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●  Bijbelstudie o.t.Dr. A.J. van den Herik

Het Rijk van Christus
deel 9   -   Jesaja 32

Inleiding
esaja is bij uitstek de profeet die over de 
komende Heilskoning, de Messias profe-

teert. We hebben al veel over Hem gehoord. 
In Jesaja 7 hoorden we Zijn Naam: Imma-
nuel. In Jesaja 9 lazen we dat Hij door God 
gegeven is en in Jesaja 11 vernamen we hoe 
de Geest Hem leidt en toerust. Nu worden 
weer andere dingen over Hem gezegd. In 
Zijn manier van optreden weerspiegelt Hij 
Zijn Zender. 

Plaats
Jesaja 32 maakt deel uit van een groter ge-
deelte: Jesaja 28-35. In dit gedeelte staan 
opnieuw oordeel en verlossing centraal. Het 
heil dat God geeft, staat in contrast met het 
onheil dat Israël nu meemaakt. Het optreden 
van de Messias steekt scherp af tegen dat van 
de zondige leiders. Die dachten alleen aan 
zichzelf, waren corrupt en bekommerden 
zich nauwelijks om het volk (zie bijvoorbeeld 
Jesaja 28:7-13). Bij de Messias zal het precies 
andersom zijn. Hij is helemaal gericht op 
Zijn onderdanen. Hun heil gaat Hem ter 
harte.

Recht en bescherming (vers 1-2)
De messiaanse Heilskoning zal regeren in 
gerechtigheid. Doordat Hij als koning het 
goede voorbeeld geeft, zullen ook Zijn mi-
nisters (vorsten) leiding aan het volk geven 
overeenkomstig het recht van God! Gerech-
tigheid wordt hier verbonden met verlossing. 

Gods gerechtigheid betekent dat Hij Zich 
houdt aan Zijn afspraken. Hij gedenkt in 
genade aan de beloften van Zijn verbond en 
daarom grijpt Hij reddend in. Net zoals Hij 
Zich ook houdt aan Zijn bedreigingen als 
Israël Zijn verbond overtreedt.
Deze Koning zal recht doen aan mensen 
die het moeilijk hebben. Degenen die in 
hun nood op Hem hopen, vinden bij Hem 
een geopend oor en hart. In vier sprekende 
beelden wordt dat in vers 2 beschreven. De 
Messias is allereerst een beschutting tegen de 
wind. Hoe hard de wind ook waait, wie bij 
Hem schuilt zal niet weggeblazen worden. 
Die heeft houvast. De beloofde Koning is 
ook een schuilplaats tegen de vloed. Normaal 
gesproken regent het niet zoveel in Israël, 
maar in het regenseizoen kan de regen soms 
in stortbuien uit de hemel komen. Het ge-
beurt wel, dat er zoveel regen valt, dat een 
compleet weggedeelte wordt vernield. Deze 
beide beelden doen ons denken aan Matthe-
us 7:24-29. Het huis van de dwaze bouwer 
werd weggespoeld door regen en wind; het 
was immers niet op de steenrots gebouwd.
De andere twee beelden wijzen op het ge-
vaar van droogte. Wie door de woestijn trekt, 
krijgt last van dorst. Wie in de brandende 
hitte wandelt, loopt gevaar om door een zon-
nesteek geveld te worden. Water en schaduw 
zijn daarom noodzakelijk in dit klimaat. Zo 
zal de Messias voor Zijn onderdanen zijn. 
Hij is voor hen een Bron in de droogte en 
een Schaduw in de hitte. Ook Psalm 121:5-6 
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en Psalm 84:7 spreken daarvan. 
Deze Koning – in wie wij de Heere Jezus 
herkennen – zal Zijn volgelingen beschermen 
en behoeden. Zonder Gods wil valt er geen 
haar van hun hoofd. Wie in de schuilplaats 
van de Allerhoogste is gezeten, zal daarin 
veilig de nacht van angst en zorg kunnen 
doorbrengen (Psalm 91). Zelfs in het laatste 
oordeel zal Hij veilig zijn. Wie een schaap 
van deze goede Herder is, zal immers nooit 
uit Zijn hand gerukt worden. Aan zo iemand 
geeft Hij het eeuwige leven. Hij gaf immers 
aan het kruis Zijn leven voor de schapen 
(Johannes 10:15).

Luisteren (vers 3 en 4)
Eén van de ergste dingen van vroeger was dat 
het volk niet luisterde naar God. Hun ogen 
waren blind voor wat God deed. In Jesaja 
6:10 wordt zelfs gezegd dat Jesaja’s prediking 
ertoe zal leiden dat het volk blind en doof 
wordt. Ze worden door hun ongeloof aan 
de verharding prijsgegeven. Die tijd is nu 
voorbij. Het volk zal weer oog krijgen voor 
Wie God is en wat Hij doet en niet langer de 
ogen afwenden. Ze zullen horen wat hun van 
Godswege verteld wordt en er acht op slaan! 
In plaats van verharding komt er geloof. In 
plaats van onverschilligheid en afkeer is er 
gehoorzaamheid. Het volk zal innerlijk ver-
nieuwd worden. Daarvoor zal deze Koning 
zorgen!
Onbedachtzamen krijgen nu inzicht en 
stamelaars zullen nu duidelijk spreken. Met 
deze ‘stamelaars’ worden geen mensen die 
stotteren bedoeld, maar leiders die door 
dronkenschap of slaap niet meer uit hun 
woorden kunnen komen, zie 28:7-8 en 29:9-
10. Verwarring en beneveling zullen wijken.

Onderscheid (vers 5-8)
De rechtvaardige Koning zal mensen eerlijk 
beoordelen. Een dwaas zal niet langer edel-
moedig genoemd worden en een bedrieger 
niet langer vrijgevig.  Ze zullen beoordeeld 
worden naar wat ze werkelijk zijn. Een dwaas 
is immers een spotter. Hij (er)kent God 
niet en is oneerlijk en onbarmhartig in zijn 
handel en wandel (vers 5, zie ook Psalm 14). 
Een bedrieger is erop gericht armen kwaad 
te doen. Zijn woorden zijn vals en verhullen 
zijn eigenlijke bedoeling: een ander te gronde 
richten. (De betekenis van het slot van 
vers 7- ‘en wanneer de arme spreekt, het 
recht’ – is net als de Hebreeuwse tekst ondui-
delijk.) Dwazen en bedriegers zullen worden 
ontmaskerd, maar een oprechte (‘edelmoe-
dige’ genoemd) zal geprezen worden (vers 8).
Voor ons is het moeilijk om iemand goed te 
beoordelen. Maar voor de grote Koning zijn 
alle dingen duidelijk. Hij kent wat in het 
diepst van het hart leeft. Daarom berispte 
Hij zo streng de Farizeeërs, die met veel op-
hef hun gaven in de offerkist gooiden, maar 
verheugde zich over de liefde van de arme 
weduwe die maar een klein penninkje gaf. 
Haar gave was immers veel groter dan die 
van hen (Lucas 20:1-4). Jezus ziet het hart 
aan. En ook aan Zijn dienaren geeft Hij 
soms een dergelijke mensenkennis (Hande-
lingen 5:1-11).

Ware gerustheid (vers 9-14)
Vers 9-14 geven - zoals we vaker bij Jesaja 
tegenkomen - ineens een blik op de moei-
lijke tijd die binnenkort aanbreekt. De heils-
tijd ligt immers nog in een verre toekomst. 
In Jesaja’s tijd is daarvan nog geen sprake. 
Zorgeloze vrouwen worden opgeroepen om 
te beseffen dat binnen een jaar rampspoed 
over Jeruzalem komen zal. Waarschijnlijk is 
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hier de ellende bedoeld die gepaard zal gaan 
met de Assyrische aanval die vanaf Jesaja 36 
beschreven wordt. Over een jaar zal het zo 
zijn (vers 10). Dan zal er hongersnood zijn 
(vers 12).

Echte rust (vers 15-20)
Maar deze tijd van ellende zal niet altijd 
duren. De Heilskoning komt immers! Deze 
Koning (over wie de verzen 1-8 uitvoerig 
gesproken hebben) wordt Zelf geleid door 
de Geest (Jesaja 11:1-2) en is daarom gezalfd 
met de Heilige Geest (Jesaja 61 en 42:1). Hij 
zal ook de Heilige Geest uitstorten. Over die 
uitstorting spreekt ook Jesaja 44:3-4. Ook 
andere profeten noemen dit, zie bijvoorbeeld 
Ezechiël 36:26-27 en Joël 2:28-39. De Geest 
zal nieuw leven brengen. Dan zal de dorre 
woestijn een vruchtbaar veld worden. En 
vruchtbare velden zullen uitgroeien tot heer-
lijke bossen (vers 15b). 

Overal zal gerechtigheid wonen en Gods wil 
gedaan worden: in de woestijn en op het veld 
(vers 16). Wat het oplevert? Vrede, rust en 
veiligheid voor altijd. Israël zal in ongestoor-
de rust mogen leven. De beloofde Koning is 
immers een Vredekoning (zie Jesaja 9:6 en 
11:6-9).

In prachtige beelden wordt beschreven hoe 

de Messiaanse koning - de Heere Jezus - vre-
de geeft in harten en levens van mensen. Hij 
zal eenmaal Zijn volgelingen brengen op de 
nieuwe aarde en in de nieuwe hemel. Tegen-
over de valse rust waarvan Jeruzalem droomt 
(vers 9-14), staat de echte rust die God geeft. 
Dit geldt voor wie zich in vertrouwen en 
geloof aan Hem leren overgeven. Voor wie 
echter halsstarrig op eigen wegen blijft gaan, 
zal het oordeel komen. Vers 19 geeft dat 
in beeldende bewoordingen weer. Vers 20 
houdt weer een bemoediging in: het volk van 
God zal aan alle wateren zaaien. Dit betekent 
dat ze geen angst meer hoeven te hebben 
voor misoogsten en hongersnood. Overal 
kan het vee vrij rondlopen, want gevaren zijn 
er dan niet meer! Zie ook Jesaja 35:1-9.

Zo doet het slot van dit hoofdstuk ons nog 
een keer het oog slaan op Deze Koning. Hij 
geeft echte vrede. Paulus zegt in Efeze 2:14: 
‘Hij [Christus] is onze vrede’. Hij verzoent 
door Zijn offer zondige mensen met God en 
doet zo Zijn vrede neerdalen in mensenhar-
ten (Filippenzen 4:7) en eenmaal op de hele 
schepping (Kolossenzen 1:20). De straf die 
ons de vrede aanbrengt, kwam op Golgotha 
op Hem neer (Jesaja 53: 5). Er is een dure 
prijs voor deze vrede betaald!
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Vragen
1. Het optreden van de Heilskoning staat 

in scherp contrast met dat van de andere 
leiders. 

a. Waarin ligt het verschil? Betrek hierbij 
ook Jesaja 28:7-13. 

b. Wat zijn de Bijbelse vereisten voor goed 
leiderschap? Welke opdracht en welk 
voorbeeld geeft Jezus ons? Lees hierbij 
Lucas 22:24-30.

2. De Heere Jezus is een beschutting tegen 
de wind en een schuilplaats tegen de 
vloed. Wat betekent dat voor u? Betrek 
hierbij Mattheüs 7:24-29. Wat betekent 
in dit verband Psalm 91?

3. Wat betekent het voor u dat de Mes-
siaanse Koning vergeleken wordt met 
waterbeken in een dorre streek en met 
de schaduw van een rots? Zie ook Psalm 
121:5-6 en Psalm 84:7. 

4. De Messias zal de harten en intenties van 
mensen doorzien. Noem eens een aantal 
voorbeelden uit het Nieuwe Testament 
waarin dat duidelijk naar voren komt. 
Wat betekent deze alwetendheid voor u 
persoonlijk (zie ook Psalm 139)?

5. Vers 9-14 spreekt over vals vertrouwen en 
valse rust. Vers 15-20 spreekt juist van 

 echt vertrouwen en echte rust. Waarin ligt 
het verschil? Wat zegt dat voor ons eigen 
leven?

6. De komst van de Messias is verbonden 
met de Heilige Geest. 

a. Hoe wordt de zegen Die de Heilige Geest 
geeft in dit gedeelte beschreven? 

b. Wat zeggen Jesaja 44:3-4, Ezechiël 36:26-
27 en Joël 2:28-29 over het werk van de 
Heilige Geest? Lees ook Heidelbergse Ca-
techismus zondag 20. 

c. Wat ervaart u zelf van het werk van de 
Heilige Geest?

7. Vers 15-20 spreekt over de vrede, sjaloom. 
Wat heeft deze vrede te maken met het 
werk van de Heere Jezus? Hoe kunnen 
wij die vrede ervaren (zie ook Filippenzen 
4:7)?

Zingen
Psalm   27 vers 3 en 7
Psalm   32 vers 4
Psalm   42 vers 4 en 5 
Psalm   63: 1 en 2 
Psalm   84 vers 3 en 4  
Psalm   91 vers 1 en 7 
Psalm 121 vers 2 en 3


