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Inleiding
n onze bestudering van Jesaja valt ons één 
thema telkens op: ongeloof en ongehoor-

zaamheid leiden tot ellende en straf, maar 
vertrouwen op God brengt redding. Deze 
twee verschillende levenshoudingen worden 
in het bijzonder zichtbaar in twee koningen 
uit het huis van David. De goddeloze koning 
Achaz weigert in hoofdstuk 7 op God te ver-
trouwen. Zijn zoon Hizkia laat 34 jaar later 
een heel andere instelling zien. Om de tegen-
stelling tussen beide vorsten te onderstrepen, 
vermeldt Jesaja dat de plaats waar beide vor-
sten voor de keuze tussen geloof en ongeloof 
stonden, dezelfde was: ‘bij de waterloop van 
de bovenvijver, bij de (hoofd)weg naar het 
Blekersveld’ (Jesaja 7:3 en 36:2). Achaz kiest 
voor zichzelf en brengt daarmee onheil over 
het land. Hizkia vertrouwt op God en ont-
vangt verlossing! 

Profetische geschiedschrijving
Jesaja 36-37 vertelt heel uitvoerig wat er in 
701 voor Christus gebeurde. Een groot deel 
wordt met exact dezelfde woorden beschre-
ven in 2 Koningen 19 en 20. Waarschijnlijk 

heeft de schrijver van Koningen gedeelten 
uit het boek Jesaja overgenomen. Later zal 
2 Kronieken 32 ook over deze gebeurtenis-
sen schrijven. Dat deze gebeurtenissen drie 
keer in de Bijbel vermeld worden, laat zien 

hoe belangrijk ze zijn geweest. Op dit crisis-
moment was God Israël heel nabij. Hieruit 
blijkt ook hoe nauw profetie (Jesaja) en ge-
schiedschrijving met elkaar verbonden zijn. 
De profeten laten in hun geschiedschrijving 
zien hoe God de geschiedenis leidt en in-
grijpt ten behoeve van Zijn volk.

De Assyrische inval 
Het is inmiddels het jaar 701 voor Christus. 
De Assyrische koning Sanherib is met een 
groot leger naar Israël gekomen. De situatie 
is zeer bedreigend. Jesaja 36 schetst de begin-
fase hiervan, Jesaja 37 de afloop. We letten 
eerst even op het begin. Koning Sanherib 
valt alle ‘versterkte steden van Juda’ aan en 
neemt ze in (36:1). De koning richt zijn aan-
val eerst op Lachis. Deze belegering van La-
chis die uitmondt in haar verwoesting, heeft 
Sanherib laten uitbeitelen in steen. Deze 
reliëfs zijn in 1850 gevonden bij opgravingen 
in het oude Ninevé. Wie deze taferelen be-
kijkt, ziet hoe wreed de Assyrische soldaten 
waren voor overwonnen soldaten en burgers! 
Het oorlogsleed was verschrikkelijk!
Hizkia is radeloos. Hij wil de aanval afkopen 
en daarom betaalt hij Sanherib een groot 
bedrag: 300 talenten zilver en 30 talenten 
goud. Hizkia betuigt daarbij spijt over zijn 
opstand tegen Sanherib (2 Koningen 18:14). 
De koning accepteert het bedrag, maar zet 
zijn aanval toch door! Hij stuurt zijn com-
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mandant – de Statenvertaling vermeldt zijn 
Assyrische titel: rabsaké – naar Jeruzalem 
met een sterk leger. Deze commandant 
ontmoet drie hoge vertegenwoordigers van 
Hizkia – Eljakim, Sebna en Joah – bij de 
genoemde bovenvijver. Hij probeert in een 
lange redevoering het volk tot overgave te 
brengen door het zinloze van hun strijd te 
laten zien (Jesaja 36:4-10; 13-20). Denken 
ze nu werkelijk dat ze stand kunnen houden 
tegen zoveel vijanden? 
Denken ze dat God hen 
zal helpen? Dat zal niet 
gebeuren! Overgave is de 
enige optie! De rabsaké 
houdt zijn toespraak in 
het Hebreeuws, zodat 
het volk hem kan horen. 
Ze reageren echter niet, 
omdat Hizkia dat heeft 
verboden (36:11-12, 
21-22). Wat zullen die 
mensen bang geweest 
zijn! Menselijk gezien 
is de situatie hopeloos. 
Hoe kan het goedko-
men?

Voorbede (vers 1-8)
Hizkia heeft van zijn 
drie raadsheren de spot van de commandant 
gehoord. Hij is diep bedroefd, scheurt zijn 
kleren en hult zich in een rouwgewaad. Hij 
gaat vervolgens naar de tempel en stort daar 
zijn hart voor de HEERE uit. Hij stuurt 
vervolgens Eljakim en Sebna met een aantal 
belangrijke priesters naar Jesaja om voorbede 
te vragen. De situatie is net zo ernstig als 
bij een bevalling: de vliezen zijn gebroken, 
maar de vrouw heeft geen kracht meer om te 
persen. Als er geen hulp komt, zal het kind 

(en de moeder) sterven! (37:3). Het is erop 
of eronder.
‘Misschien zal de HEERE, uw God, de 
woorden van de commandant horen’, zegt 
Jesaja (vers 4). Het woord ‘misschien’ duidt 
niet op twijfel of God helpen kan, het onder-
streept Gods vrijmacht. God is ook nu aan 
Hizkia niets verplicht. Hizkia doet echter wel 
een ernstig appèl op Jesaja en op de HEERE!
Als de mannen bij Jesaja komen, krijgen ze 

van hem een prachtige profetie 
mee. God heeft de lastering ge-
hoord en zal erop reageren. De 
HEERE zal de koning bang ma-
ken door een gerucht. Sanherib 
zal uiteindelijk onverrichterzake 
naar huis terugkeren. Daar in 
zijn land zal God hem door het 
zwaard neervellen (vers 7).

Hernieuwde bedreiging van 
Jeruzalem 
(vers 8-13)
De rabsaké keert terug naar 
Sanherib om verslag uit te 
brengen. Deze heeft inmiddels 
Lachis overwonnen en voert nu 
strijd tegen Libna (37:8). De 
koning heeft gehoord dat Tir-
haka uit Cusj (Nubië, Ethiopië) 

hem met een leger tegemoetkomt. Dit is het 
gerucht waarover Jesaja spreekt in vers 7a. De 
koning wil daarom een snelle overwinning 
op Jeruzalem, zodat hij straks zijn handen 
vrij heeft voor de strijd tegen de Nubiërs. 
Hij stuurt daarom opnieuw gezanten naar 
Jeruzalem om overgave te vragen. Opnieuw 
drijven ze de spot met Hizkia en zijn geloof. 
Laten de mensen zich toch niet door Hizkia 
laten bedriegen! De koning somt heel wat 
landen en steden op die door hem overwon-
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nen zijn. Geen van die steden en koningen 
heeft tegen hem standgehouden; hun goden 
konden hen niet redden. Zou de God van 
Israël dat dan wel kunnen?

Hizkia’s gebed (vers 14-20)
De laatste bespotting is minstens zo scherp 
als de eerste. Alle pijlen richt Sanherib op 
Hizkia en zijn (geloof in) God! Wat moet 
Hizkia nu doen? Wat anders dan opnieuw 
God zijn nood voorleggen. Anders dan de 
vorige keer bidt Jesaja nu zelf. Hij legt de 
brieven waarin de HEERE bespot wordt 
voor Hem neer. ‘Heere, zie en hoor wat er 
gezegd wordt!’
De koning begint zijn gebed met een eer-
biedige belijdenis Wie God is. Hij is de God 
van het verbond. Hij is de Heilige Die woont 
tussen de cherubim. Hij is de Schepper en 
alleen Hij mag God genoemd worden. Door 
zich op Gods almacht en verbondstrouw 
te richten, krijgt Jesaja houvast. God staat 
boven alles. Hij is veel sterker dan Sanherib 
met zijn hele leger en al zijn spot.
Dat brengt hem tot de bede: neig Uw oor 
en luister! U weet hoe Sanherib U hoont! 
Inderdaad is het zo dat hun goden de andere 
volken niet konden redden. Maar dat waren 
ook afgoden, van hout of steen. Die kunnen 
niet verlossen. Maar de God van Israël, de 
levende God, kan dat wel.  Hizkia eindigt 
dan ook met de vraag of God Zijn Naam wil 
verheerlijken, zodat iedereen zal zien Wie 
God is. Ook de heidenvolken.
Het gebed van Hizkia is uiteindelijk gericht 
op de eer van God! En zo’n gebed zal God 
verhoren! Dit gaat Zijn reputatie aan!

Profetie (vers 22-35)
En de HEERE hoort! In poëtische vorm 
geeft Jesaja Gods antwoord door aan Hizkia. 

In dit lange gedicht verkondigt de HEERE 
dat Sion zal lachen om Sanheribs hoogmoed 
(22-23). God heeft Sanherib gebruikt om 
Zijn volk te straffen, maar in zijn hoogmoed 
is de koning te ver gegaan. Daarom zal God 
hem als een gevangen dier – met de haak 
in de neus – naar zijn land doen terugkeren 
(29). De Heere belooft dat Israël na het 
derde jaar weer zal oogsten (30-31). In Jeru-
zalem zal geen pijl geschoten worden (34). 
God zal de stad beschermen, omwille van 
Zijn verbond met David en Zijn eigen eer 
(35).

Gods oordeel (vers 36-38)
Vers 36-38 beschrijft hoe het afloopt. In die 
nacht slaat een engel van God het Assyrische 
leger. 185.000 mensen sterven. Sanherib ziet 
zich genoodzaakt terug te keren naar Assyrië. 
Daar wordt hij – jaren later – in de tempel 
van zijn afgod Nisroch gedood door zijn ei-
gen zoons. Dit einde is sprekend. De koning 
die zo prat gaat op de macht van zijn eigen 
goden, moet buigen onder het oordeel van 
de HEERE. Zijn afgod kan hem niet redden; 
juist in de tempel van zijn afgod wordt hij 
gedood.

Vragen
1. Hizkia vraagt de voorbede van Jesaja. 

Waarom is voorbede zo belangrijk? Betrek 
hierbij ook Johannes 17:9vv, Romeinen 
8:34 en 1 Johannes 2:1-2, waar het gaat 
om de voorbede van Christus.

2. Bidden is je nood voor God neerleggen. 
Hizkia doet dat heel letterlijk door de 
brieven van Sanherib voor God uit te 
spreiden. Wat kunnen we hiervan leren?

3. Hizkia gebruikt het woord ‘misschien’ in 
zijn gebed. Wat wil hij daarmee uitdruk-
ken? Wat zegt dat ons? Mogen wij dit 
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woord ook gebruiken?
4. In het begin van zijn gebed roemt Hizkia 

de grootheid en trouw van God. Waarom 
doet hij dat? Ditzelfde zien we ook in 
Handelingen 4:24v en het begin van het 
Onze Vader (zie o.a. HC, zondag 46). 
Wat kunnen we hiervan leren?

5. Hizkia is in zijn gebed gericht op de eer 
van God. Waaruit blijkt dat? Welke plaats 
neemt de eer van God in ons bidden in? 
Vergelijk HC, zondag 47 - 49.

6. Vers 36 noemt twee belangrijke redenen 
waarom God Hizkia’s gebed verhoort. 
Welke zijn dat? Wat betekent dat voor 
ons? 

7. In deze geschiedenis leren we hoe be-
langrijk geloofsvertrouwen is. Het woord 
vertrouwen wordt in hoofdstuk 36-37 
acht keer genoemd. Wat is vertrouwen 
eigenlijk? Wat ervaart u ervan in uw eigen 
leven?

8. Hizkia is een voorbeeld van echt geloof. 
Werk dat eens uit. Toch is ook Hizkia 
lang niet volmaakt. Maak dat duidelijk 
uit wat we lezen in Jesaja 39. Spreek met 
elkaar door hoe ook Hizkia roept om de 
Messiaanse Koning.

9. In de Bijbel is geschiedschrijving altijd 
profetisch. De Bijbelschrijver ziet hoe 
God de geschiedenis leidt en soms krach-
tig ingrijpt. Wat betekent dat voor de 
manier waarop wij naar de gebeurtenissen 
in de wereld (en ons eigen leven) kijken?

Zingen
Psalm 42: 2 en 5
Psalm 46: 3 en 4
Psalm 77: 1, 7 en 8
Psalm 99: 1 en 2
Psalm 93: 1, 3 en 4


