
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. Jesaja 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Jesaja 52:7. 

 Heb je wel eens de schuld gekregen van iets wat je niet had gedaan? 

 Heb je wel eens de schuld op je genomen voor iets wat je niet had gedaan? 

 Stel je nu eens voor dat jij iets verkeerds hebt gedaan en iemand anders kiest ervoor om de 

schuld op zich te nemen en straf te krijgen in jouw plaats. Niemand dwong hem ertoe, maar hij 

deed het toch. Hoe zou dat zijn? 

Lees verder… 

Wat er aan vooraf ging… 

Toen de koningen nog regeerden in Juda en Israël stuurde God boodschappers, of ‘profeten’. Zij 

waarschuwden het volk voor de zonden die ze deden. Ze wezen de mensen erop dat ze terug 

moesten keren naar God. Als ze dat niet deden, zouden ze gevangengenomen worden door hun 

vijanden. Zo klinken Jesaja’s woorden in het eerste deel van het boek. In het tweede deel geeft 

berichten aan het volk als het al in ballingschap leeft in Babylon. Hier brengen Gods woorden hoop 

voor de toekomst: ze zouden terugkeren naar hun eigen land. Jesaja vertelde hun ook over de grote 

leider, de Messias, die snel zou komen om zijn volk te redden. 

Lees nu samen Jesaja 53:1-12. 

Wat er daarna gebeurde… 

Veel mensen geloven dat deze woorden over Jezus gaan. Kun jij ontdekken wat er over zijn dood en 

lijden gezegd wordt? (Ontdek meer in Ontdekkingsreis 14.) Jesaja’s woorden gaan over Gods 

speciale dienaar die de straf voor onze zonde op zich zou nemen. Het is ongelofelijk als je bedenkt 

dat deze woorden 800 jaar voor Jezus er was, zijn geschreven! 

Ontdek de Bijbel! 

Beantwoord samen de vragen op pagina 66 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. 

Bijbelse woorden toegelicht… 

Jesaja de profeet kwam uit een rijke en belangrijke familie. Op een dag diende hij in de tempel toen 

God hem vroeg om zijn boodschapper te worden: een ‘profeet’. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De dienaar Jesaja sprak over iemand die hij de dienaar van de Heer noemde. Jesaja zei dat de 

dienaar slecht behandeld en gedood zou worden voor alle slechte dingen die wij, mensen, hebben 

gedaan. Christenen geloven dat deze dienaar Jezus is. 

Ballingschap Gods volk leefden niet op Gods manier en werd bedreigd door hun vijanden. Jesaja 

sprak over wat hij om zich heen zag gebeuren en waarschuwde het volk dat ze als ballingen zouden 

worden weggevoerd uit hun eigen land. 

Probeer het uit 

Jesaja’s profetie over Gods dienaar werd mondeling doorgegeven en daarna op een boekrol 

geschreven. Maak je eigen ‘krant’ zodat je berichten over God kunt delen, net zoals Jesaja dat deed. 

Bestudeer een krant eens goed. De naam van de krant staat boven aan de bladzijde, vaak in een 

opvallend lettertype. De bladzijde is verdeeld in kolommen. Elk artikel of stukje tekst heeft een ‘kop’ in 

grote letters en daarna volgt de tekst of het verhaal in kleinere letters. Vaak zijn er ook foto’s, soms 

advertenties. 

Bedenk wat bijbelse gebeurtenissen om over te schrijven in jouw krant. Je kunt een idee van Jesaja 

gebruiken en alvast vooruitkijken naar de komst van Jezus. Schrijf iets over zijn leven. Of schrijf over 

de mensen die je tijdens je ontdekkingsreis door de Bijbel hebt ontmoet. 

Je kunt de computer gebruiken en je krant met foto’s en tekst op het beeldscherm ontwerpen. Of je 

kunt grote vellen papier gebruiken waarop je je tekst en foto’s plakt. 

Nodig je vriend(inn)en uit om je te helpen om de krant vol te krijgen – dan wordt hij nog leuker! 

Praten met God 

Dank U, God, dat ik in de Bijbel de waarheid over U ontdek. 

 

 


