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Kijk naar de glorie van Jezus in het boek Jesaja
Jesaja 42:1 spreekt over Jezus als een Dienaar van de HERE die gezalfd is met de Heilige Geest. “Zie, Mijn
Knecht (Dienaar), Die Ik ondersteun”. Een ware dienaar van God is iemand die door Hem wordt
vastgehouden of ondersteund wordt, niet door een organisatie of menselijke bemiddeling. De Here is
Degene die ons ten allen tijde ondersteund. De mens kan ons giften geven, maar vertrouw nooit op
mensen of geld. Het woord “ondersteunen” (HSV) refereert naar datgene waar wij ons vertrouwen op
baseren. De Here is de enige waar wij op moeten vertrouwen. Het ogenblik waarin wij in een positie van
hulpeloosheid komen is het moment waarop God Zijn Geest op ons doet neerdalen.
Jesaja 42:2: “Hij zal niet schreeuwen, Hij zal Zijn stem op straat niet laten horen”. Deze uitspraak van Jezus
refereert naar Mattheüs 12:19-20, waar de tekst verder gaat met: “Niemand zal Zijn stem op de straten
horen. Het geknakte riet zal Hij niet breken”. Dat betekent dat de Here nooit iemand zal ontmoedigen die
een puinhoop van zijn leven heeft gemaakt, maar hem of haar zal bemoedigen en weer gezond zal maken.
De Here zal de walmende pit van de vlam niet doven, maar het daarentegen door te blazen weer
aanwakkeren. God is zeer geïnteresseerd om de zwakke gelovige die gefaald heeft te helpen. Hij is
geïnteresseerd hen te helpen die ontmoedigd en depressief zijn, om hun geest weer nieuw leven in te
blazen. Een ware dienstknecht van de Here zal ook altijd een opbouwende en bemoedigende bediening
hebben, waardoor zij hen die depressief en ontmoedigd zijn, geestelijk kunnen opbouwen en inspireren en
hen die zich totaal hopeloos voelen weer nieuw leven kunnen inblazen. Laten wij samen op zoek gaan
waarbij wij aan deze bediening invulling kunnen geven, omdat veel mensen om ons heen dat zo
ontzettend nodig hebben.
Jesaja 42:19: “Wie is er zo blind als Mijn dienaar, doof zoals Mijn bode die Ik zend? Wie is blind zoals de
volmaakte, blind zoals de knecht van de HERE?” Dit vers ziet er uit als een puzzelstuk, in het bijzonder
omdat het zo duidelijk naar Jezus verwijst (zoals wij dat al in vers 1 konden zien). Wat betekent het
eigenlijk? Het betekent dat een ware dienstknecht van God blind en doof is voor heel veel dingen die hij
om zich heen ziet en hoort. Hij ziet veel dingen maar let er niet op (vers 20). Hij loopt niet rond om de
zonden van anderen op te zoeken. Hij luistert niet naar anderen om hen te kunnen betrappen op
“verkeerde” uitspraken. De farizeeërs waren wel zo; altijd proberen om Jezus in de val te laten lopen om
iets, zogenaamd verkeerds, te ontdekken in wat Hij zei. Er zijn jammer genoeg veel christenen die zich net
zo gedragen als de farizeeën – altijd rekening houdend met, volgens hen, verkeerde dingen die de ander
zegt – heel vaak omdat zij jaloers zijn op hun bediening. Zorg er voor dat zoiets u niet overkomt. Wees
doof en blind voor veel dingen die u om u heen hoort en ziet. Heeft u wel eens gehoord dat iemand een
valse getuigenis over u uitsprak? Wanneer u doof geweest zou zijn dan had u het niet gehoord. Wees dus
maar beter “doof”! Is het niet prachtig wanneer een dienaar van de Here “blind” is voor een aantrekkelijke
vrouw? Ja, u heeft twee ogen maar u bent blind! U heeft twee oren maar u hoort niets, omdat u niet zult
oordelen op wat uw ogen zien en wat uw oren horen (Jesaja 11:3).
Jesaja 50:4 is een profetie over Jezus. Er wordt hier gezegd dat De HERE God Zijn woorden van wijsheid
gegeven heeft, zodat Hij weet wat Hij tegen al de terneergeslagen mensen moet zeggen. De tong is het
door God meest gebruikte lichaamsdeel van ons en daarom moet iedere dienaar van God hier in wijsheid
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en gedisciplineerd mee omgaan. Wij kunnen lezen dat de mond van Jezus scherp was als een zwaard
(Jesaja 49:2). Het woord van God dat uit onze mond komt kan soms zo scherp zijn als een zwaard dat het
hart open snijdt en verkeerde motieven openbaart en soms als een bemoedigend woord dat opbouwend
is. Wij lezen hier dat Jezus iedere morgen wakker wordt en naar de stem van de Vader luistert om te horen
wat Hij tegen Hem zegt. (Jesaja 50:4 “Hij wekt Mij elke morgen, Hij wekt Mij het oor, zodat Ik hoor als zij die
onderwijs ontvangen”. En wanneer Hij een boodschap ontving dan gehoorzaamde Hij onmiddellijk. Jezus
deed de wil van Zijn Vader, zelfs wanneer dat tot gevolg had dat Hij geslagen, en er op Hem gespuugd
werd (verzen 5 en 6). En terwijl de mensen dit bij Hem deden, “werd Zijn gezicht als hard gesteente” (vers
7), om geen wraak te nemen op hen die Hem bedreigden, maar in plaats daarvan hen te vergeven en te
zegenen. Hij wist dat Hij niet beschaamd zou worden omdat ÉÉN die Hem verdedigde altijd nabij was (vers
8).
_________________________________________________________________________________________________________________
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene
Statenvertaling. In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn
gebruikt.
Voor meer informatie kunt u mailen naar: wftw@cfcindia.com
Om voorgaande HET WOORD VOOR DE WEEK te lezen of te downloaden gaat u naar:
http://www.cfcindia.com/nederlands of http://www.shub.nl
Meer in het Nederlands vertaalde (video)boodschappen, artikelen, en boeken, geschreven door Zac
Poonen, kunt u vinden op: http://www.shub.nl
U ontvangt deze mail, of omdat u zich hiervoor heeft aangemeld, of omdat u contact met ons heeft
opgenomen. In geval u deze mails niet langer wilt ontvangen dan kunt u een mail sturen met de tekst
UNSUBSCRIBE in het onderwerp veld van uw mail. Wij bieden onze oprechte excuses aan voor enig
ongemak.
Copyright - Zac Poonen. Deze mail mag u vrij kopiëren en doorsturen, echter zonder aanpassingen in de
tekst.
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