
Bijbelkring 2017-2018 

De hoofdstukken 40 tot en met 55 van het Bijbelboek Jesaja bestaan uit een reeks profetieën die aan 

het eind van de Babylonische ballingschap (587-539) tot Israël zijn gesproken. De grote lijn in deze 

profetieën is dat God Israël uit Babel naar Jeruzalem terug zal brengen. Er zal een nieuwe exodus, 

uittocht, plaatsvinden die de oude exodus onder leiding van Mozes zal overtreffen. Voortdurend 

wordt er gesproken over de ‘nieuwe dingen’ die God gaat doen. Uit de profetieën van Jesaja wordt 

duidelijk dat het ‘nieuwe’ van Gods handelen betrekking heeft op Israël en de volkeren. Was de 

eerste exodus bevrijding van Israël uit Egypte, de ‘nieuwe’ exodus is dat ook de volkeren bevrijd en 

verlost zullen worden. Jesaja 40 tot en met 55 wordt daarom wel het vijfde evangelie genoemd. Niet 

ten onrechte want het Nieuwe Testament verwijst heel vaak terug naar dit deel van Jesaja.   

Tijdens het seizoen 2016-2017 hebben we Jesaja 40 tot en met 46 doorgenomen. Het komend 

seizoen beginnen we derhalve met hoofdstuk 47. Per avond proberen we een hoofdstuk door te 

nemen. Dat zou betekenen dat we aan het eind van dit seizoen het grote en belangrijke 

middengedeelte van het boek Jesaja kunnen afronden.  

Hieronder treft u in hoofdlijnen het programma. Het wordt met voorbehoud gepresenteerd want 

sommige teksten lezen wat sneller en makkelijker dan anderen en van te voren is nooit helemaal 

duidelijk welke teksten uitgebreidere bespreking vereisen. Om toch enige richtlijnen te hebben, dient 

onderstaand programma.    

14 september 2017 (Jesaja 47)  

In Jesaja 46 is de ondergang van de goden van Babel aan de orde geweest. In hoofdstuk 47 horen we 

dat het wegvallen van de goden van Babel het einde van de politieke macht van Babel betekent. De 

profeet verwijt de machthebbers van Babel hoogmoed. Die hoogmoed heeft tot hun val geleid. 

Jesaja 47 is een politiek spotlied, een politieke satire waar de eens zo machtige Babyloniërs op de 

korrel worden genomen.   

12 oktober 2017 (Jesaja 48)   

Nu zowel de goden van Babel als de machthebbers van Babel het veld hebben moeten ruimen, is de 

weg vrij voor Israël om uit Babel naar Jeruzalem en het beloofde land te trekken. Toch lijkt dat niet 

spontaan te gaan. Kennelijk is er bij het volk de nodige twijfel. De profeet moet het volk bijna 

dwingen uit Babel te vertrekken. Op allerlei wijze zegt hij hen de hulp van God toe maar of het volk 

daadwerkelijk een stap heeft gezet blijft onduidelijk.   

9 november 2017 (Jesaja 49) 

In Jesaja 49 presenteert de knecht des Heren zich. Die knecht des Heren was al in Jesaja 42 

voorgesteld door God aan het volk. Toen leek het erop dat de Perzische koning Cyrus was bedoeld. In 

Jesaja 49 lijkt het erop dat met de knecht des Heren een nieuw soort Mozes is bedoeld die  leiding zal 

geven aan de nieuwe exodus. Deze nieuwe knecht is meer dan Mozes omdat hij ook licht en heil zal 

brengen in de wereld van de volkeren.  

  



14 december 2017 (Jesaja 50) 

Jesaja 50 is de derde profetie over de knecht des Heren. De knecht beklaagt zich in deze profetie 

over het mislukken van zijn missie. Hij was geroepen leiding te geven aan de nieuwe uittocht maar 

lijkt daarin niet te slagen. Hij krijgt te maken met afwijzing en lijden. Desondanks laat de knecht zich 

niet uit het veld slaan in het vertrouwen dat God zijn helper zal blijven. 

11 januari 2018 (Jesaja 51) 

Jesaja 51 pakt het thema van de troost op. De profeet was met het aanzeggen van troost begonnen 

in hoofdstuk 40 en werkt dat nu opnieuw uit. Reageerde het volk aanvankelijk met wantrouwen op 

de boodschap van troost, nu reageert het volk erop met een gebed. Op dat gebed vernieuwt God het 

verbond met Israël door nadrukkelijk te stellen: Gij zijt mijn volk.   

8 februari 2018 (Jesaja 52) 

Jesaja 52 eindigt met de oproep op nu ook daadwerkelijk uit Babel weg te trekken. Die oproep was al 

eerder gedaan maar nu lijkt ook daadwerkelijk het moment aangebroken te zijn om op weg te gaan. 

Opmerkelijk is dat we niet lezen of het volk gehoor heeft gegeven aan die oproep. Uit de boeken Ezra 

en Nehemia blijkt dat er maar een beperkt aantal mensen geloof hebben gehecht aan de oproep weg 

te trekken uit Babel.   

8 maart 2018 (Jesaja 53) 

Jesaja 53 behoort tot de meest besproken hoofdstukken uit de Bijbel.  Het hoofdstuk bevat een 

vierde lied/profetie over de knecht des Heren. De knecht blijkt gekenmerkt te worden door lijden en 

sterven. De Joodse uitleggers stelden dat het in deze profetie over het lijden van het volk Israel ging. 

Het Nieuwe Testament en de kerk hebben het lijden en sterven van de knecht des Heren altijd 

gelezen als een profetie over het plaatsvervangend lijden van Jezus.  

12 april 2018 (Jesaja54)  

Jesaja 54 is de afsluiting van het troostboek van Jesaja. ‘Sions heerlijke toekomst’ zetten de vertalers 

van de vertaling van 1951 erboven. Het is inderdaad een Paasboodschap: alles wordt nieuw! Op de 

Goede Vrijdag van Jesaja 53 volgt het Pasen van Jesaja 54.   

De Bijbelkring staat open voor iedereen die zich wat uitvoeriger in de Bijbel wil verdiepen en daarbij 

wat hulp kan gebruiken. Er is volop ruimte voor het stellen van vragen en het maken van 

opmerkingen maar de Bijbelkring is niet zozeer een gesprekskring maar een leerkring. Allen die 

belangstelling hebben, ongeacht leeftijd, kennis en achtergrond, zijn van harte welkom.  

We komen op iedere tweede donderdag van de maand samen om 19.30 uur in de 

Koningskamer. We streven ernaar rond de klok van 21.00 uur af te ronden.  


