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Het boek van Wolff is een bijbels-theologische 'k.lassiker'. Oorspronkelijk heeft het gediend
als dissertatie aan de Martin-Luther-Universiteit van Halle-Wittenberg in 1942. Na de oorlog
heeft Wolff zijn studie nader uitgewerkt (tweede druk in 1950, derde druk in 1952). Wegens de
niet aflatende vraag ernaar is het boek in 1984 opnieuw op de markt gebracht als een onveranderde reproduktie van de derde druk. De prachtige studie houdt zich bezig met een kerngedeelte
van de Heilige Schrift en is een goed voorbeeld van een integrale benadering van het Oude en
Nieuwe Testament tegelijkertijd. Het boek kan ingenomen worden als een medicijn tegen de niet
gezonde neiging om beide testamenten los van elkander te bestuderen. Zonder intertestamentair
te zijn vervult het een brugfunktie tussen de beide te zeer uiteengegroeide disciplines. Bijzonder
is voorts dat ook bijbel en vroege kerkgeschiedenis onder de boog van dit beroemde Schrifthoofdstuk bij elkaar worden gebracht. Het bezwaar dat op deze wijze de kanonieke afgrenzing
van de Heilige Schrift zou vervagen, is grotendeels ondervangen door een duidelijke hoofdstukindeling. Een voordeel van het samenbrengen van Nieuwe Testament en vroege kerkgeschiedenis
onder de aanduiding Urchristentum is dat meer inhoudelijk dan formeel de grens tussen beide in
het oog springt. Een bijkomende verdienste die voor de aktualiteit van vandaag betekenis heeft,
is dat in een afzonderlijk hoofdstuk op de joodse omgang met Jesaja 53 in de tijd rond het
begin van de jaartelling wordt ingegaan.
Het boek is schriftkritisch, maar kenmerkt zich niettemin door een grote eerbied voor en een
sterke persoonlijke betrokkenheid bij het heilgeheimenis waarover het in Jesaja 53 gaat. Om
genoemde redenen hoort dit werk in de bibliotheek van elke schriftgeleerde-in-het-koninkrijkder-hemelen thuis.
Wij zullen ons nu eerst aan een nadere omschrijving van de inhoud wagen.
I. In het inleidende hoofdstuk geeft W olff een beoordeling van de bestudering van het onderwerp van zijn boek zoals die tot dusverre is bedreven. "Die Forschung hat Belege in den
verschiedensten Zusammenhängen zutage gefördert. Ein einheitliches Bild ist aber bisher
nicht entstanden,nicht einmal für Jesus, die Urgemeinde oder Paulus je für sich, geschweige
denn die spätere Zeit. Man ging bisher nur von einzelnen Stellen aus und trug eine Fü1le
teils einander widersprechender wertvollèr Einzelbeobachtungen zusammen. Von einer Ge. samtüberschau erwarten wir eine eindeutigere Beurteilung der einzelnen Belege" (S. 15).
I

II. Uit het tweede hoofdstuk dat, in detail en samenvattend, een uitleg van Jesaja 53 biedt,
stippen we de volgende punten aan:
a) Ten aanzien van Jes. 53:1 wordt een belangrijke beslissing genomen: "Es ist der Prophet, der so ruft" CS. 21) en niet de volken en hun koningen zoals je vanuit 52:15 zou
kunnen denken.
b) Bij vss. 4/5: "In immer neuen Wendungen wird es dargestellt, dasz diese Prophetie
'Siehe, es siegt mein Knecht' von einem 'geschlagenen' Mann handelt, und zwar von
einen radikal geschlagenen, denn er ist 'von Gott' geschlagen. Er ist aber nicht nur
äusserlich geplagt, Z.B. mit Striemen, sondern verwundet durch und durch; er heisst
'durchbohrt' (!). Man wird daraus schliessen dürfen, dasz er nicht erst ein Märtyrer
seiner Botschaft wurde, sondern dasz man ihn vom Beginn seines Auftretens an - da
man ihn mit Aussatz (?) belastet sah - für einen 'krankhaften Fantasten' hielt" (S. 23).
c)
Vs. 8 wordt als volgt omschreven: "'Aus Haft und Gericht' kommt er her, wenn er in
den Tod geht" (S. 23). Hieruit en uit het feit dat zijn graf wordt gesteld bij de goddelozen (vs. 9) leidt Wolff af dat het om een terechtstelling gaat.
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d)

e)

f)

g)

i)

j)

III.
a)

b)

c)

Bij vs. 10: "Indem der Wille Jahwes an ihm vollstreckt wird, 'glückt' 'durch seine
Hand', in seiner Person, Jahwes Plan schlechthin (53,10) ... Es entsteht eine wundersame Entsprechung zwischen dem 'Arm Jahwes' (53,1) und der 'Hand des Knechts'
(53,10). In dem Knecht ist er offenbar" (S. 26).
Am Anfang und am Ende der Prophetie stehen in fünffacher Wendung dem Knechts
gegenüber die Vielen: 52:14, 15; 53:11, 12a, 12c, ... Alles wesentliche, was vom Knecht
zu berichten ist, ist also bezogen auf die Vielen". Volz in een noot: 'rabbim' ist ein
Stichwort des Liedes" (S. 213/9).
Die Untersuchung der formalen Struktur des Kapittels hat ergeben, dasz hier eine
Liturgie vorliegt, die von zwei Jahwe-sprüchen (52,13-15 und 53,l1b-12) unrahmt ist.
Uneinigkeit herrscht nur über das Verständnis des Mittelstückes 53,1 ff': rouwklacht?,
boetelied? "Der erzählende Charakter der Verze 2-9 ... erinnert aufs Ganze gesehen an
die Form des Klageliedes oder an die Erzählung der Not im Danklied. Der Bericht von
der Errettung in V. 10 f entscheidet darüber, dasz hier nur das Danklied zum Vergleich
herangezogen werden kann" (S. 30).
Van Volz wordt in een noot aangehaald: "Das stellvertretende Leiden ist in diesem
Gottespruch mit nicht weniger als fünf Sätzen ausgesprochen! Es ist, als könnte Gott
sich nicht genug tun, dies festzustellen ... " (S. 32).
"Es gehört zu dem Beachtlichsten dieser Prophetie, dasz Stellvertretung und Herrschaft
des Knechtes un1öslich verbunden sind. Stellvertretung ist die 'zentrale Voraussetzung'
der Herrschaft; die Herrschaft ist das 'Ziel' der Stellvertretung. Nicht darin unterscheidet sich diese Prophetie von den 'messianischen Weissagungen' im strengen Sinne,
dasz ihr die eschatologische Zielrichtung fehle, sondem darin, dasz sie darüber hinaus
eine geschichtliche Grundlage hat, in der die Schuldfrage in den Mittelpunkt gerückt
und gelöst wird. Dadurch erhält die Herrschaft des Knechtes den volkommenen Rechtsgrund" (S. 33).
"Das Politische (= das was das öffentliche, staatliche Leben betrifft) in dieser Prophetie
darf somit keinesfalls verkannt werden ... Sowohl der geschichtliche Kencht berührt das
Politische, wenn er das Entsetzen der Offentlichkeit erregt und wenn er zur Hinrichtung abgeführt wird (V. 8), als auch der eschatologische, wenn er den Vö1kem und
Königen gegenübersteht, erhöht zu einem Fürsten dieser Könige, und wenn ihm der
Tribut aus dem Reichtum der Nationen gezahlt wird" (S. 33).
Over wie gaat het? "Was aus 53,2 ff. zu erheben war, wies stark auf eine 'ganz bestimmte historische Persönlichkeit' (Duhm). Nach viel hin und her scheint diese nun in
Deuterojesaja selbst gefunden zu sein ... Doch damit ist erst ein Teil der Frage beantwortet ... So viele Leiden sind genannt, dasz es -eben dadurch erschwert ist, dies alles
in einer konkreten Gestalt wiederzufinden ... So erhält der geschichtliche Deuterojesaja
den Charakter des Vorbildes ... auf Jesus Christus hin ... " (S. 35/6).
Het derde hoofdstuk gaat na hoe Jesaja 53 in het Jodendom van rond het begin van de
jaartelling is verstaan. We stippen de volgende punten aan:
In de oudtestamentische teksten van na Jes. 53 worden soms (bijv. Dan. 12:3) woorden
en motieven uit het knechtslied verwerkt en op anderen toegepast, maar de boodschap
zelf niet. Behalve in Zach. 12:9, maar dat heeft geen woorden die aan Jes. 53 doen
denken.
Bij de LXX zet een beweging in die de aandacht bij het lijden van de knecht weghaalt.
De knecht is ook in zijn lijden boven de mensen verheven en heeft lijden en dood
eigenlijk achter zich. "Wir verkündigten in seiner Gegenwart, wie ein Kind (verkündigt) " (53,2) (S. 41). Er is ook wraakzucht naar de schuldige aan zijn dood toe. De
plaatsvervanging wordt hier en daar aangetast. Toch blijft de boodschap in z'n geheel
goed behouden.
In het boek Henoch heet de messias meermalen 'de rechtvaardige' (Jes. 53: 11), herinnert zijn bloed aan het martelaarschap van de knecht en doet zijn verhouding tot de
koningen denken aan het inleidende Godswoord van Jes. 52:13-15, maar is toch de
boodschap van Jes. 53 niet verstaan. De rechtvaardige is onderscheidsloos tussen de
rechtvaardigen, hij ondergaat het martelaarschap maar niet plaatsvervangend en de
koningen tegenover hem worden vernietigd en niet buitgemaakt of ontwapend. Met dat
het Jodendom de trekken van Jes. 53 in zijn messaisbeeld gaat intekenen, gaat de

3

d)

e)

t)

g)

h)

eigenlijke boodschap van het hoofdstuk verloren.
In het Vierde Boek van Ezza kom je drie trekken van Jes. 53 tegen: de knecht (maar
dan als titel alleen), het sterven van de messias (maar dat is een algemeen menselijk
sterven, zonder geweld, lijden of verzoening) en de volken die zijn stem vernemen (al
draagt hij hun zonden niet, maar bestraft die). Ook hier kun je niet spreken van een
verstaan van de boodschap.
In de Wijsheid van Salomo treffen we voor het eerst een echte duiding van Jesaja 53
aan, in hfst. 5:1 v.v. Daar wordt de rechtvaardige met trekken van het
knechtshoofdstuk beschreven. Echter, onder de rechtvaardige moeten we waarschijnlijk
de gemeente der rechtvaardigen verstaan. Deze wordt geschilderd in het eindgericht. De
verachters van de rechtvaardigen erkennen hun vergissing met woorden uit Jes. 53,
maar de uitdrukkingen van het plaatsvervangend lijden zijn vermeden. Het is een te
snelle duiding. De auteur lijdt dan ook niet aan de schuldvraag. Rechtvaardigen en
goddeloz~n zijn twee eeuwig gescheiden groepen.
In de Martvrien van de boeken der Makkabeeërs is er veel dat aan Jes. 53 herinnert.
Toch zijn de verschillen beduidend: 1) de martelaars lijden om eigen zonden, de knecht
treft vreemde schuld, 2) de blik van de martelaren blijft beperkt tot het eigen volk, de
knecht lijdt voor de volkerenwereld, 3) de martelaars bidden voor de broeders en tegen
de vijanden, de knecht treedt in voor de goddelozen, 4) het geduld van de martelaren
wordt bewonderd, de knecht wordt ook in zijn geduld veracht, 5) bij de knecht is er
een heilsplan dat hem doet lijden, de martelaren weten daar niet van, 6) de martelaren
. hopen op opstanding, de knecht gaat de heerschappij over de volken tegemoet, 7) het
martelaarsschap van de Makkabeeën behoort tot de geschiedenis, de knecht lijdt eschatologisch.
Het bijzondere dat in Jes. 53 van de ene knecht verteld wordt, komt hier veralgemeniseerd naar voren.
In de Synagoge (Targums enz.) is Jes. 53 toegepast op 1) het volk Israël (maar dan
past de dood van de knecht niet), 2) op Mozes (wel zoendood, maar de eschatologie
ontbreekt), 3) op de vromen (maar het schuld dragen voor de goddelozen blijft dan
oppervlakkig). Verminkt is Jes. 53 in de Targum Pseudo-Jonathan. "Völlige Verkehrung"
(S. 52), "eine Reihe exegetischer Küosteleien". "Für den denkenden Leser wird darum
das Targum aus einem Zeugen gegen das christliche Verständnis dies es Kapitels zu
einem der wichtigsten Zeugen für dasselbe" (Dalman, in noot op S. 52). Steeds gaat het
om andere subjekten dan in de tekst zelf, de nederigheid van de knecht wordt in haar
. tegendeel uitgelegd, het dragen van de zonden wordt tot voorbede wegens de. zonden,
het sterven. van de knecht is geen exekutie, maar heldhaftige zelfovergave. Waar Jes.
53 op de messias geduid wordt blijft er nog minder van het hoofdstuk over dan bij
toepassing op andere grootheden.
Samengevat: "Wo der Messias in dem Knecht gefunden wird, biegt man die wesentlichen
Aussagen über ihn ab; wo wesentlichen Aussagen über den Knecht erfaszt sind, überträgt man sie auf Gestalten, die das Ganze jener Prophetie nicht decken. Die Prophetie
kano offenbar in ihrer Fülle solange nicht erfaszt werden, als ihre neutestamentliche
Erfüllung nicht erkanot wird" (S. 54).

IV. Hoofdstuk vier handelt over de vraag hoe Jesaja 53 zijn rol heeft gespeeld in het Nieuwe
Testament en voorop in de woorden van Jezus. De volgende punten vallen hierbij te noteren:
1.
Bij Jezus zelf:
a) De vraag of Jes. 53 een rol heeft gespeeld in het bewustzijn van Jezus moet positief
beantwoord worden. Hij hield zich sterk bezig met DtJ esaja en met het martelaarsschap van de profeten. De gedachte dat Hij voor zijn ambt moest sterven is niet maar
spontaan in zijn binnenste gekomen, maar is Hem ook door de Schriften aangedragen.
b) Luk. 22:37 ('onder de misdadigers gerekend'): het enige duidelijke citaat uit Jes. 53 in
Jezus' eigen mond, niet volgens LXX, maar rechtstreeks uit 't Hebreeuws. Het onverwachte van de uitspraak pleit voor echtheid. In de Schrift staat Jezus voor de wil van
God over zijn leven. Dat zijn dood heilsbetekenis heeft, is hier niet aangeduid. In de
aanhaling klinkt overigens het hele knechtslied mee, het is geen atomistisch bijbelgebruik.
c) Mark. 10:45 ('gekomen om te dienen'). Gemeentheologie, voortbordurend op Luk. 22:27
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d)

e)

f)

2.
a)

b)

c)

(die aanligt is meer dan die dient)? Niet waarschijnlijk, gezien de titel 'mensenzoon'
die alleen Jezus voor Zichzelf gebruikt. We hebben hier een gewichtig getuigenis voor
Jezus' verhouding tot Jes. 53: 1) 'velen', in Jes. 53 tot vijfmaal toe, zonder deze achtergrond blijft dit woord vaag; 2) 'voor'; 'in plaats van' of 'ten behoeve van'? De velen
moeten gekocht worden, maar dat sluit plaatsvervanging niet uit. 'Voor' is krasse
samenvatting van Jes. 53:10-12;
3) 'losgeld', niet precies gelijk aan 'asjam, het vat de boodschap van de plaatsvervanging in Jes. 53 samen; 4) 'zijn leven te geven', 'zijn leven' in Jes. 53:10-12 tot driemaal
genoemd; in LXX minder duidelijk. Ook dat wijst naar Jezus zelf. Jezus citeert Jes. 53
niet, maar naar het einde toe is dit woord een steeds duidelijker antwoord van Hem op
het knechtslied. Jezus leeft met de Schriften, daarom geen afstandelijk Schriftbewijs.
Alle elementen van Mark. 10:45 zijn in Jes. 53 terug te vinden. Ook de hoogheidstitel
'mensenzoon' uit Dan. 7 legt niet pas het verband tussen heerschappij en plaatsvervanging, maar dit verband is in het geheel van het knechtslied aanwezig.
Mark. 14:24 (het wijn-woord bij het avondmaal). Jezus heeft bij de maaltijd aan Jes. 53
gedacht: 1) 'ten behoeve van velen', (hyper i.p.v. anti), de blik is gericht op de velen,
een politieke grootheid, waarvan de 'wij' in Jes. 53 en de discipelenkring het eerste
begin is; 2) 'het bloed van het testament'. Geen toespeling op Jer. 31. De verbinding
van 'testament' met een mens die sterft vinden we alleen in DtJesaja. De knecht is in
persoon het testament van God; 3) 'uitgestort', de knecht stort zijn leven uit in de
dood (53:12), in LXX minder duidelijk. "Hier wird nicht mehr über Jes. 53 gesprochen,
sondern hier ereignet sich in unwiederholbare Weise 'gelebte Exegese'" (S. 66).
Mark. 9:12b ("Zoals over de Mensenzoon geschreven staat dat Hij veel moet lijden en
veracht worden"). Voor echtheid pleiten de moeilijkheid van de kontekst, de titel
mensenzoon en het zwijgen van Jezus over zijn dood. Het woord is ook te vaag voor
een vaticinium ex eventu. Ook nu geen citaat uit Jes. 53. "Jesus ist nicht an einer
'Stelle' gelegen, sondern an der Schrift" (S. 68). Meer plaatsen spreken immers over het
lijden (Ps. 22). Jes. 53 was voor Jezus geen geïsoleerd hoofdstuk maar de hoogste top
van een bergrug die het hele Oude Testament doortrekt. Daarom valt de grens van het
citeren moeilijk aan te geven.
Tegenstelling tussen het cruciale gebruik van Jes. 53 door Jezus en het bijna volledig
ontbreken van citaten daaruit. Jezus beschrijft zichzelf met probleemloze vanzelfsprekendheid met de woorden van de profetie van Jes. 53. Het Schriftgebruik is daarbij niet
vanuit de LXX te verstaan, ook niet vanuit de rabbijnse theologie. Jezus' schriftgebruik
is niet atomistisch of eklektisch, maar samenvattend. De profetie krijgt in Hem gestalte. Wie daaraan voorbijziet, zegt met Bultmann dat er geen spoor van te bekennen
is dat Jezus zichzelf zag als de knecht van Jes. 53.
Wat hebben de evangelisten zelf bijgedragen?
Mat. 8:17 ("Hij heeft onze krankheden op Zich genomen ..."), citaat, niet volgens LXX,
die hier spreekt van het dragen van de zonden. De evangelist houdt het konkreet:
ziekten. Wel staat dit in het bredere kader van het plaatsvervangend lijden. Dat blijkt
bij de evangelist uit Mat. 1:21 en 20:28. Een atomistisch gebruik van de tekst hebben
we hier dus niet.
Trekken in het lijdensverhaal die overeenkomen met Jes. 53 zijn er genoeg, maar ze
worden niet altijd gesignaleerd. Bijvoorbeeld het zwijgen van Jezus (Mark. 14:61) wordt
niet in verband gebracht met Jes. 53:7, noch Jezus' voorbede in Luk. 23:34 met Jes.
53:12. Terecht ontbreekt bij de begrafenis van Jezus een verwijzing naar Jes. 53:9 (zou
atomistisch zijn!), maar ditzelfde vs. ontbreekt ook bij de beschrijving van Jezus'
gekruisigd worden met de misdadigers, terwijl dat door Jezus zelf aan de hand was
gedaan (Luk. 22:37). Alleen Markus heeft sekundair die tekst.
Waarom is met Jes. 53 niet hetzelfde gebeurd als met Ps. 22, waarvan in het lijdensverhaal de vervulling bijna vers om vers wordt aangewezen? Omdat het psalmboek de
discipelen meer vertrouwd is geweest. Toch heeft Jezus zijn jongeren uit Jes. 53 onderwezen en daardoor zijn hun onbewust toch· nog vele toespelingen daarop uit de pen
gevloeid. Mat. 8:17 laat zien dat in een later stadium de gemeente in Palestina zich
opzettelijk met de Hebr. tekst van Jes. 53 is gaan bezighouden.
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a)

b)

c)

4.
a)

b)

5.

a.

b)

c)

d)

e)

f)

De evangelist Johannes.
Joh. 1:29 ("Zie, het lam Gods ... "). Johannes gebrukt woorden uit Jes. 53: de zonde, de
wereld (= de velen), wegdragen. Ook het lam? Is het lam het paaslam? Het lam van Jes.
53 boodschapt alleen het geduld van de knecht. We moeten tussen de doper en de
evangelist onderscheiden. De doper dacht aan Jes. 53, (maar talja is niet lam, maar
knecht, aldus Jeremias). De'evangelist heeft er later het offerlam in gebracht. De doper
heeft niet kunnen denken aan het paaslam, omdat hij niet rekende met de dood van
Jezus.
Joh. 12:38 ("Here, wie heeft onze prediking gehoord ..."). Een niet atomistisch citaat uit
Jes. 53:1. Op een cruciale plaats van zijn evangelie zet Johannes dit woord dat in het
knechtslied de brug slaat tussen verhoging en vernedering. Op het moment dat Jezus
zich gaat verbergen ziet Jesaja, zegt Johannes, zijn heerlijkheid en het openbaar
worden van Gods arm.
De taal van Johannes is doordrenkt van Jes. 53: heerlijkheid, verhoging, licht, kennis,
enz.
Jesaja 53 in de eerste christenheid.
De knecht in Hand. 3 en 4. De titel verschijnt steeds in een kontekst die aan Jes. 53
doet denken: de knecht Jezus verheerlijkt (3:13), de knecht Gods zegent door af te
brengen van boosheden (3:26), de heidenen zijn tegen hem vergaderd (4:27), de hand
Gods moge zich ter genezing uitstrekken (4:30), de rechtvaardige (3:14), de uitlevering
(3:13). Petrus herinnert trouwens zelf aan de vervulling der profetie. De vroege gemeente heeft dankzij het onderwijs van Jezus bij Jes. 53 geleefd en wist: Jezus is voor
onze zonden gestorven naar de Schriften (1. Kor. 15:3). "Das Schweigen in Zitaten ist
ein Schweigen der Ergriffenheit" (S. 89). Evanals in Mat. 8:17 komt Jes. 53 hier ter
sprake n.a.v. een genezing (iasis-traditie).
Hand. 8:32, ("gelijk een schaap werd Hij ter slachting geleid ... "), citaat naar LXX in
het kader van de zending der eerste gemeente. LXX moffelt het lijden wat weg. Vandaar dat Lukas hier de mogelijkheid ziet om Jezus te verkondigen in de eenheid van
lijden en verheerlijking. De interesse is hier niet soteriologisch, maar christologisch
(wie is Jezus?). Het eigenlijke Schriftbewijs begint in de missie, dus naar buitenstaanders toe.
Jes. 53 bij Paulus.
Rom. 10:16 ("Heer, wie gelooft onze prediking ..."). Vervroegd citaat, de werkelijkheid
van Israëls ongeloof komt later ter sprake. Laat zien dat de prediking van DtJesaja
Paulus hoog zit. Terecht geloofde hij dat Christus in Jes. 53 gepredikt wordt.
Rom. 15:21 ("Zij aan wie niet van Hem is verkondigd, zullen Hem zien ... "). Citaat uit
Jes. 52:15. Voor zijn persoonlijk reisplan beroept Paulus zich op Jes. 53. Teken dat het
hoofdstuk hem sterk heeft beziggehouden.
Rom. 4:25 ("Overgeleverd om onze overtredingen ..."). Sterk door Jes. 53 gestempeld:
'overgeleverd', 'onze overtredingen', 'wegens' (dia), 'rechtvaardiging.. Vrucht van een
vroeger bezig zijn van Paulus met Jes. 53? LXX anders.
2 Kor. 5:21. ("Hem die geen zonde gekend heeft ... "). Uit Jes. 53: 1) 'die de zonden niet
gekend heeft', LXX: 'wetteloosheid deed hij niet'. Paulus verscherpt. 2) 'voor ons tot
zonde gemaakt', Jes. 53:6: 'de Here liet op hem neerkomen ons aller zonde'. Paulus
verscherpt. 3) 'opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem', in Jes. 53:11 zijn
de rechtvaardiging en het dragen van de zonde nauw verbonden. Geen citaat, maar
Paulus spreekt samenvattend en ad sensum.
1 Kor. 15:3 ("Christus gestorven voor de zonden naar de Schriften"), Paulus volgt hier
niet de christologische, maar de eucharistisch-soteriologische traditie van de oergemeente. De rechtvaardiging van Christus zelf (1 Tim. 3:16) sluit aan bij vs. 11 van
LXX. Ook in de Chr.-hymne van Philip. 2 vinden we traditie-goed uit Jes. 53, in messiaans-christologische zin.
Samengevat, Jes. 53 voor Paulus: "Es ist ihm Speise gewesen, nicht Handwerkzeug" (S.
99). Zijn leven erin is te vergelijken met dat van Christus in Mark. 10:45. Hij blijft
meer aan de soteriologische dan aan de christologische kant. Ten onrechte zegt
Bultmann dat Jes. 53 bij Paulus ontbreekt.
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6.
a)

b)

c)
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7.

a)

b)
c)

d)

Jes. 53 in 1 Petrus.
1 Petr. 2:22-25 (" ... die geen zonden gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is
gevonden ... "). Geen citaat, maar Jes. 53 stroomt hier de christelijke verkondiging
binnen. 1) 'geen zonde', Jes. 53:9. "Die Verkündigung der Sündlosigkeit Jesu ist weithin
an Jes. 53 gebunden" (S. 100). 2) het lam wordt hier niet genoemd, dat heeft in 1 Petr.
al een andere functie (1:19). 3) 'die onze zonden zelf weggedragen heeft', vrije aansluiting bij LXX. 4) 'en door zijn striemen zijt gij genezen', in Jes. 53 belijdenis, hier
toespraak. De iasis-traditie mondt hier uit in de soteriologische. 5) 'gij waart dwalende
als schapen', geen citaat maar de Schrift (Jes. 53:6) biedt Petrus de woorden van de de
verkondiging.
de rest van de brief. 1) 1:11: het op Christus doelende lijden en de daarop volgende
heerlijkheid: christologische traditie. 2) 1:19: bloed van Christus als van een onbevlekt
lam, dat is het paaslam. 3) 3:18: Christus stierf 'om der zonde wil', peri hamartias, in
LXX weergave was 'asjam. 4) Christus 'de rechtvaardige', zie Hand. 3:14.
Vooral op de hoogtepunten van de brief, in de Christus-liederen, is de herinnering aan
Jes. 53 sterk. Jes. 53 wordt in het geheel van de brief totaal genomen: de soteriologische, de christologische, de iasis- en ook de exemplum-traditie (vgl. Mark. 10:45 en
Philip. 2:5-11).
Jes. 53 in de rest van het Nieuwe Testament.
1 Johannes 2:1, 2: 'Christus de rechtvaardige, verzoening voor onze zonden en die der
wereld'; 3:5: 'om de zonde weg te nemen' en 'in Hem is geen zonde'; klanken uit Jes.
53.
Brief aan de Hebreeën. 9:28: 'Christus geofferd om veler zonden weg te nemen', naar
Jes. 53:12 LXX.
Openbaring. 14:5: van de martelaren: 'en in hun mond is geen leugen gevonden'. Maar
dit gaat terug op Zeph. 3:13 en levert dus geen parallel met de martyria der Makkabeeëers op; 5:6, 9, 12: het geslachte lam. Verdere motieven: het overgegeven leven
van Jezus, het losgeld, de velen, de nederigheid en de overwinning van Jezus, plaatsvervangend lijden en verheerlijking, en dat alles in eenheid van voorstelling.
afsluitende vragen.
Hoe gaat het nu verder? Gaat Jes. 53 helemaal op in de verkondiging of komt het
Schriftbewijs op? En zal de eenheid bewaard blijven of zullen de verschillende duidingstradities uit elkaar vallen? Of komt er nog een bij: de martelaarstraditie, "die ins
Neue Testament keinen Eingang fand"? (S. 107).

V. Het vijfde hoofdstuk gaat het gebruik van Jes. 53 na in de tijd tussen het Nieuwe Testament
en Justinus, bij welke laatste wij de eerste uitvoerige behandeling van het knechtslied
aantreffen.
1.

De eerste Brief van Clemens
In hoofdstuk 16 staat geheel Jes. 53, overgeschreven naar de LXX, met enkele wijzigingen (paidion in vs. 2 slaat niet meer op de profeet, maar op de knecht). Bij de aanhaling ontbreekt 52:13-15. Verder het hele hoofdstuk, omdat Clemens zich niet meer vrij
voelde eklektisch te citeren. De kontekst: Christus behoort tot de deemoedigen, niet tot
hen die zich boven de kudde verheffen (16:1). Hij vernederde zich om daarna te worden
verhoogd. Dit is een voortborduren op het missionair-christologisch motief. Het unieke
van Christus lijdt schade: Hij opent als voorbeeld een rij van voorbeelden: Elia, Eliza,
Ezechiël, enz. Het unieke van het intreden voor de zonden van velen ontbreekt. Het
komt in de rest van de brief genoeg ter sprake, maar zonder verband met Jes. 53. Ook
de gebedsformule 'door uw geliefde knecht Jezus' is verstard.

2.

De Brief van Bamabas
5:2: "Hij werd verwond wegens onze overtredingen en mishandeld wegens onze zonden.
Door zijn wonden worden wij geheeld. Als een schaap werd hij ter slachting geleid en
hij was stom als een lam voor zijn scheerders", uit het hoofd geciteerd, niet letterlijk,
wel naar het voornaamste. De schrijver is dankbaar voor de kennis die hij daardoor
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krijgt, maar aan de eigenlijke inhoud van de profetie gaat hij voorbij. Niet dat hij bij
de vijf verklaringen over de dood van Christus aan deze leer geen boodschap heeft,
maar het beeld van de gekruisigde wordt toch niet door Jes. 53 gekleurd.
3.

De Didache
In de avondmaalsgebeden in hoofdstuk 9 en 10 verschijnt viermaal de vorm 'door Jezus
uw knecht'. Gaat terug op oude traditie, nog voorbij Hand. 3 en 4, op Jezus' instelling
van het avondmaal zelf. Het gaat daarbij om kennis, openbaring, meer dan om heling,
tekenen en wonderen.

4.

Het zwijgen van de overige apostolische vaders
2 Clemens, Pastor Hermas, brieven van Ignatius hebben geen direkte aanhalingen uit
Jes. 53, hooguit enige herinneringen: "Jezus volbracht zijn werk zwijgend" of, tegen
Polykarpus: "draag de krankheden van allen". Jes. 53 wordt niet om zijn zelfs wil, maar
alleen via de nieuwtestamentische getuigen aangehaald, zonder dat de oorspronkelijke
herkomst bekend blijkt.

5.
a)

De martelaarsakten
Martyrium van Polykarpus. In de eucharistische taal wordt Jezus Gods geliefde en
geprezen knecht genoemd. Deze knecht wordt niet met het lijden geassocieerd. Toch
dient anderzijds Jes. 53 niet voor de beschrijving van het martelaarsschap zoals in de
martyria der Makkabeeërs.
de martelaars van Lyon. Van de martelaar Sanktos wordt gezegd dat zijn lichaam een
en al striem was en dat hij al het menselijke verloren had. Toch anders dan in het
jodendom. "Christus leed in hem".

b)

6.

De hemelvaart van Jesaja (de toevoeging uit de 3e of 4e eeuw)
"In het gedeelte 'waarin de Heer zegt: zie, mijn knecht is verstandig, daar is de afdaling van de geliefde in de hel beschreven". Hier wordt Jes. 52:13-15 tot het knechtslied
gerekend. Maar, hellevaart? Is gedacht aan vs. 12: het verdelen van de buit?

7.

De Akten van Petrus
Gesprek tussen Petrus en Simon de Tovenaar over wie Christus is. Wordt een God
geboren? Petrus: de profeet zegt: wie zal zijn geslacht verhalen? Hij had geen gestalte
of luister. Hier heeft de christologische duiding uit Hand. 8 school gemaakt: eenheid
van lijden en hoogheid. Maar meer dan in Hand. 8 wordt hier op de uiterlijke trekken
gelet.

8.

De Sibyllijnse orakels
In de achtste Sibylle wordt een duiding gegeven van de vernedering: opdat Hij de
ellendigen hoop zou geven. Gaat verder dan de profetie zelf en gaat ook door op de
uiterlijke gestalte van de knecht. Ook voortzetting van de iasis-traditie: Christus als
arts. Maar Hij draagt de krankheden niet meer.

9.

De Brief aan Diognetus
Hier is de iasis-traditie geheel verzelfstandigd. Ook het knechtsgegeven wordt losgemaakt van Jes. 53: knecht wordt zoon. En zijn werk is openbaringswerk. De taal is
uit het Paulinische klimaat, maar Jes. 53 is daarvoor geen bewuste bron.

10.

Melito
In fragment 9 van zijn apologie komen we duidelijk Jes. 53:7 tegen: als een schaap ...
Missionair-christologische traditie. Zelfs: 'als een lam werd hij gekruisigd'.

( .'

VI. Jesaja 53 bij Justinus Martyr
Tot dusver troffen we verenkelde getuigenissen aan, bij Justinus een voorbeeld van uitvoerig
gebruik van Jes. 53.
1.

de bronnen: Apologie en Dialoog.
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Apologie bestemd voor keizer Ant. Pius, onstaan ± 150. De Dialoog uit vroeger tijd,
tijdens Bar Kochba (132-135), maar na de Apologie op schrift gesteld. Gefingeerd
gesprek, teruggaande op echt gesprek. Het is niet enkel tot de Joden gericht, Markus
Pompejus is zeker geen Jood. Hebreeuws kende Justinus niet, hij werkte met LXX.
2.
a)

b)

c)
d)

3.
a)

"

l_~_,

\

b)

c)
d)

4.
a)

b)
c)

d)

e)

VII.

Hoe vaak wordt Jes. 53 geciteerd?
preciese citaten. Een enkele maal heel Jes. 53, zelfs met 52:13-15 en nog meer (tot
54:6). Bijzonder vaak vs. 8b: wie zal zijn afkomst verhalen? Juist het zinnetje dat de
verklaarders van de Hebreeuwse tekst de meeste moeite geeft.
vrije citaten. Citaten-verzamelingen uit verschillende verzen van het hoofdstuk bont
dooreen, waarbij vs. 8b weer bijzondere nadruk krijgt. Vs. 5 over de heling heeft een
bijzondere plaats.
toespelingen hebben steeds betrekking op de eenheid van versmading en verhoging, die
inderdaad uit Jes. 53 komt.
het citeren gebeurt zakelijk: 'Jesaja sprak .. .'. Dat is geen begin van rationalisme, maar
wordt verklaard uit de apologetische situatie.
De duiding
Jes. 53:8b wordt toegepast op de wondere geboorte van de Heiland, 'het geheimenis'. In
de profetie zelf staat het zinnetje aan de rand en heeft betrekking op de vernedering.
''Wer kümmert sich noch urn seinen Aufenthaltsort?" (S. 24). In LXX op de verhoging.
Goed voorbeeld van atomistisch schriftgebruik.
de nederigheid van Christus. De onaanzienlijkheid en de eerloosheid van Christus
krijgen nadruk. In de profetie daarnaast toch ook: de smarten, de wonden, de straf, het
gericht. Het beeld is naar de hellenistische smaak van de tijd: nadruk op uiterlijke
verschijning.
de heerlijkheid van Christus. Deze wordt gestaafd door de vergelding van vs. 9: Ik zal
de rijken voor zijn dood geven.
het door Christus bewerkte heil. Via de eucharistie-viering komt het 'voor ons' karakter van Jes. 53 er wel uit. Dat blijkt ook uit het citeren van vs. 5, dwars tegen de
syntaxis in, als direkte rede in indirekt verband. Is dat uit de liturgie?
Waardering van Justinus' benadering van het knechtslied.
inzake verhouding Oude en Nieuwe Testament, deze staan bij hem op één lijn, maar dat
is ook met andere buitenkanonieke getuigenissen het geval. Aan Jes. 53 is meer plaats
ingeruimd dan aan het lijdensevangelie. Nergens legt het lijdensevangelie Jes. 53 uit.
Jes. 53 wordt wel wat teveel naar de kant van de vernedering uitgelegd.
er is willekeur in het citeren van Jes. 53. Vaak meer geciteerd dan nodig is voor het
doel. Justinus beleeft een zorgeloze vreugde aan de Heilige Schrift. Hij leraart niet !!!1
maar met de Schrift.
Heeft Justinus de boodschap van Jes. 53 begrepen? Via het geloof der gemeente wel:
"dat Christus voor ons, mens geworden, lijden en verachting duldde en opnieuw met
heerlijkheid verschijnen zal". Door veelvuldig en uitgebreid citeren van Jes. 53 en door
het gemeentegeloof is Justinus behoed voor het doorslaan in eenzijdigheden.
Justinus de bloedgetuige. In de martelaars akten van hem het woord: "Wij geloven in de
Here Jezus Christus, Gods knecht" - herinnering aan Jes. 53.
Konklusies

1.
a.

b)

de weg van Jes. 53 door het oerchristendom.
De geschiedenis van Jes. 53 begint met zwijgen, nog verscherpt door niet ter zake
gebruik in de synagoge. Dit zwijgen is verbroken door de vervulling, niet door de
theologie: Joh. de Doper: Zie, de knecht Gods, die de zonden der wereld wegdraagt.
Jezus verkláárt het hoofdstuk niet, maar vervUlt het.
Het duidelijkst zie je Jes. 53 funktioneren in Handelingen en 1 Petrus. Citeren blijft
uitzondering, men predikt Jezus met de woorden van Jes. 53. Het knechtslied is versmolten met het woord van kruis en opstanding.
In de tijd na het Nieuwe Testament komt het citeren op, zelfs van het hele hoofdstuk.
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c)
d)
e)

2.
a)

b)

c)

3.
a)
b)

"

\ ..

.

c)

Jes. 53 gaat de weg van Jeruzalem naar Rome.
maar via de diaspora: Hand. 8, ook Barnabas (uit Alexandrië of Palestina). Ignatius
zwijgt over Jes. 53: een teken van hellenistisch synkretisme.
Jes. 53 overal bekend, door de taal van gebed en eucharistie (pais). Na Paulus wordt er
theologisch niet meer mee gewerkLWel missionair.
Als voedsel, niet als wapen of werktuig is het hoofdstuk van meet aan werkzaam
geweest.
Duidingstradities in de oude kerk
Reeds in het Nieuwe Testament beginnen zich verschillende duidingstradities af te
tekenen:
i.
eucharistisch-soteriologische traditie, uitgaande van het wijn-woord; "Christus is
gestorven voor onze zonden, naar de Schriften", 1 Kor. 15:3, Paulus' soteriologie,
de liturgie.
ll.
iasis-traditie, Mat. 8:17, Hand. 3, 1 Petr. 2; mondt in de soteriologische uit; later
verzelfstandigd: Sibyll. orakels, Brief aan Diognetus.
111.
christologische traditie, te beginnen bij Jezus' lijdensvoorzeggingen, Hand. 8,
Jezus' zondeloosheid verregaand afgeleid uit Jes: 53:9. Een groeiend aksent op
periphere trekken van Christus' persoon in lijden en verheerlijking.
IV.
exemplum-traditie, Mark. 10:45, 1 Petr. 2. Oorspronkelijk steeds uitmondend in het
soteriologische. Dat wordt anders in 1 Clemens en in de martelaarsgetuigenissen.
Deze duidingstradities hebben in het Nieuwe Testament in Jezus hun eenheid, maar na
het Nieuwe Testament beginnen ze uit elkaar te vallen en te vergroeien: de christologische wordt spekulatief, de exemplarische nomistisch. Het uitzicht op het wezenlijke van de profetie gaat verloren. Wel is er de bewarende kracht van liturgie en
Schrift.
In de tijd na het Nieuwe Testament krijgt langzaamaan het lijden een zwaarder aksent
dan de verheerlijking.
Het Schriftgebruik in de oude kerk
In het Nieuwe Testament citeren zeldzaam, later duidelijker, met aangifte van de bron
en langer dan nodig is. De autoriteit van de Schrift wordt formeel.
lengte van de aanhaling omgekeerd evenredig met werkelijke toeëigening van de inhoud.
Atomisch gebruik in het Nieuwe Testament niet aan te wijzen. Later wel, bijvoorbeeld
vs. 8b: wie zal zijn afkOInst verhalen? Het lange citeren heeft matigende invloed op het
vereenzijdigingsproces.
Jes. 53 speelt geen uitzonderingsrol: 'naar de Schriften', er zijn er meer.

Voorwoord
In het inleidende voorwoord van het boek stelt Peter Stuhlmacher vast dat Wolff zijn hoofdthese: Jezus heeft met de Heilige Schrift geleefd en heeft in Jesaja 53 zijn lijdensweg voorgetekend gevonden, tegenover zijn kritici (Bultmann, Bornkamm) staande heeft kunnen houden.
Wel zijn intussen de onderzoekingen op oud- en nieuwtestamentisch gebied verder gegaan en
daarbij is duidelijk geworden dat de individuele en de kollektieve opvatting van de knecht in
Jes. 53 toch niet zo tegenover elkaar behoeven te staan als Wolff nog denkt. Dat een oorspronkelijk individueel gedachte middelaarsfiguur door de deuterojesajaanse redaktor tot representant
van het kollektief Israël gemaakt is. Dat zou nieuw licht kunnen werpen op de verscheidenheid
van duidingen die Jes. 53 in het vroege Jodendom ondergaan heeft. Parallel hieraan is gebleken
dat de traditie van de godsknecht in Henoch zich heeft kunnen verbinden met de tegelijkertijd
kollektieve en individuele mensenzoon-traditie uit Dan. 7:13. Ook op het gebied van het 'offer'
zijn nieuwe inzichten doorgebroken. Offer duidt niet op een Gods toom stillende akte van
genoegdoening, maar op een door God zelf uit liefde gestelde' daad van plaatsvervanging en
genoegdoening. En de verzoening moet niet negatief gezien worden als een schuldwegneming door
middel van een offer, maar positief als een door God genadig geopende mogelijkheid om door het
doodsgericht heen tot Hem te komen.
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BEOORDELING
Bij wijze van beoordeling zou ik eerst een opsomming willen geven van dingen die we van
Wollf's boek kunnen leren en zou ik vervolgens een aantal bedenkingen naar voren willen brengen. Overigens verwijs ik hierbij ook naar de in het begin gemaakte, algemene opmerkingen.

A. Het positieve
1.

a.

b.

c.

Ten aanzien van de uitleg van 'Jesaja 53' (=:: Jes. 52,13 - 53,12) kan als winst meegenomenworden:
de eenheid van het bericht over het plaatsvervangend lijden van de knecht en de
omramende godsspraken over zijn verheerlijking. "Es gehört zu dem Beachtlichtsten
dieser Propbetie, dasz Stellvertretung und Hemchaft des Knechtes unlöslich verbunden
sind. Stellvertretung ist die' 'zeDtnûe Voraussetzung' der Herrschaft; die Herrschaft ist
das 'Ziel' der Stellvertretung" (S. 33). Door dit bij elkaar houden van beide polen wordt
de struktuur van de knechts-passage serieus genomen.
het aanwijzen van bet politieke aspekt Van .deze profetie: de interesse van de volken
en hun koningen voor de heerlijkheid van de knecht en tegelijk hun aandeel in diens
lijden (veroordeling. marteldood). "Hoe komt de knecht aan al die mr'!ht? Waar wij
naar streven, is hem gegeven!", zo schijnen de politieke grootheden te denken. Maar ze
beseffen niet dat zijn macht een gevolg is van zijn gehoorzaamheid ten dode,waarin
zij zelf de hand hebben gehad.
dat het lam van Jes. 53,7 niet zonder meer het paaslam is, maar meer een beeld van de
gehoorzaamheid in het lijden.

2.

Het mistasten van de joodse exegese. "Wo der Messias in dem Knecht gefunden wird,
biegt maIl die wesentlichen Aussagen über ihm ah; wo wesentliche Aussagen über den
Knecht erfaszt sind, übertrágt man sie auf Gestalten, die das ganzc jener Prophetie
nicht decken" (S. 54). Stuhlmacher, die in het voorwoord dit joodse mistasten verzacht
door toch te pleiten voor het recht van een kollektieve uitleg van Jes. 53, kunnen we
niet bijvallen. Wolff e.a. hebben gelijk als ze in de Targum·Jonatban ·een negatief
bewijs zien voor de juistheid van de christelijke uitleg.

3.

Het eigenaardige feit dat Jesaja 53 in het Nieuwe Testament relatief weinig geciteerd
wordt, maar des te meer gebruikt. En dat in de tijd na het Nieuwe Testament, wanneer
het veelvuldig en uitvoerig citeren begint, het materiële gezag·· van dèze belangrijke
schriftpassage afneemt. Zodat men haast gedrongen wordt tot de eigenaardige konklusie
dat het materiële en het formele Schriftgezag met elkaar op gespannen voet kunnen
staan.

4.

Het aanwijzen 'van vier uitlegkundige tradities ta:.v. Jesaja 53: 1) de eucharistischsoteriologische; 2) de christologische; 3) de iasis-traditie Cll 4) de exemplum-traditie; de
principiële eenheid van deze tradities in het Nieuwe Testament en het uiteenvallen
ervan in de tijd daarna.

5.

Dat vergeleken bij de joodse en de meeste vroeg-kerkelijke uitleg het alleen het Nieuwe Testament is dat aan Jesaja 53 echt recht doet.

6.

Dat Jes. 53,8b "Wie zal zijn afkomst vertalen?"" in de oude kerk een onevenredig grote
aandacht gekregen heeft, in christologische zin: om de geboorte van Jezus uit de maagd
te staven.,
. .

(

B. Kritiek
1.
Jesaja 53 is teveel op zichzelf uitgelegd, uitgelicht uit bet-dynamische kader van het
Troostboek. Daardoor ontbreekt het inzicht in de problematiek die in dit hOOk door-
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te staven.

'

B. Kritiek
1.
Jesaja 53 is teveel op zichzelf uitgelegd, uitgelicht uit het-dynamische kader van het
Troostboek. Daardoor ontbreekt het inzicht in de problematiek die in dit boek door-'
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streden wordt en in <;Ie oplossing daarvan door het lijden, sterven en de verheerlijking
van de knecht: hoe zal Israêl zaad zien? Toekomst hebben? Door geboorte? Uiteindelijk
door wedergeboorte.

2.

Eigenaardig is dat Wolff niet wil spreken van een opstanding van de knecht uit de
doden (S. 24125). Maar 'wat is zijn leven na de dood dàn? Kan de zaak van de opstanding niet aanwezig zijn, ook als het woord ontbreekt? Men kan in de Schriftuitleg ook
te verbaal zijn.

3.

T.a.V. Joh. 1,29 is wel wat vlug gekozen voor de voorslag van A. Jeremias: "Zie, bet
lam Gods ...", - het lam zou een weergave zijn van het aramese talja, dat ook als
'jongeling', 'pais', 'knecht' verstaan kan worden. Hier zou dat zelfs moeten en hel
oorspronkelijk door Joh. de Doper gezegde zou dan luiden: "Zie, de knecht Gods ...
enz. ". De latere evangelist zou dan 'lam' gelezen hebben en dit met de offergedachte
hebben verbonden, wat de Doper nog verre lag (S. 81). Is het voor deze klaring niet
jammer dat de Targum dat aramese woord talja in Jes. 53,7 niet heeft? Er worden daar
twee andere woorden gebruikt: 'im.ra en rabfa. Ook het Syrisch van de Peshitta werkt
niet met het woord talja. In plaats daarvan: 'i!Dra en .. niqja, di. 'offerdier'. In de
Peshitta wordt dus vs. 7 wèl in verband gebracht met het offer- 'of paaSlam. We behoeven dat niet over te nemen (zie A,l,c) maar opmerkelijk is het wel (Zie voorts ook
, de kritiek van Bultmann in zijn kommentaar op Johannes, p. 67.)

4.

T.a.v. de uitleg van Jes. 53 in het Nieuwe Testament geeft Wolff een iets te rooskleurige voorstelling als bij zegt (S. lSO) dat er nergens sprake is van een atomistisch
gebruik van de tekst. Zonder nu de typering 'atomistische .Anwendung' VO()r mijn rekening te willen nemen. zou ik toch Daar Rom. 15,21 willen verwijzen, waar Paulus ter
toelichting op njn eigen missie-strategie zich beroept op bet woord uit Jes. 52,15
(volgens LXX): "Zij, aan wie niet Van Hem is verkondigd, zullen Hem zien en wie het
niet gehoord hebben, zuIlen het verstaan". Maar de profetie zelf heeft: "... wat hun
niet verteld was. zien zij en wat zij met gehoord hadden, vernemen zij". Een eigenaardig verschil: bij de profeet is het nieuwe gelegen in het objekt, d.w.z. in dat wat
verteld of geboord werd, bij Paulus (en de LXX) in bet subjekt, d.w.z. in degenen aan
wie verteld wordt of die horen. We hebben hier wellicht te maken met een geval van
Schrift-usus i.p.v. Schriftverklaring: Paulus drukt zijn gedachten in bekende bewoordingen uit. Met exegese van het profeten-woord beeft dit niets van doen. Wolff zelf is bij
de bespreking van deze plaats weinig alert (zie S. 94).
Ook Jes. 53,1 komt in Joh. 12,38 en in Rom. 10,16 in een ietwat ander licht te staan
dan bij de profeet zelf. In Jesaja 53 is het een verzuchting die het ongelofelijke van
wat volgt beklemtoont. Bij J obannes en Paulus staat het in een verwijtende kontekst.
Dit is maar een nuance-verschil, maar toch kan de exegeet met Johannes en Paulus in
zijn hoofd bij de uitleg van Jes. 53,1 een verkeerd aksent leggen. De profeet verwijt
niet, want hij sluit zichzelf en zijn kring in als hij zegt: het was ongelofelijk en
inderdaad hebben wij 't aanvankelijk dan ook niet geloofd. Het aksent ligt in Jes. 53
op de vreemdheid van het bericht en niet op de ongelovigheid van de (meeste) hoorders.

S.

Een kleinigheid. Wolff vertaalt Jes. S3,2 in LXX: "Wa verkündigten in seiner Gegenwart, wie ein Kind (verkündigW (S. 41). Dit in het kader van zijn stelliDg dat er in de
LXX een begin is op te. merken van de tendens de knecht bet lijden te besparen. Toch
is de hierboven gegeven vertaling nier waarschijnlijk, gezien het vervolg. Er staat: "Wij
kondigden tegenover hem (Hem?) (iemand) aan als een kind, als een wortel in dorstige
aarde, hij heeft gedaante noch heerlijkheid. En wij zagen hem en hij had gedaante
noch schoonheid". Het kind (vertaling van joneq, 'loot', eigenlijk 'zuigeling') is kennelijk niet een typering van de prediker(s), maar van de gepredikte. Overigens is de

"
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tendens om de knecht het lijden wat te besparen ("dat zal u geenszins geschieden,
Here!") in de LXX wel waar te nemen.

C.<

6.

Op S. 136 zegt Wolft' dat Justinus Martyr in zijn geschriften meer plaats voor Jes. SJ
dan voor het lijdensbericl1t uit het evangelie heeft ingeruimd en dat ·Soweit wir schen,
Jes. 53 Die durch den Passionsbericbt wird ausgelegt". De eenvoudige verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat Justinus in gesprek is met een Jood, die het gezag van bet
Nieuwe Testament met erkent.
.

7.

In het voorwoord zegt Stuhlmacher, ter ondersteuning van zijn pleidooi voor de meer·
duidigheid van Jesaja 53 (individueel en kollektief) dat we beide optieken ook in Dan. 7
t.a;v. de mensenzoon naast elkaar tegenkomen. Dat is juist. In de verheerlijking van de
mensenzoon waar Dan. 7 over spreekt (de \lSS. 1J..14, 18, 21-22, 25, 27) is deze in
gezelschap van de 'heiligen des Allerhoogsten' . Zelfs is er zoiets als identifikatie van
die twee. Alleen, het gaat in Dan. 7 over de verheerlijking van de mensenzoon en niet
over zijn lijden. Wat zijn lijden betreft is de knecht geheel alleen, maar in zijn heerlijkhèid doet hij de anderen delen. De kollektieve duiding van het lijdensbericht van
. Jes. 53 is in elk opzicht een misduiding.

8.

In hetzelfde voorwoord maakt Stuhlmacher t.a.v. het offer des Heren een onjuiste
tegenstelling als hij zegt dat dat offer niet dient om Gods toom te stillen, maar
voortkomtWt de liefde des Vaders. Beide is namelijk waar: "Alzo liefhad God de
wereld .... (Joh. 3,16) en "God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende" (2
Kor. 5,19), maar ook was Christus· offer voor ons 'Gode tot een welriekende reuk' (Er.
5,2).
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BULAGEI
De profetie Van de lijdende knecht des Heren
A. Algemeen
1.
De kontekst
Jes. 52,13 - 53t U t of kortweg Jesaja 53, vormt het hoogtepunt van het gedeelte van
Jesaja dat wel bekend staat als het Troostboek (Jes. 40-66). Het hoogtepunt. Daar
wordt in het voorafgaande naar toe gewerkt en in het navolgende van uitgegaan. Het
lijkt dan ook passend dat het zich ongeveer in het midden van deze profetie bevindt.
Een machtige dynamiek beheerst· dit gehele Schriftgedeelte. De vraag naar de
toekomst is aan de orde. Zal Israël 'zaad zien', of zal het uitsterven? Deze vraag is
pijnlijk aan de orde gekomen in de tijd na de ballingschap, toen het povere herbegin in
en rondom Jeruzalem op een mislukking scheen uitte lopen. De heidenen spotten: "waar
is nU hun God?" en de Israëlieten spraken elkaar moed in met de woorden: "De HERE
moge u vermeerderen, U en uw kinderen". En zo hield men het geloof hoog dat niet de
doden cie HERE zullen loven, "maar wij, wij zullen de HERE prijzen, van nu aan tot in
eeuwigheid" (ps. 115,2, 14, 17-18). Toch geen dood of uitsterven, dat kan onze God niet
bedoelen of gedogen (zie ook Jes. 44.1-5).
Het Troostboek is in die tijd ontstaan. Niet in Babe~ zoals vaak gedacht wordt.
De tijd van Babel en de verlossing daaruit door middel van Kores is reeds herinnering
geworden. Geweldige herinnering trouwens, waarmee deze profeet werkt en die zich een
dynamieke kracht betoont in het moeilijke heden van volk en profeet en die daarom in
zeer levendige taal w-ordt opgeroepen. Maar de aanspraak is gericht tot (het hart van)
Jeruzalem en tot de steden van Juda (40,2, 9), d.w.z. tot bet teruggekeerde volk in het
deels nog verwoeste land.
Wat -is. in bet kort, nu de boodschap van dit boek? Laten we die in een lijn
tekenen. De Here God heeft voor zijn volk een verlossingsplan dat Hij volvoert door
middel van zijn knecht. Daaraan herinnert de passage van Jes. 42,14: "Zie, mijn knecht
die Ik ondersteun .•.", een profetisch tableau dat trekken van overeenkomst heeft met
Jes. 11, Ps. 72 en Zach. 9. In het licbt van dat verlossingsprogram dat verder kijkt dan
alleen Israë~ wordt nu het optreden van Kores gesteld. Dat moet van daaruit begrepen
worden. Deze Kores is zelf de knecht niet, maar een voorbereidende gestalte. Maar bel
overgrote deel van het volk in de ballingschap beeft de verlossende hand des Heren in
Kores niet opgemerkt: "wie is er blind dan mijn knecbt (Israë))?~ (42,19). Behalve
verblinding was er ook ergernis en aanstoot, dat God voor zijn verlossingswerk nota
bene van een heiden gebruik maakt. Daarop slaat wat de profeet zegt: "Zal ook bet
leem tot zijn vormer zeggen: wat maakt gij?H (45,9). Zo heeft het optreden van Kores
tenslotte maar een klein effekt gesorteerd. Op het eind van hfdst. 48 wordt de rekening opgemaakt.. Wat had het niet kunnen zijn! De klanken van Ps. 81 worden gehoord:
och, of gij geluisterd had ... (48,18). Maar tot degenen die wèl gehoor gaven wordt
gezegd: "Gaat uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën", w••• zegt: de HF~ heeft zijn knecht
Jakob verlost .•.I! (48,20). Er geschiedt toch een reële verlossing. Zij het ook voor een
rest.
Dan voltrekt zich in de volgende hoofdstukken op een dieper niveau dan bij Korea
de konfrontatie van bet volk met de profeet en de kring van teruggekeerden om hem
heen, die tesamen ook weer de knechtsnaam dragen en zelfs voor Israël gelden: "En Hij
zeide tot mij: mijn knecht ben je. Israël, in jou verheerlijk Ik Mij" (49,4). Ook deze
profeet-knecht met Israëls rest om zich heen mag weer in het licht van de uiteindelijke knecht \'ëUl Jes.42,14 worden gezien, al valt hij er net zo min als Kores mee
samen. Deze kring van getrouwen met de profeet in hun midden is een signaal voor
Israël in de landen der verstrooiing en, aan Israël voorbij, voor de volkerenwereld in
het algemeen. De verwachting was dat er nu overal vandaan een toestroom zou zijn
. naar Sion/Jeruzalem. Maar die toestroom is uitgebleven. In plaats daarvan was er zelfs
<
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weer terugval bij degenen die de tocht uit Babel ondernomen hadden. Zo wordt door
het ongeloof in de verstrooÜDg en in het land om Jeruzalem zelfs de rest nog uit·
gedund. Dit gaat in de weg van een zware worsteling tussen het ware Israël en de
overigen, welk proces in de bfstt. 49 en SO geestelijk wordt uitgeschilderd. De einduitkomst hiervan is de schlft:ing of scheiding die in Jes. 50,10-11 wordt beschreven: enerzijds: "Wie is er onder u die de HERE vreest? •.. hij betrouwe op de naam des HEREN
...wenanderzijds: "Zie gij allen die vuur ontsteekt ... gaat in de brand van uw eigen
wur". Toch blijft er vanuit dit kleine overschot een appèl op heel het volk uit&aan.
Wel is het voortbestaan van Gods Israël nu zeer. in de krisis gekomen en de
vergelijking dringt zich op met Abraham, die door de Here God als eenling geroepen
werd (51,2). Toch laat juist het grijpen naar dit voorbeeld zien dat de vlam van de
hoop nog niet is gedoofd. De heilige arm des Heren zal zich ontbloten voor de ogen
van alle volken (52,10). Het is deze antl des Heren, waarvan in Jes. 53,1 gevraagd
wordt aan wie die zich geopenbaard heeft. Want het zal een heel wonderlijk en ongelofelijk werk zijn dat door die arm tot stand wordt gebracht. De uiteindelijke knecht
in wie God zich za! verheerlijken, (die van Jes. 42), zal komen, maar in een totaal
ongedachte weg waaraan men nog veel groter aanstoot kon nemen dan aan de heiden
Kores en aan de profeet. Toch zal door die knecht en zijn werk de toekomst van het
volk Gods en van bet beilsplan Gods worden veiliggesteld. Want. "als zijn ziel het
schuldoffer gesteld heeft, zal hij zaad zien en bet welbehagen des HEREN (d.i. het
heiIsplan) zal door zijn hand slagen" (Jes. 53,10).
Ziedaar de dynamische problematiek die in Jesaja 53 tot een oplossing wordt
gebracht. Hoe zal er toekomst zijn voor Gods als tot niet gebrachte volk? Door een
geboortegolf? Maar hoe zal men telen op 'dorre aarde' (Jes. 53,2)1 Het is door Gods
toegekeerd gelaat, d.w.z. door zijn speciale aandacht. dat een loot opgaat en een
worte~eut te voorschijn komt. En deze zal voor zaad, voor geestelijk. nakomelingschap zorgen. Over deze oplossing juicht Jesaja 54; ·lube~ gij onvruchtbare, die niet
gebaard hebt, breek uit in gejubel en juich., gij die geen weeën gekend hebt, want de
kinderen der eenzame zijn talrijker dan de kinderen der gehuwde, zegt. de HER,E8. Het
perspektief is trouwens wereldwijd geworden en niet meer tot Israël beperkt. Dat was
al steeds enigszins het geval, maar nu komt er dat in alle duidelijkheid uit. ~Uw nageslacht zal de volkeren in bezit n~men1f (54,3). M~ eigenaardig, voorbij Jesaja 53 is er
nu niet meer sprake van het volk Gods als knecht of Israël. als uitverkorene. maar deze
twee aanduidingen, 'knecht' en 'uitverkorene', komen nu alleen nog maar in het meervoud voor: 54,17; 65,9; 13-15. Dit betekent dat het Godsvolk zich nu VOQrtaan door
middel van persoonlijke toetreding konstitueert rondom de knecht aIs zijn geestelijk
middelpunt. Uit Israêl vallen er af, uit de volken komen erbij. Deze orde is werkelijk
oekumenisch van aard en geldt voor alle tijden.

c'

2.

De struktuur
De profetie over de lijdende knecht des Heren vertoont de figuur van een inklusie: een
inleidende en uitleidende Godsspraak, die over de toekomstige verheerlijking van de
knecht op grond van zijn lijdenswerk spreken, en daartussen het verhaal van het lijden
zelf in de verleden tijd. Dit verhaal in de verleden tijd is vergeleken (ook door Wolft)
met de beschrijving van de voorafgaande nood, zoals je dat in dankpsalmen vindt. Maar
daar is het dan een verhaal in de ik-stijl Hier is de hoofdpersoon een 'hij', die van
een sprekende 'wij' scherp wordt afgegrensd. De vergelijking met de dankpsalmen gaat
dus maar ten dele op.
Door het laten vooropgaan en laten volgen van Godswoorden over de toekomstige
verheerlijkiilg bereikt .de komponist van dit geheel dat voor het lijdensverhaal (dat tot
ontsteltenis kan brengen) een vertroostend kader gevonden is: stil maar, het komt goedl
Zo is de struktuur pastoraal te noemen.
Eigenaardig is dat het lijden in de verleden tijd wordt beschreven en dat de
verheerlijking toekomstig is. (De enige uitzondering daarop is het slot van vs. 11.) .Zou

15
dat hiermee samenhangen dat bet lijden van de knecht, hoe uniek en eschatologisch
ook, tot de geschiedenis der mensen behoort: de bijzondere lijdensgeschiedenis ingebed
in de algemene lijdensgescliiedenis, terwijl de verheerlijking een zaak van geloof en in
die zin een zaak van de toekomst is? Of is dit te filosofisch? Het standpunt van de
spreker is het eindpunt van de lijdensweg (hij kijkt op het lijden terug) en de vooravond van de verheerlijking (hij ki.lb op.oo verheerlijking vooruit).
Wat nu de struktuur van de hele passage 52,13 - 53,12 in bijzonderheden betreft:
in de voorafgaande Godsspraak gaat een soort tite!zin voorop (52,13). Uiteindelijk
wordt de knecht in zijn hoge heerlijkheid als in een spiegel vertoond: het gaat van
lijden· tot heerlijkheid maar dat blijkt uit de verbijstering en de verbazing der toeschouwers die bij de gang naar omlaag even groot is als bij de Opklimming Zeer
belangrijk is dat ook deze, openingspassage m'er de toekomstige heerlijkheid reeds de
vernedering vermeldt. DeZe is dus wel fase, maar hoort er toch· echt bij. De vernedering wordt dan vanaf 53,1 nader uitgewerkt. Wat nu dit middenstuk, het eigenlijke
lijdensverhaal betreft, de vss. 1-Ua, vraagt vs. 1 opnieuw aandacht voor het ongehoorde van wat alleen door openbaring de mensen bekend kan zijn. In die zin knoopt 53,1
bij 52,15 aan, al zijn de 'wij' niet dezelfde als de volken en de koningen. In vs. 2a
staat de knecht in zijn verschijning op het toneel voor het aangezicht des Heren. De
knecht is echt knecht, in die zin dat hij met los van zijn heer te verstaan is. Verderop komt die verhouding heer - knecht beslissend terug. In de, vss. 2b-6 wordt de
knecht in relatie tot de 'wij' gesteld en van deze kring duidelijk onderscheiden. Hij is
op geen manier tot deze groep te rekenen, maar staat daar juist tegenover. Deze 'wij'
begrijpen de knecht niet, noch wat er met hem aan de band is. In de vss. 7-9 vinden
we een gedeelte waarin de knecht alleen staat. God en de mensen die met hem handelen gaan schuil achter de lijdende werkwoordsvormen of achter een 'men'. Alle
aandacht· is gekoncentreerd op de kne<:ht zelf, zijn gewilligheid in het lijden en zijn
niet-passen in de kaders van deze wereld. Vanaf vs. 10 tot het einde staat de knecht
weer, zoals in vs. 2a, beel duidelijk en op beSlissende wijze tegenover zijn beer. Deze
is (zoals ook vs. 6 al zei) de eigenlijke agens in het lijden dat over de knecht komt.
Maar omdat dat zo· is, blijkt er nu ook een opening aan bet lijden te zitten, een
doorgang tot het eeuwige leven en de verheerlijking. Een genieten ook en een doen
genieten van de vruchten van de gedane arbeid Daar zorgt namelijk de heer voor,
dezelfde die zijn knecht dit lijden aandoet. Maar ook bier wordt de wachtende heer·lijkheid in een duidelijk verband met het voorafgaande lijden gesteld, met maar bij
wijze van vergelijking zoals in 52,14-15. maar zelfs in een oorzakelijk verband. Het is
verheerlijking als loon op het lijden. Vs. 10 is· de meest openbarende zin van het

geheel.
3.

De stijl
Hierover slechts een enkel woord. De stijl is niet mooi te noemen, maar wel zeer
nadrukkelijk. Weinig fraai is in bfst. 52 de vergelijking in de vss. 14 en ·15 met daartussen de parenthese van vs. 14b. Ook de zin 53,2b loopt niet fijn. vanaf 53,10 lijkt
wel alle dichterlijkheid zoek. Ik schrijf dit hieraan toe dat wat verteld wordt te waar
is om mooi te zijn. Het esthetische gaat maar tot op zekere hoogte met bet profetische
samen. De grote nadrukkelijkheid van stijl blijkt uit herhalingen als Ï\ }.~~ in vs.3•
n{~ in vs. 6, ,~~ n~ ~~ 'Ji)l in vs. 7, i'~::'~ r"~
in vs. 1i én Zl'~~'tJ
m vs. 12.

':f:
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B. In biizonderheden
1.

Vertaling van Jesaia 52,13 - 53.12
52,13.

Zie, mijn knecJ%tl mi voorspoedig zijn2, hij zal verheven, verhoogt.P en zeer
hoog zijn.

(

(

16

14.

Zoals velen zich over

U

ontzet hebben - zover beneden het peil van de

mensen was zijn verschijning en beneden de maot van de mensenkinderen
zijn gestalté -

15.

ZO

zal hij vele volken doen opspringens. over hem ml1en koningen de mond

sluiten, want wat hun niet verteld was zien zij en

MJt zij

niet gehoord

6

53,1.

JuuIden. merken zij op.
Wre heeft onze prediJdng7 geloofd en de arm des HEREJtf>, aan wie is die
geopenbaard?

2.

Hij schoot op als een loot voor rijn aangezicht9 en als een wo1telscheut uit

dorre aaTde. Hij had gestalte noch tuistu dat wij naar hem zouden hebben

3.

gekeken nOCh ook een verschijning die wij zouden hebben begeerd.
Hij was veracht10, na hem kwam er niemlln.d meer, een man van smarten· en

met ziekJe vertrouwd en als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij
was veracht en wzï hebben hem niet in tel gehad.
4.

Maar (wij vergisten ons, want)ll onze ziekten, hij heeft ze op zich genomen

en onze smarten, hij heeft ze gedragen. TeIWijl wij hem hielden voor een
door plagen getroffene, een door God geslagene12 en een verdrukte.
5.

. Maar1 3 hij was doorboord vanwege onze overtredingen, verbrijzeld vanwege

onze ongerechtigheden. De straf die· ons vrede bracht, was op hem en door
zijn kwetsuur is ons genezing geschied14•

6.

Wij a/len 15 dwaaldÓl als schapen, wij .keerdeil ons ieder

MaT

eigen weg.

MatJT de HERE liet op hem neerkomen de ongerechtigheid van ons allen.
7.

Hij werd geprest,

I1UUlr

hij liet zich verdrukken 16 en hij deed zijn mond niet

open 17• Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een scJuuJp voo, zijn
scheerders vmtomd. Nee, hij deed zijn mond niet opm.
8.

Uit hechtenis en proces is hij weggenomen18 en wie zal gewag maken van de
kring'waarin hij verkeerde?19 Want hij is afgesneden uil het land der levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem20 geweest.

9.

En men stelde bij de goddelozen zijn graf en bij de rijke was hij in zijn
dood21 • Omdat hij geen gewelddaad begaan heeft en geen bedrog in zijn
mond is geweest.

10.

De HERE2Z - het was zijn wil hem te veTbrijzelen en te doorboren 23. Wanneer zijn ziel het schuldoffer gesteld heeJil4. zal hij zaad zien, zal hij de

.. dagen verlengen25 en zal de heilswilva.? de HERE welsJagen26.
11.

Om de m'oeite zijner ziel zoJ hij genoeg te eten en te drinken hebben27. Met

zijn ker~ zal mijn lmec.'u, de TUhtvaardige, velen aan gerechtigheid

17
helpen en hun ongerechtigheden zal hij dragen.

12.

DtUl1'Om zal Ik hem onder de groten 29 zijn deel geven en met machtigen zal
hij zijn aandeel in. de buit hebben. Daarom dat hij zijn ziel

QQ1J

de dood

heeft blootgesteld en onder de overtreden zich liet n:kenen. Terwijl hij toch

de zonde Van velen op zich heeft genomen en voor de overtreders is ÜJ-

gespronpn30.

2.

Aantekeningen
1) 'Zie, mijn knecht' griJpt terug op Jes. 42,1 en is daar eigenlijk een voortzetting
van (Westermann). Beide profetieën hebben betrekking op de unieke knecht des
Heren, wel te onderscheiden van Israël en de prOÎeet, die ook knecht heten.
2)

ir': : ? ')

, .. ~
\!/, bi. 'verstandig handelen' ~ het resultaat daarvan: 'voorspoedig
zijn'. In Jer. 23,6 gezegd van de rechtvaardige spruit die aan David verwekt
wordt, de messias dus.
_
~ Jru.S1-,/$"
~
in Jes. 6,1 heet de troon van Jahweh )t ~~ '0 ~; 1. D oc>\c
2C~

.

3)

lr? 1 n:,.,: :

.

1

L

SeoJ

,4)

Vs. 14b is een tussenzin in parenthese, ingebouwd in de samengestelde vergelijkingszin Zoals Hab. 2,4b een parenthese is temidden van een
samengestelde
.. :;. -.:q ~,... ;! .') 0 -zin: "Zie, opgeblazen, niet recht is zijn ziel in hem - de
recbtvaaidige zal tOch uit zijn geloof leven? - hoeveel te meer is de wijn trouweloos". - Het 1l nl?' T.? in vs. 14 breng ik het liefst in verband met 'J\ n \i in de
i:Ui van JHll ~ ;afdalen', 'vernederen', zoals in Gen. 38,9. Zie ook lln~
t
'groeve'.
--

S)

';l ~: :

6)

Vs. 15b: Paulus gebruikt in Rom. 15,21 deze woorden volgens de LXX, waar ze een
andere zin hebben dan bij de profeet zelf. Volgens de oorspronkelijke tekst is het
nieuwe gelegen in het objekt, dw.z. in dat wat verteld of gehoord wordt, bij
Paulus (en LXX) in het subjekt, d.w.z. in degenen aan wie verteld wordt of die
horen. De' kontekst maakt dat echter onwaarschijnlijk.

7)

:'!l])Y:t 10~!?
: wat is een .i'.flT.lVen wie zijn de 'wij' (onze)?
7\':i~-o0
.
betekent
'nieuws', ~öoodschap" 'openbaring' (vgl. Jes. 28,19). 'Ons
...
,
nieuws' za] niet zo goed kunnen betekenen 'dat wat wij gehoord hebben' maar
eerder 'dat wat wij nadat wij het gehoord hebben, doorgeven', dus 'onze prediking', of 'onze profetie'. Dus moet het 'onze' slaan op de profeet en zijn kring,

hoezeer deze lezing ook verdacht is, vanwege de betekenis 'besprengen',
tOCh wordt ze gesteund door DSJesA en Vulgaat en waarschijnlijk ook door de
Peshitta. We zullen het moeten houden op 'doen opsprÎDg"'vll' en daarbij bedenken
dat 'sprengen' en 'springen' verwant zijn.

de tot op een rest van een rest uitgedunde schare van Jes. 50,11, de vertegen-

woordiging van Israël.
De kwestie is belangrijk, want graag vertaalt men ;'\ 'J n ~ ~ ~ ~ ,met 'dat wat
wij. gehoord hebben' en men laat het dan slaan op het gerucht dat de vele volken
en koningen van 52,15 omtrent de knecht hebben vernomen. De knecht kan dan
Israël zijn, wat bij de andere opvatting niet mogelijk is. In vs. Sb verenkek zich
het "wij' van de profeet en zijn kring tot 'ik' ('mijn vo1k'), dat is het 'ik' van de
profeet zelf (reeds Delitzsch). Toch is alle sektarische knusheid van het kleine

(
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kringetje deze profetie geheel vreemd. Met het 'wij allen' van vs. 6 breidt de
sprekende groep zich weer uit tot het gehele volk en met de 'velen' (vs. 12) komt
nog een veel grotere groep van belanghebbenden in het gezichtsveld.
'
8)

";1iil~ ~1'" ~
: dezelfde '~ des HEREN', als waarvan in 52,10 gezegd was,
dat die ontbloot zou worden voor de ogen van alle volken om 'het heil van onze
God' te bewerkstelligcn. Maai wie had kunnen denken dat deze arm des Heren,
deze daadkracht van Omhoog, zich op de wijze van Jesaja 53 zou manifesteren?

9)

Y'l~ ~ : bekende crux interpretum. Is bedoeld; 'voor zich', dat is 'rechtop'?
(North). Het meest voor de hand ligt dat het suffix slaat op Jahweh, die in vs. 1
('arm des HEREN')' is genoemd. We hebben dan in vs. 2 met een komplementair
'parallellisme te maken: "Hij schoot op als een loot voor zijn aangezicht en als een
wortelscheut uit dOITe aarden, d.w.z.: zijn verschijnen onder ons kan niet uit
'beneden' ,verklaard worden (dorre aarde is immers grond waarop niets groeit),
maar "is te danken aan een speciale aandacht (het toegekeerde aangezicht) van
'boven', In dezelfde zin spreekt Jes. 4,2 van de ilfiÎ~ nnS' en Luk. 1,78 van
de ÖtYoft'oÀ" ~~
OV~
, Voor het "~!J?
kaIl DOg verwezen worden
naar Gen. 10,9.

&r

:

+

10)

;1 ~ 1
: de herhaling van dit ptc. op het eind van vs. 3 moet gehandhaafd
worden. Het is een voorbeeld van de herhalingsstijl die we ook in vs. 7 tegenkomen. Het geeft nadruk.

11)

1? ~ ': dit woord beeft iets korrigerends, het volgt vaak op "'1;\ 1 'l.? ~ .. ~ ~, '
'ik zeide' wat dan eén gedachte aangeeft die wordt tegengesproken. Zie Jes. 49,4;
Jer: 3,20; Zeph. 3,7; Ps. 31,23; 82,6; Job 32,8 (Jona 2,51). Hier gaat niet een 'ik
zei' vooraf, maar een 'wij dachten', 'wij rekenden (niet)'. De ve~aling zou kunnen
luiden; 'maar (wij vergisten ons, want) .. .'.
'

12)

n-'il'?)l. ;'1~~
duiding .,': 2:1"
~

: de enige plaats in deze knechtspassage waar de godsaaDvoorkomt. Het za] bier vaag moeten wOrden opgevat, hetzij
(met Lettinga) álS. een soort superlatief ('zeer ernstig geslagen'), hetzij als een
omschrijveing van het lot. Een 'door God gès1agene' moet in een mUider religieuze
tijd dan die van de bijbel omschreven wordenaJs 'pecbvogél', een onverklaarbaar

::t'"

bard geslagen mens. '
13) De gedachteng8rig' in de \'SS, 2b-6 doorloopt drie ronden (drie slagen van de boor),
waarin 'wij' en 'hij' op telkens dieper niveau tegenover eJkaar staan: 1) \'SS. 2b4a: wij aehtten hem niet - bij droeg onze ziekten, 2) \'SS. 4b-5: wij hielden hem
Voor een geplaagde - hij was om onze overtredingen doorboord, 3) vss. 6a-6b: wij
allen dw.aaJ.den als schapen - de Here dêed op hem de ongerechtigheid van ons
allen n~è\rkomen. Aan beide kanten, die van de 'wij' en die van de 'hij', is een
klimax \Verkzaam: aan de ene zijde een toenemend inzicht bij de 'wij' dat ze
verkeerd Zitten, in bun beoordeling, maar ook met hun hele teven (dwalend als
schapen). (Dat laatste lijkt een fout-zijn dat hier niet bij past, maar er is verband: geen inzicht hebben in eigen verkeerdheid verspert ook het zicht op hel
hoe en wat
de knecht. Zo ligt het dwalen als schapen ten grondslag aan het
misverstaan van de knecht.) Aan de andere kant is er een steeds dieper~ om·
schrijving van het werk van de knecht. In \IS. 6b komt te voorschijn dat de Here
God zelf in rechtstreekse zin achter het lijden van de knecht staat en dat tot een
plaatsvervailgend strafdragen maakt. Op het eind van vs. 6 bereikt het gedeelte
van de vss. 2-11a een voorlopige afronding. Het gaat vanaf vs. 7 met de knecht
alleen verder en vanaf vs. 10 is het de Here God die met de knecht bezig is. De

van
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belanghebbenden komen in de laatste, afsluitende godsspraak nog terug als de
'velen' (Vs. 12), een kategorie die de 'wij' omsluit en tegelijk veel ruimer is.
Overgang tussen de 'wij' en de 'velen' is 'wij allen' (vs. 6) .

. 14) De verkeerde kijk op de lijdende knecht krijgt in de voorafgaande verzen een
sterke nadruk. Het misverstand rondom zijn persoon en werk is kenmerkend. Zoals
uit het boek Job blijkt, is het juist beoordelen van de lijdende medemens niet
ieders werk. Vandaar wel de verzuchting in Ps.. 41,2: "Welzalig hij die zich verstandig gedraagt ten aanzien van de geriDge", met daarop volgend een uitvoerige
zegenspreuk. Maar ten aanzien van de lijdende knecht des Heren moet zelfs de
profeet, die toch bij ondervinding weet wat lijden is (vg!. Jes. 50,4-9), zijn ver-

gissing bekennen, samen met de kring die door hem geschoold is ('wij'). Bij
ellendige hebben zij zich helemáál niet verstandig gedragen.
15)

~ze

:t J ~ ~ : vs. 6 begint en eindigt mCt 'wij (ons) allen'; ook dit een· voorbeeld
van de herhalende stijl die nadruk verleent.

16) ~_1~! ~ ~;11 0 ~ ~ twee ptc..nif' al, het tweede voorafgegaan door ')\.!\ ~ 1 •
wát lnisschien een nuance van reflexiviteit aan het tweede ptc. geeft: "hij Werd
geprest, maar hij liet zich verdrukken". Het vrijwillige karakter is essentieel voor
het plaatsvervangende lijden. De Vulgata: oblatus « wil:J i.p.v. \cl.;;, ') ) quia
ipse voluit.
- .
- .
17) 1"' 9

1"\ ~ ~ ~ ~'~n

: deze

herhaalde konstatering legt nadruk op het gewilUt Pred. 4.1

~idskarakter en moet vooral niet geschrapt worden, net zo min als
de herhaling overbodig is.

18)

?. :

n~
de uitleggers zeggen dat dit 'weggenomen' niet in verband mag worden
-traditie (Gen. 4,24; II Kon. 2,3, 5-10; Ps. 49,16; Ps.
gebracht met de n v7
73,24). Waarom niet? Wij gaan daar wel van uit. Het 'nemen', van God gezegd,
betekent 'opvorderen', zodat het genomene niet meer aan mensen ter beschikking
staat. De knecht is onttrokken, ontheven aan een menselijke procesvoering. Dat is
sterk gezegd, want tegelijk blijkt dat er wel degelijk een aanhouding en een
proces zijn geweest, maar de bedoeling van de profeet is ·dat je, door daarop
sterk te letten of in te gaan, niet achter het geheim van de knecht komt. Het
was de Here God en die alléén die met zijn knecht bezig was.· Ook als LXX en
Vulgata vertalen: "in het oordeel werd zijn gericht weggenomen", behoeft dat niet
te betekenen dat bem bet doodvonnis bespaard bleef (Wolff). alleen, het menselijk
vonnis verklaart niet alles, het belangrijkste blijft duister.

19) Hierbij sluit aan vs. Sb: "wie zal zijn geslacht verhalen?" t dat wil zeggen: wie zal .
gewag maken, ter verklaring van het gebeuren, van de sociale kontekst waarin de
knecht stond? Is hij niet sui generis? En is wat met hem gebeurt, niet volstrekt
uniek? Voor de betekenis van 'kring','sociale kontekst' voor '"1;':"[ • zie Jes.
38,11-12, alwaar deze ,i-:-r vergeleken wordt bij de bescherming van een herdershut; een mens komt daarzonder ontworteld en bloot te staan. Ook vs. Sc past
in dit verband: "want bij is uit het land der levenden afgesneden~ (vgl. opnieuw
Jes. 38.11), wat slaat op het eew..aam ten onder gaan van de knecht.

20)

1"t-J? : meestal pl, maar soms ook enkelvoud, pausale vorm voor i) .• vgl.
Joüon, § IOlf: Jes, 44,15; Gen. 9,26, 27. Door de Joodse exegese is deze vorm vaak
aangegrepen als argument voor de kollektieve uitleg van Jes. 53 (Schoars). 'De
plaag was op hem'. het is niet nodig om bij 'plaag' of 'door plagen bezocht' (va.
4) aan melaatsheid te denken, zie bijv. I Kon. 8,37 v.
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21) Zelfs vs. 9is nog door de in Noot 18 en 19 uitgewerkte gedachte bepaald: ook na
zijn dood komt de knecht nog terecht op een plaats waar hij niet tbuis hoort: bij
de goddelozen, bij de rijke. 'Goddelozen' en 'rijke' behoeven in betekenis niet parallel te staan, maar ze zijn in het licht van het hele leven en optreden van de
knecht hem even vreemd, want hij was rechtvaardig en arm. Het aan de knecht
vreemde, dat is wat hier 'goddelozen' en 'rijke' bij elkaar brengt. Er zit in de
hele lijdens- en stervensgang van de knecht iets volstrekt unieks, vreemds, onverwachts en raadselachtigs. Telkens wordt ook de taal van het raadsel gevoerd,
een taal van tegenstellingen: wortel-dorre aarde (VSo 2), straf-vrede (vs. 5).
striem-genezing (vs. 5), goddelozen-graf (Pred. 8.10)(vs.9), rijke-dood (vs. 9), zoals
in Richt. 14,14.

22)

;'l\P'l. ; Jahweh

met nadruk voorop. als de eigenlijke en als het er op aankomt

emge agens.

(=-'

2'3)

24)

25)

1

'") Q,0
: LXX en DSJesA lezen hier een vorm van "n I po, 'doorboren',
Gezien het parallel voorkomen van deze verba in vs. 5, is dat niet onwaarschijnlijk. Vs. 10 zou dan vs. 5 weer opnemen, wat daar in de lijdende werkwoordsvorm
was gezegd komt hier te voorschijn als het handelen van de Here zelf: "De HERE
- het was zijn wil (of welbehagen) hem te verbrijzelen en te doorboren", Het
'ziek maken' (NBG) is ook daarom op deze plaats minder gepast omdat het niveau
van ziekte meer aan bet begin van deze tijdensprofetie gelegen is.

i .v ~ ') '0 0 >' '0 ., '1(/ J:\

n~: i 0- !) j
is het subjekt: "Wanneer zijn ziel
het. '(of een) scbuldoffer gesteld zal hebben ...". Bedoeld is: wanneer zijn ziel
zichzelf tot een schuldoffer gesteld heeft....
0 !) 'j vervangt wel eens het
subjekt als persoonlijk voornaamwoord, in emotione1ë Situaties, als· het erom gaat
dat de gehele persoonlijkheid is betrokken in de handeling of in het gebeuren
(vgl. Ps. 123,3-4).
-

..,.........

...

t

.-

: een parallel-zinnetje naast

P'1':I"
? . T :P"~-:>
._:-

L;XX: ~Eejl'l. fJrxJct.O~/Oll, Vulg.: semen longaevum; zij behandelen
tje dus als een betrekkelijke bijzin bij
~ ., l ~ '>l. ., .. • Inderdaad is

(

bet zinne'hij Zal de
. dagen verlengen' in het licht van Ps. 21,5, ~ d~ :messiaanse koning lengte van
dagen 'voor eeuwig en altoos' ontvangt, wat zuinigjes. Zie echter DSJesA en Pesh,

)

De NDG-vertaling kan gehandhaafd worden.
26)

27)

T:'\~7'~ i"'r:'~ l\~il~ Y'?~"\ : zoiets was in Jes. 48,

14b. 15 van Kores gezegd
en in Jes. 55,11 is het het woord van Jahweh dat· de wil of bet welbehagen van
de Here God voorspoedig vervult. Het gaat in dit alles om één hèilsplan met
verschillende niveaus.

'r?

y~
:-1 ~ ~
meestal vult men aan met LXX en DSJesA: ':'\'>\ (rl"!:: ~ ),
'hij zal het licht (des levens) zien'. Maar ook is mogelijk om als parallel voor
~::t "'., te lezen: i1. i '"\ ':
,van;-l" "'\ , 'vochtig zijn', verzadigd worden met
v1oëib~lIirvoedsel (zie
van Stut~ensia). De gehele zin zou dan worden:
"Vanwege de moeite van zijn ziel zal hij gegeten en gedronken (eigenlijk: gedronken en gegeten) bebben", d.w.z. in overvloed leven.

'1

:

ápparaat

28)

Ü\ ~ '} ~ : In de Stuttgartensia is dit zinsdeel verplaatst naar VSo 11a. Ritmisch
wordt dàardoor het overvolle vs. Ub ontlast, maar een betere zin wordt niet
gewonnen. DSJe&A leest: i}\ '! f'l
en trekt het dus bij het volgende. Erg

r

.,
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dichterlijk is dat niet, maar daar schijnt de profeet zich niet om te bekommeren.
'Kennis' is hier te verstaan als informatie. Door zijn terugkeer in het leven is de
knecht -in -staat -de' betekenis -van -zijn 'tijden' en ' sterven -mede - te' delen' in dubbele
zin (zie Heid. Kat., ant. 45, 'ten eerste ..:). Dus, 'zijn kennis': dat wat bij ter
kennis brengt en doet kennen.

. -....

'0 "':l. ..,parallel staat met ti ~ l':)=!
. ~ '».: , 'sterken'.
'machtigen', moet het wel onderscheiden worden van 'de velen' in vs. 11 en 12,
aan wie het werk van de knecht tcn goede komt. Hier zal het betekenen 'de
groten' (vgl. lob 35,9 en /1 b" l? =t "S ~: ' Ps. 135,10). De vertaling 'Velen' is op
deze p1aats ook daarom onwaarschijnlijk, omdat het delen met velen de porties
klein maakt en daarom geen teken van triomf kan zijn. In Spr. 16,19 is sprake
van het 'delen van dé buit met de hoogmoedigen', wat in misprijzende zin gesteld
wordt tegenover het 'nederig van geest zijn met de ellendigen'. Nu zijn de IJ·~ ~
, de 'trotsen' uit die spreuk, niet hetzelfde als de 'sterken', zodat de ethische
afkeur niet behoeft te worden ingelezen in ons zinsverband. Wel kunnen we
zeggen dat het in de uitdrukking van onze tekst gaat om een geste van triomfantelijke bravour: met de groten gelijk op delen en met de sterken de buit verdelen.
Wie nu de genoten van de knecht zijn, met wie hij de buit deelt, - mogelijk dat
het niet de bedoeling is dat te vragen. Vergelijkbaar met Jer. 3,19: -En Ik had
gezegd: hoe zal Ik jou een plaats geven onder de zonen .... , alwaar het ook niet
duidelijk is, wie afgezien van Israël Gods andere zonen wel niet mogen zijn. or
moet je dat ook bier niet vragen'? Een andere mogelijkheid is dat het bij die
andere zonen om de engelen gaat (vgl. Gen. 6,1). Dat zou in Jes. 53,12 ook niet
ongepast zijn. De 'groten', de 'sterken', - vgl. Ps. 78,25a: "brood der sterken
( Zl"," ~ ~ ) at een ieder"; dat gaat ook over engelen. De knecht, die eerst
"korte tijd beneden de engelen gesteld was~ (Ps. 8,6 LXX), is dan in zijn verheerlijking op hun niveau gekomen. Omdat -het eigenaarde 'velen' in vs. 11 en 12 een
theologische blikvanger van jewelste is (zie Dan. l2,3; Matt. 20,28; Mark. 14,24;
Rom 5,15.19), kan bet niet verbazen dat men dat 11"!l."1 in vs. l2a van hieruit
benaderde. Ten onrechte dus.
. -

29) tt ., :1"1 1.. : omdat dit

30) In wel dertien zinswendingen zegt deze profetie dat de knecht plaatsvervangend
schulddragend geleden heeft. De profeet raakt er niet over uitgepraat: dat deze
misvormde, niet meer menselijk aandoende, gestalte- en luisterJoze, verachte,
'verlatene, deze met smarten en ziekte vertrouwd zijnde, deze geplaagde, door God
geslagene en verdrukte, deze doorboorde en verbrijielde, deze mishandelde, deze
als Jam ter slachting geleide, als een schaap gescltorene, deze van het land der
levenden afgesnedene, deze onder de misdadigers gerekende - dat deze ondermens
nU toch -,. Gods gunstgenoot bij uitstek, zijn knecht is, om wiens wille Hij onze
schuld vergeeft en ons in genade aanziet! Het Jodendom (en ook veel christendom)
kent de geloofsheroiek: God ziet omwille van de groten in het geloof en in de
gehoorzaamheid de zwakkelingen die wij zijn in genade aan. De verdiensten van
deze rechtvaardigen zijn zo groot dat de glans ervan in het geheel wet verbleekt
en zelfs niets in kracht inboet, als God ze gebruikt om het tekort van anderen
ermee toe te dekken. Vandaar dat de Targum Jonathan de knecht van Jesaja 53
niet als de lijdende. maar als de heerlijke schildert (zie vooral de vertaling van
53,2). Dwars door die Targum-verklaring hoor je de geschrokken woorden waarmee
Petrus reageert op de lijdensaankondiging van de Here Jezus in Matth. 16,22:' "Dat
verhoede God, aere, dat za! u geenszins overkomen!" Voor dit denken is namelijk
alleen een heerlijke messias een bron van heil. Het inderdaad ongelofelijke van
Jesaja 53 is dat God ons aanziet in iemand die in schatting van iedereen een
grote nul en nietsnut en pechvogel en gevloekte is.
Máar in de spiegel van dit lijden zien wij nU juist het grote gewicht van

(

(

/
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onze zonden. Die richnen deze ontluistering en verwoesting van de knecht aan. Is
het zo erg met bern? betekent nu tevens: is het zo erg met ons? Hier ligt dan'
ook de eigenlijke ergernis en aanstoot van Jesaja 53 die de profeet in de inleiding
van dit lijdensbericht doet vragen: wie gelooft onze boodschap? Het is ook ongelofelijk, tenzij wij noStra culpa, nostra maXima cUlpà zien en belijden. De
keerzijde van een heerlijke en menselijk indrukwekkende messias is dus een
optimistische m.ensvisie, zoals je die in de joodse en in iedere humanjserende
scheeftrekkiDg van de biJbelse religie tegenkomt .
..
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BULAGEII
Vertaling van Jes. 52,12 -53,12 uit de Septuaginta (ed. Ralphs}

52,13.

14.

Zie, mijn knecht zal verstandig zijn en hij zal verhoogd en zeer verheerlijkt worden.

Zoals velen over u buiten hun zinnen zullen gemken - zo zeer ZIJl uw gedaante zijn

amtzien bij mensen verlcren hebben en uw hurlijkheid (zijn glIms) bij de mensen 15.

Zo zullen vele volken zich over hem verwondeten, en zullen konûtgen hun mond dicht
houden; want zij aan wie over hem niets gemeld

was, zullen zien en zij die niet ge-

hoord hadden, zullen verstaan.
53,1.

Here. wie geloofde onze prediking. en de arm des Heren, aan wie werd die geopenbaawl?

2.

Wij kondigden tegenover hem (Hem?) (iemand) aan als een ldrut, als een wortel in

dorstige aarde: hij heeft gedaante noch heerlijkheid en wij zagen hem en hij had

(

gedaante noch schoonheid.
3.

Maar zijn gedaante (was) eerloos (en) wegkwijnend bij alle mensen, een mens in plaag
zijnde en kundig in het dragen van

on~ei~

want zijn aangezicht was afgekeerd, hij

werd onteerá en niet gerekend.
4.

Deze drÖJ:lgt onze zonden en lijdt om ons pijn en wij rekenden hem te zijn in moeite
en plaag en rampspoed.

5.

Hij echter werd gewond vanwege onze

wetteloos~den

en is verslapt vanwege onze

zonden. De tuchtiging van onze vrede (was) op hem en door zijn striem werden wij

genezen.
6.

Allen dwatdden wij· als schapen, ieder dwaalde op eigen weg. En de Here Ieverrü hem

over aan onze zonden.

7.

En hij, om zijn verduren van het kwaad, doet de mond niet open. Als een schaap werd
hij ter slachting geleid en zoals een lam tegenover hem die het scheert stimmeloos is.

zo doet hij zijn mond niet open.
8.

In de vernedering is zijn gericht weggenomen; zijn geslacht - wie zal (het) verhalen?
Want weggenomen wordt van de aarde zijn leven, vanwege de wetteloosheden van mijn
volk is hij ten dode gevoerd.

9.

En Ik zal de bozen in ruil voor ZJïn graf geven, en de rijken in nûl voor zijn dood.

Want wetteloosheid heeft hij niet gedaIm, ook is bedrog in zijn mond niet gevonden.

10.

En de Here wil hem reinigen van de ploog. Wanneer gijlieden zondoffers brengt, zal

uwliedeT ziel een lang lévend zaad zien. En de Here wil (hem) ontsUum
11.

van de moeite var. zijn ziel, hem Ucht laten zien, hem vormen met verstond, de recht-

vaardige die velen op goede wijze dient, rechtvaardigen en hun zonden ZIJl hij wegdra-

gen.
12.

Daarom:ial hij velen erven en de buit van de sterken verdelen. In 7UÜ hiervoor dal
zijn ziel ter dood is overgeleverd en hij onder de wettelozer. is gerekend en hij veler

zonden gedragen heeft en om hun zonden is overgeleverd.

(,
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BULAGE 111
Vert,ling van Jesaja 52,13 - 53,12 volgens de tekst van DSJesA (uitgave Burrows)

52,13.

Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, en hij zal verhoogd en verluwen en zeer hoog
zijn.

14.

Zoals over u velen verstomd hebben gestaan - zo was mijn verdorvene.' van de mensen

af was zijn verschijning en van
15.

de mensenkinderen weg zijn gedlumie - zo zal hij vele volken over hem doen opsprin-

gen en zullen koningen hun mond sluiten, want wat hun niet verteld wat hebben zij

gezien en wat zij niet gehoord hadden, merkten zij op.
53,1.

2.

(

Wie heeft onze prediking gehoord en de arm des HEREN, aan wie is tIk geopenbllll1fl?

En hij kwam op als een loot voor zijn aangezicht en als een wortel uit dmTe aarde: hij
had geen gedaante en hij had geen luister en wij

zagen hem

aan.

maar er

was geen

verschijning dat wij hem zouden begeren.
3.

Hij was veracht en verlaten van mensen en een man van smarten en kennende zielae
en als iemand die voor ons het gelaàt verborg en wij beroofden hem

en

hebben hem

niet geacht.
4.

Maar (wij vergisten ons, want) onze ziekten droeg hij en onze smalten, hij nom ze op

zich en wij hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.
5.

Terwijl hij doorboord was vanwege onze overtrodingen en verbrijzeld vanwege onze
ongerechtigheden. En de straf van onze vrede was op hem en door zijn striemen is ons

. genezing geschied.
6.

Wij allen .dwaalden als schapen, ieder keerden wij ons MIJT eigen W6& en de HERE

deed op hem neerkomen de ongerechtigheid van ons allen.

7.

Hij werd geprest, maar hij liet zich verdrukken en hij deed zijn mond niet open. Als
een lom werd hij gebracht om te slachten en als een schaap dat stom is voor zijn
scheerders en hij deed zijn mond niet open.

8.

Uit verclrukldng en gericht werd hij weggenomen en zijn Iaing, wie zal er gewag van
maken? Want hij is uit het land der levenden afgesneden.. Wegens de overtreding van
zijn volk werd hij te hunnen nutte met plagen bezoekt.

9.

En men heeft bij de goddelozen zijn graf gesteld en de tumulus van een rijke was zijn
grafheuvel. Omdat hij geen gewelddoad gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is
geweest.

10.

En het behaagde de HERE hem te verbrijzelen en Hij doorboorde hem. Warmeer zijn
ziel het -schuldcfJer gesteld heeft, zal hij zaad zien en zal hij de dagen verlengen en
het welgevallen des HEREN zal door zijn hond slagen.

11.

Vonwege de moeite zijner ziel (... ) zal hij licht zien en zal hij verzadigd zijn en door
zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige gerechtigit.eid brengen voor velen en hun
ongerechtigheden zal hij dragen.
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12. DQlI1'Otn zal Ik hem doen daen onder de

worm en met mt:IdIligen zal hij de buJt delen, in

1UÜ hiervoor dat hij zijn ziel heeft bloot

gesteld aan de dood en onder ik 0\IeI'tI'eden is

gerekend, terwijl hij· toch Ik zonden der velen gtdrrqJen huft tin voor hun overttedingen is

ingesprongen.

(
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Vertaling van Jesaja 52,13 - 53,12 uit de Targum Jonathan (ed. Sperber)

52,13.

Zie, mijn knecht de messias zal voorspoedig zijn, hij zal verheven, groot en zeer sterk

zijn.
14.

Zoals het huis Israëls op hem gehoopt heeft gedurende de vele dagen dat hun aanblik

tussen de volken en hun glans onder mensen verzwakt was,
15.

zo zal hij vele volken verstrooien. Om hem zuJlen koningen ventommen. Zij zullen hun
handen op hun mond leggen, want wat men hun niet Vt!11eld had, zien zij en wat zij
niet gehoord hadden, merken, zij op.

53,1.

'Wie heeft in deze onze boodschtJp geloofd en de kracht van de sterke arm des Heren,
over wie ~ die nu openbaar geworden ?

2.

En de rechtvaardigen zullen. opgroeien voor zijn aangezicht, zoals spndten die op-'

.. :.;,

bloeien; en als een eik die zijn w07tels
heilige

ges~hten

uitst1ekt

talrijk zijn in het lond dat hem

naar waterstromen, zo zullen de
nodi~

heeft. !Vlet een onheilige

gestalte. is zijn gestaM en niet is de schrik voor hem als die van een onbetekenend
mens, maar de glans van heiligheid is zijn glans, zodat ieder die hem ziet, door hem
verstandig wordt.
3.

Dan zal, hij (het?) tot verachting komen en hij zal de eer van alle koninkrijken
vernietigen; zij zullen zwak zijn en ziek, zoals een mens van smarten en bestemd voor
ziekten en zoals wanneer het aangezicht van de heilige Tegenwoordigheid van ons·
weggenomen is. Zij zijn veracht en niet in tel.

4.

Dan zal hij voor onze schulden bidden en om zijnentwil zullen onze overtredingen
vetgeVen

worden, terwijl wij gerekend waren als gestotenen, geslagenen voor Gods

aangezicht en verdrukten.

5.

(
\

....

/

En hij zal het heiligdom bouwen dat' door onze schulden ontwijd was, om onze

over~

tredingen prijsgegeven was en door zijn leer zal zijn vrede groot over ons zijn en
omdat wij ons vo.stkImnpen aan zijn woorden, zullen ons de schulden vDgeVen worden.
6.

Wij allen werden als schapen verstrooid, ieder gingen wij voor eigen levenswandel de
ba/lin&,chap in. Maar het behaagde de Here de schulden van ons allen om zijnentwil te
vetgeven.

7.

Hij bidt en wordt verhoord en nog voordat hij zijn mond open doet, wordt hij aangenomen. De machtigen der volken lever(en) hem over ais een lam ter slachting en als
een schaap dat voor zijn scheerders stil is en tegenover hem doet hij zijn mond niet
open en spreekt hij geen. enkel woord.

8.

Uit tuchtigingen en bestraffing zal hij onze gevangenen terugbrengen. De wonderen die
in zijn dagen voor ons gedaan zullen worden, wie Z4I ze kunnen verleUen? Wanneer de
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heerser der volken uil het land Israël ZIJl wijken, milen de schulden die mijn volk
gemaakt heeft, tot hen komen.

9.

En hij zal de goddelozen aan gehenna overleveren en degenen die zich scha/rijk gerooJd hebben aan de dood der volledige vernietiging, opdDt zij die de zonde doen, zich
niet zullen handhaven en met hun mond geen bedriegelijke din~ zullen spreken.

10.

En het behtuzgt de Here het OYe1blijfsel van zijn volk te lautenm en te ninigtn, om
hun ziel te zuiveren van schulden; zij zullen het koninkrijk van hun rnessiIIs zien; hun

zonen zullen tIIlrljk zijn en hun dochJers zullen de dIIgen verlengen en depun die de

wet des Hemt doen, zullen door zijn welgevoJJen gelukkig zijn.
11.

Uit de dienstbaarlteid aan de volken zal hij hun %kl redden. Zij zullen zien op ik

bestraffing van hun haters, zij zullen ven.tIdigd zijn van de smaod, hun koningen
aangedaan; door zijn wijsheid ZIJl hij de onschuldigen onschuldig vet'Idaren., om velm te
onderwerpen

12.

tUIn

de weL En voor hun schulden zal hij biddm.

Dan ZIJl Ik hem de buit van vele volken toedelen en hij ZIJl de scJuztten van machtige"""
steden ten buit verdelen, in ruil hiervoor dat hij zijn ziel ten dode heeft overgegeven
en de weerspannigen aan de

wet

onderwmpen heeft, te1WÏjl hij voor vele schulden bidt

en hij voorde weerspannigen vergeving verkrijgt.
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Vertaling van Jesaja 52.13 - 53,12 uilde peshifta (ed. Peshi~ta.lns~tuut Leiden)

52,13.
14.

Zie, mijn knecht is verstandig en verheven en verhoogd en zeer hoog.
Zoals velen over hem verlamd zijn (van schrik), zo zeer misvonnde hij zijn aanblik van

de mens af en zijn gelaat van de mensenkinderen weg.

15.

Deze reinigt vele volken en over hem sluiten

kon~gen

de mond,. omdat zij wat hun

niet gezegd was~ ZlIfP" en wat zij niet gehoord hadden, opmerlcten.

. S3,L
2.

Wie ge/()Qfde onze profetie en de arm des HEREN, aan wie is die openbatIT geworden?

Hij schoot op als een

loOt

voor zijn aangezicht en als een wortelscheut uit dorstige

aorde. Hij had geen aanblik noch ook luister. En wij zagen hem aan dat hij

ge~

aanblik had en wij onderzochten hem.
(
\..-

..

3.

. Veracht, en nederig ontier de mensen, een man was hij van smorten en hij kende ziek- .

ten. Wij keerden ons gelaat Van, hem

af en

wij vertlChtten, hem en hadden hem niet in '

tel.
4.

Waarlijk, onze ziekten torste hij en onze smalten droeg hij. En wij rekenden hem als
een getroffene, .een van God geslagene en vemederde.

5.

Hij werd gedood om onze zonden en vernederd om onze ongerechtigheid. De rebellie

van onze Vrede was op hem en door zijn verwondingen zijn wij genezen,
6.

Allen dwfUlJden wij als schapen, keerden wij ieder zijn eigen kant op en de HERE liet

op hem neerkOmen de zonden van ons allen.

7.

Hij kwam naderbij en werd vernederd en deed zijn mond niet open. Als een schtulp
werd hij geleid ter slachting en als een qjferdier voor zijn scheerder was hij stil en
deed hij zijn mond niet open.

8.

Uit de gevangenis en uit het .proces werd hij weggeleid en wie zal zijn geslacht verhalen? Want hij werd afgesneden uil het land der levenden en vanwege de over11'tUIin-

gen van mijn volk kwamen zij hem te na.
9.

De goddeloze: gaf zijn graf en een rijke was hij in zijn dood, omdIJt hij geen ongerechtigheid gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.

10.

En de HERE wilde hem vemederm en ziek maken. Het zoenoffer voor de zonde werd

in zijn ziel gelegd opdat hij zmuI wu zien en de dagen zou verlengen en de wil van de
HERE zal door zijn hand goede voortgang hebben.
11.

En wegens de moèite van zijn ziel zalhif zien en hij zal van kennis verzadigd zijn en
hij zal integer zijn voor de rechtvaardigen. De knecht van velen zal hij zijn

en

hun

zonden UlI hij dragen.
12.

Daarom zal Ik hem deel geven onder velen en

(UUJ

de sterken zal hij buit toedelen, in

ruil daarvoor dat hij . zijn leven heeft uitgegoten in de dood. En met de misdtuJigen
werd hij gerekend en hij heeft de zonde van velen op zich geladen en voor de mis·

dadigers is hij ingetreden.
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Verlating van Jesaja 52,13 • 53.12 uit de Vulgata (niet-kritische uitgave)

52,13.

Zie, mijn knecht zal verstandig zijn, hij zal vemeven en verhoogd worden, en hij ZIlI
zeer uitnemend zijn.

14.

Zoals velen over u verbluft gestaan hebben, zo roemloos zal zijn aanblik onder de

mannen zijn en zijn gedaante Onder de mensenkin~n.

15.

Deze zal vele volken besprenkelen, over hem zullen koningen zijn (hun?) mond houden
omdat zij aan wie niet over hem is verteld, hebben gezien en zij die niet hebben

gehoord, hebben QQ12SchOllWfl.

53,1.

Wie zal geloof hechten aan wat ons ter are

is gekomen, en de ann des Herm, aan wie

is die geopenbamd?

2.

En hij zol opschieten als een stekje voor zijn aangezicht, en zoals een wonel uit
dorstige aarde; hij heeft geen verschijning

of

bevalligheid. En lVij hebben hem gezien

en er was geen aanblik en wij hebben hem begeerd (= dat wij hem zoudm hebben
begeerd?):
3.

de veTClChte, en de nieuwste (lDIIlStaangekomene) der mannen, de man van smarten, en
die zwakheid kent.

4.

Waarlijk, . onze ziekten heeft hij· op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen,
en wij hielden hem voor een melaatse en een door God geslagene en vernederde.

S.

Hij echter is gewond geworden vanwege onze ongerechtigheden, stuk gewm,en is hij .
wegens onze misdoden, de tuchtiging van onze vrede was over hem en door zijn blauwe

plek zijn wij genezen.
6.

Wij allen hebben als schapen gedwaald, een ieder heeft zich afgewend op eigen weg en

God heeft op hem gelegd de ongerechtigheid van ons allen.

7.·

Hij is geofferd, omdat hij het zelf wiJde, en hij heeft zijn mond niet opengetitum. Zoals
een schaap tot de doding geleid zal worden en zoals een lam ten overstaan van de

.

scheerder zich stil zol houden .
8.

Uit an&rt en uit gericht is hij- opgeheven,. zijn gulacht (generaJie), wie zal het verhalen? Omdilt hij is afgesneden uit het land der levenden om de misdDad van mijn volk

heeft hij hem dodelijk getroffen.

9.

En hij zal de goddelozen

1I00r

zijn graf gellen en de rijke voor zijn dood. Daarom dat

hij ongerechtigheid niet gedaan heeft noch ook list in zijn mond is geweest.
10.

En de Here wilde hem verbrijzelen iJl zwakheid. Als hij voor de zonde zijn ziel zal

hebben gesteld, zal hij een lang levend zaad zien, en de wil van de Here zal in zijn
hand zich nam het doel richten.
11.

Damvoor dat zijn ziel gearbeid heeft, zal hij zien en verzadigd worden. In zijn kennis
zal hij, mijn rechtvamdige knecht, velen rechtvmvdigen en hun ongerechtipden zal

hij dragen.

(
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U. Daarom zal ik hem zeer velen toedelen en de buit der sterken zal hij uitdelen. DQIl1'VOOT dol
hij zijn ziel in de dood heeft overgegeven en met de misdadigers is gerekend geweest en hij
(zelf) droeg de zonden van velen en Vf!Or de overtTeders heeft hij gebeden.

o

