
DE PROFEET JESAJA 

 

Jesaja (2de helft 8ste eeuw voor Christus) wordt wel de evangelist van het Oude 

Testament genoemd. Als profeet van God spreekt hij regelmatig over de Messias, de 

Gezalfde. Hij spreekt over de geboorte van de Heer. Daarom is zijn profetie 

opgenomen in veel lezingen tijdens de eucharistievieringen (als men hem daarvoor de 

ruimte geeft). Lang voor de geboorte van Jezus kondigt hij zijn geboorte aan. "Het volk 

dat in het donker wandelt, ziet een groot licht…Want een kind is ons geschonken, Hem 

wordt de macht op de schouders gelegd en men noemt Hem: Wonderbare Raadsman, 

Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst" (lezing tijdens de Nachtmis). Verder 

spreekt Jeremia over het geestelijk voedsel van de Heer, zijn leven, zijn dood, zijn 

verrijzenis, zijn terugkeer en zijn vrederijk. Er is geen bijbelboek waarin we zoveel horen over het 

koninkrijk van de Heer. Zijn profetie wordt het meest van de andere boeken van het Oude Testament 

in het Nieuwe Testament aangehaald, wel meer dan 150 keer. Ook Jezus, als Jood predikend in de 

joodse synagogen, heeft herhaaldelijk Jesaja aangehaald en aan de gelovigen uitgelegd.  

Dat Jezus het boek Jesaja kende blijkt wel uit de lezing van aanstaande zondag. Uit het boek Jesaja 

wordt de volgende tekst aangehaald: Dit zegt de Heer: "Deel uw brood met de hongerigen, neem de 

dakloze zwervers op in uw huis, kleed de naakten die gij ziet, en keer u niet af van uw medemensen. 

Dan zal uw licht stralen als de dageraad, uw genezing zal voorspoedig zijn; uw gerechtigheid zal voor 

u uitgaan, de glorie van de Heer u op de voet volgen. Wanneer gij dan tot Hem roept, zal Hij 

antwoorden: "Hier ben Ik". 

Als we deze tekst leggen naast de uitspraak van Jezus over het oordeel van de Mensenzoon (Matteüs 

25: 34-36) dan is er een duidelijke overeenkomst. “Kom, gezegenden van mijn Vader, neem het 

koninkrijk in bezit dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt. Want Ik had honger en 

jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was 

vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek 

en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe…Ik 

verzeker jullie, alles wat je niet voor één van deze minsten hebt gedaan, heb je ook niet voor Mij 

gedaan.” 

In veel opzichten schildert Jesaja ons een beeld van een nieuwe wereld, een wereld die niet geplaagd 

wordt door allerlei oorlogen. Naar deze nieuwe wereld kijken we net als Jesaja verlangend uit. Het 

boek is daarom onze aandacht zeker waard. 
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