Zijn ellendigen ontfermen.
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3rde Lied
Jesaja 50:4-10
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3a. Afhankelijk, Bewogen, Gehoorzaam, 
“onaantastbaar”,  en zeker van zijn zaak.
4De Heere HEERE gaf Mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat Ik 
weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt Mij 
elke morgen, Hij wekt Mij het oor, zodat Ik hoor als zij die onderwijs 
ontvangen.

5De Heere HEERE heeft Mij het oor geopend, en Zelf ben  Ik niet 
ongehoorzaam, Ik wijk niet terug.

6Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan, Mijn wangen aan hen die Mij de 
baard uitplukken. Mijn gezicht verberg Ik niet voor smaad en speeksel.

7Want de Heere HEERE helpt Mij. Daarom word Ik niet te schande. Daarom 
heb Ik Mijn gezicht gemaakt als hard gesteente, want Ik weet dat Ik niet 
beschaamd zal worden.

8Hij is nabij  Die Mij rechtvaardigt. Wie zal met Mij een rechtszaak voeren? 
Laten wij samen opstaan! Wie heeft een rechtszaak tegen Mij? Laat hij tot 
Mij naderen!

9Zie, de Heere HEERE helpt Mij. Wie is het die Mij schuldig verklaart? Zie, zij 
allen zullen als een kleed verslijten, de mot zal hen opeten.
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3b. Oproep tot ons 

10Wie is er onder u die de HEERE vreest,

die luistert naar de stem van Zijn Knecht?

Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft,

laat hij dan vertrouwen op de Naam van de 
HEERE en steunen op zijn God.
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Conclusie
Christus als de Knecht van de 

Heer

Ons ten Voorbeeld
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1. Voor Zijn discipelen (Mat 20:20-28)

25En toen Jezus hen bij Zich geroepen had, zei Hij: U 
weet dat de leiders van de volken heerschappij over 
hen voeren, en de groten macht over hen uitoefenen.
26Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u 
groot wil worden, die moet uw dienaar zijn;
27en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw 
dienaar zijn,
28zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om 
gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te 
geven tot een losprijs voor velen.
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2. In elke gezag situatie (1 Petrus 
2:21-25)

21Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus 
voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld 
na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen;
22Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond 
geen bedrog gevonden is;
23Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en 
toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem 
Die rechtvaardig oordeelt;
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3. In de Gemeente (Fil 2:3-8) (NBV21)

3Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle 
nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. 
4Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van 
de ander. 
5Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 
6Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op 
aan God gelijk te zijn, 
7maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van 
een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens 
verschenen 
8heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood –
de dood aan het kruis. 

17


	Dia 1: Uitdaging: Jesaja is Profetie  =>  berglandschappen.
	Dia 2: De Knecht van de Heer
	Dia 3: 1ste Lied
	Dia 4: 1a. Uitverkoren, geliefd, gezalfd.
	Dia 5: 1b. Wie zegt dit? Wat zegt Hij?
	Dia 6: 2de Lied
	Dia 7: 2a. Geroepen, toegerust, belofte, teleurgesteld en uitgeput
	Dia 8: 2b. Rotsvast vertrouwen, ook gesteld tot licht voor de volken 
	Dia 9: 2c. Wie zegt dit? Wat Zegt Hij?  
	Dia 10: 2d. Geen gebrek, gebaande wegen, ontferming => gejuich 
	Dia 11: 3rde Lied
	Dia 12: 3a. Afhankelijk, Bewogen, Gehoorzaam, “onaantastbaar”,  en zeker van zijn zaak.
	Dia 13: 3b. Oproep tot ons 
	Dia 14: Conclusie
	Dia 15: 1. Voor Zijn discipelen (Mat 20:20-28)
	Dia 16: 2. In elke gezag situatie (1 Petrus 2:21-25)
	Dia 17: 3. In de Gemeente (Fil 2:3-8) (NBV21)

