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Jesaja
1 De visioenen, die Isaias, de zoon van Amos,

over Juda en Jerusalem zag in de dagen van
Ozias, Jotam, Achaz en Ezekias. 2Hemelen hoort,
en aarde luister: Want het is Jahweh, die spreekt!
Ik bracht kinderen groot, en voedde ze op: Maar
ze zijn Mij ontrouw geworden. 3 Een os kent zijn
meester, Een ezel de krib van zijn heer: Maar
Israël kent zo iets niet, Mijn volk begrijpt het niet
eens. 4 Wee die zondige natie, Dat volk, beladen
met schuld; Dat goddeloos ras, Dat bedorven
broed! Ze hebben Jahweh verlaten, Israëls
Heilige verloochend, Hem de rug toegekeerd.
5 Waar wilt ge nú nog worden geslagen, Dat ge
u altijd verzet? Het hoofd is helemaal ziek, Het
hart kwijnt heel en al weg. 6 Van voetzool tot
schedel geen gave plek; Maar builen, striemen en
verse wonden: Niet uitgedrukt, niet verbonden,
Niet met olie verzacht. 7 Uw land verwoest,
Uw steden verbrand; Uw akkers onder uw ogen
door vreemden verteerd, Vernield, als onder een
stortvloed bedolven. 8 Eenzaam de dochter van
Sion, als een hut in de wijngaard, Als een hok in
de moestuin, een belegerde stad! 9 Ach, zo Jah-
weh der heirscharen ons geen rest had gelaten,
Wij waren als Sodoma, en aan Gomorra gelijk!
10Hoort dan het woord van Jahweh, vorsten van
Sodoma, Volk van Gomorra, luister naar de les
van onzen God: 11 Wat geef Ik om uw talloze
offers, Spreekt Jahweh! Ik ben zat van de offers
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van rammen, En van het vet van kalveren; Het
bloed van stieren, van lammeren en bokken, Ik
lust het niet meer. 12Opgaan, om mijn aanschijn
te zien, Mijn voorhof betreden: wie eist het van
u? 13 Neen, brengt geen nutteloze spijsoffers
meer; De wierook walgt Mij. Nieuwe maan,
sabbat of hoogtij: Ik duld geen feesten tezamen
met misdaad; 14 Ik haat uw stonden en tijden,
Ze zijn Mij een last; Ik ben moe ze te dragen.
15Heft gij uw handen omhoog, Ik sluit mijn ogen
voor u, Ik luister niet eens, hoeveel gij ook bidt:
Uw handen druipen van bloed; 16 Wast u eerst,
en wordt rein! Weg uw boosheid uit mijn ogen,
17 Houdt op met kwaad, leert het goede doen;
Behartigt het recht, en helpt den verdrukte, Geef
den wees wat hem toekomt, neemt het voor de
weduwe op! 18 Komt, dan maken wij er met
elkander een eind aan, Spreekt Jahweh! Al zijn
uw zonden als scharlaken, ze zullen wit zijn als
sneeuw, Of rood als purper, ze zullen blank zijn
als wol. 19 Zo ge gewillig zijt en gehoorzaam, Zult
ge het vette der aarde genieten; 20 Maar zo ge
blijft weigeren, en u verzetten, Zal het zwaard u
verslinden, zegt Jahweh’s mond. 21 Ach, hoe is
de trouwe, rechtschapen Stad ontuchtig gewor-
den, Waar eens rechtvaardigen, nu moordenaars
wonen. 22 Uw zilver is in afval veranderd,
Uw wijn met water vervalst. 23 Uw vorsten
rebellen, en heulend met dieven, Allen tuk op
geschenken, en loerend op fooi; Den wees geven
ze niet wat hem toekomt, Voor de weduwe neemt
niemand het op. 24 Daarom luidt de godsspraak
des Heren, Van Jahweh der heirscharen, Is-
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raëls Sterke: Ha, Ik zal mijn woede koelen
aan die Mij weerstreven, Mij op mijn vijanden
wreken; 25 En op u zal Ik zwaar mijn hand
laten drukken, U in de vuuroven louteren: De
afval zuiveren Van al uw lood. 26 Dan zal
Ik uw rechters weer maken als vroeger, Uw
raadsheren weer als voorheen; Dan zult gij
weer Stad der Gerechtigheid heten, Een veste
van trouw! 27 Dan zal Sion door gerechtigheid
worden verzoend, Door rechtschapenheid zijn
bewoners; 28 Maar de afvalligen en zondaars
worden allen verpletterd, Die Jahweh verzaken,
vernield. 29Dan zult ge u over de eiken schamen,
waar ge zo naar verlangt, En over uw lusthoven
blozen, 30Wanneer ge zult zijn als een eik zonder
blaren, Als een hof, die geen water meer heeft.
31De rijkdom zal zijn als de pluizen van vlas, Die
hem heeft opgestapeld, de vonk; Beiden zullen
verbranden, En niemand zal blussen.

2
1 - 2 Maar op het einde der tijden zal de

Berg van Jahweh’s tempel Boven de toppen der
bergen staan, zich verheffen boven de heuvels.
Alle volken stromen er heen, 3 Talloze naties
maken zich op. Komt, zeggen ze, trekken we
naar de Berg van Jahweh, Naar het huis van
Jakobs God: Hij zal ons zijn wegen doen kennen,
Wij zullen zijn paden betreden. Want uit Sion
komt de wet, Uit Jerusalem Jahweh’s woord. 4Hij
zal tussen de volkeren scheidsrechter zijn, En
recht verschaffen aan machtige naties: Dan sme-
den ze hun zwaarden tot ploegijzers om, En hun
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lansen tot sikkels; Geen volk trekt zijn zwaard
meer tegen een ander, En niemand oefent zich
voor de strijd. 5 Op, huis van Jakob; Laat ons
wandelen in Jahweh’s licht! 6 Maar Jahweh
heeft zijn volk verstoten, Het huis van Jakob.
Want het is vol van waarzeggerij uit het oosten,
Vol tovenaars als Filistea; En van de kinderen
der barbaren Is het geheel overstroomd. 7 Hun
land is vol zilver en goud: Geen eind aan hun
schatten; Hun land is vol paarden: Geen eind
aan hun wagens; 8 Hun land is vol goden: Geen
eind aan hun beelden; Ze werpen zich neer
voor het werk hunner handen, Voor hun eigen
maaksel. 9Maar die mensen worden te schande,
Die mannen vernederd, nooit staan ze meer op!
10 Ze sluipen weg in de rotsen, en kruipen diep
in de grond, Uit angst voor Jahweh, en de glans
van zijn luister. 11 De trotse blik van die mensen
moet neer, De hoogmoed dier mannen gebroken:
Hoog verheven blijft Jahweh alleen Op die dag!
12Want de dag van Jahweh der heirscharen komt
Tegen al wat verwaand is en trots; Tegen al wat
zich opheft, Wat hoog is zal vallen. 13 Tegen
alle rijzige Libanon-ceders, En alle hoge eiken
van Basjan; 14 Tegen alle reusachtige bergen, En
alle geweldige heuvels. 15 Tegen alle machtige
torens, En alle ongenaakbare wallen; 16 Tegen
alle schepen van Tarsjisj, En alle fiere galjoenen.
17 Dan wordt de trots van die mensen gebroken,
De hoogmoed dier mannen vernederd: Hoog
verheven blijft Jahweh alleen Op die dag! 18Ook
de goden zullen allen verdwijnen, 19Wegsluipen
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in de spelonken en in de holen der aarde, Uit
angst voor Jahweh en de glans van zijn luister,
Als Hij opstaat, om de aarde met ontzetting te
slaan. 20 En op die dag gooien de mensen Hun
zilveren goden weg met hun goden van goud,
Die ze maakten om ze te aanbidden: Weg, voor
de ratten en muizen. 21 Als ge dan wegsluipt in
de spelonken En in de spleten der klippen, Uit
angst voor Jahweh en de glans van zijn luister,
Als Hij opstaat, om de aarde met ontzetting
te slaan: 22 Dan moet ge wel ophouden, Op
mensen te steunen, Die enkel in hun neus wat
adem hebben; Wat zouden ze dan voor waarde
bezitten?

3
1 Want zie, de Heer, Jahweh der heirscharen,

Neemt van Jerusalem weg en van Juda Alle
steun en alle stut, Alle verkwikking van brood
en van water; 2 Held, krijgsman en rechter,
Profeet, waarzegger en oudste, 3Hoofdman, adel
en raadsheer, Tovenaar en bezweerder. 4 Tot
vorsten stel Ik knapen aan, En kinderen zullen
over hen heersen: 5 Dan zal het volk beginnen
te vechten, Man tegen man, En vriend tegen
vriend; Kwajongens vallen grijsaards aan, En
vlegels mannen van aanzien; 6 Ja, de ene broer
stormt los op den ander! De eigen familie zal
zeggen: Gij hebt nog een mantel; Wees dus ons
hoofd, En neem deze puinen onder uw hoede.
7 Maar de ander schreeuwt het uit op die dag:
Ik wil de meester niet zijn, Ik heb geen brood en
geen kleren in huis; Plaats mij niet aan het hoofd
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van het volk! 8 Ja, Jerusalem wankelt, En Juda
valt! Want hun woord en hun daden zijn tegen
Jahweh gericht, Om de blik van zijn Majesteit
te tarten. 9 Hun onbeschaamd gezicht klaagt
ze aan, Als Sodoma lopen ze openlijk met hun
zonden te koop: Wee over hen; Want ze bereiden
hun eigen verderf! 10 Heil den rechtvaardige,
want hém gaat het goed: Hij eet de vrucht van
zijn werken; 11 Maar wee den boze, want hèm
gaat het slecht: Hij zal krijgen wat hij verdiende.
12 Mijn volk wordt door uitzuigers verdrukt, En
door afpersers gedrild; Mijn volk: die u leiden,
zijn uw misleiders, Die u de weg moeten wijzen,
laten u dolen. 13 Daar richt Jahweh zich op, om
vonnis te vellen, Staat gereed, om zijn volk te
gaan richten; 14 Daar komt Jahweh ten oordeel
Tegen de oudsten, tegen de vorsten van zijn
volk: Gij hebt de wijngaard gestolen, De buit
der armen in uw huizen gesleept; 15 Met welk
recht vertrapt ge mijn volk, verschopt ge den
arme, Is de godsspraak des Heren, van Jahweh
der heirscharen! 16 En Jahweh spreekt: Omdat
de dochters van Sion zo trots zijn, Rondlopen
met het hoofd in de nek, En met lonkende ogen,
Met trippelende pasjes, Met rinkelende ringen
aan haar voeten: 17 Daarom scheert de Heer
de schedel van Sions dochters kaal, Zal Jahweh
haar schaamte ontbloten. 18 Op die dag neemt
Jahweh de sieraden weg: Voetringen, zonnen
en maantjes, 19 Oorbellen, ketens en sluiers,
20 Hoofddoeken, armbanden, linten en flesjes,
21Amuletten, halssnoer en ringen, 22Feestkleren,
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mantels en doeken, 23 Tasjes en spiegels, Kapsels,
mutsen en sjaals. 24 En dan zal het wezen: In
plaats van balsemgeur, stank: Voor gordel, een
strop; Voor haarvlechten, schurft; Voor statie,
een zak; Voor schoonheid, een brandmerk! 25Uw
mannen zullen vallen door het zwaard, Uw
helden door krijg; 26 Dan zullen ze klagen en
rouwen onder haar poorten, En eenzaam zitten
op de grond.

4
1 Zeven vrouwen zullen vechten om één man

op die dag, En zeggen: ons eigen brood willen
we eten, Onze eigen kleren wel dragen, Als we
maar naar u mogen heten: neem de smaad van
ons weg! 2 Maar op die dag zal de Spruit van
Jahweh Tot glorie en heerlijkheid worden, De
Vrucht van het land tot roem en luister Van wie
in Israël zal worden gered; 3 En de rest van
Juda En wat in Jerusalem gespaard bleef, Zal
heilig worden genoemd, Iedereen in Jeruzalem,
die staat opgeschreven ten leven. 4 Als de Heer
de smet van Sions dochters heeft uitgewist, En
de bloedschuld uit Jerusalem weggespoeld, Door
de stormwind van oordeel, Door de orkaan van
verwoesting: 5 Dan schept Jahweh over heel de
bergrug van Sion, En over heel zijn omgeving,
Een wolk van rook overdag, En een gloed van
laaiende vlammen des nachts. Dan zal de glorie
van Jahweh ze allen bedekken Als een schutdak
en tent, 6 Tot schaduw tegen de hitte op de dag,
Tot toevlucht en schuilplaats tegen stortvloed en
regen!
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5
1 Ik wil zingen van mijn Geliefde: Het lied van

mijn Vriend en zijn wijngaard. Mijn vriend had
een wijngaard op een vruchtbare helling; 2 Hij
spitte hem om, en raapte er de stenen uit weg.
Hij beplantte hem met edelwingerd, Bouwde
er een wachttoren in, en kapte perskuipen uit.
Nu verwachtte hij, dat hij druiven zou dragen:
Maar hij bracht enkel bocht! 3 Burgers van
Jerusalem en mannen van Juda: Richt nu tussen
mij en mijn wijngaard! 4 Wat was er meer
voor mijn wijngaard te doen, Wat ik misschien
heb verzuimd? Waarom bracht hij dan enkel
bocht, Toen ik verwachtte, dat hij druiven zou
dragen? 5 Ik zal u zeggen, wat ik met mijn
wijngaard zal doen! Ik neem weg zijn omhein-
ing: hij wordt kaal gevreten; Ik verniel zijn
muur: hij wordt vertrapt; 6 Ik zal hem tot
wildernis maken, besnoeid noch gespit; Distels
en doornen schieten er op, De wolken verbied
ik, hem te besproeien. 7 Welnu, de wijngaard
van Jahweh der heirscharen Is Israëls huis; De
mannen van Juda Zijn bevoorrechte planten.
Hij hoopte op recht: en zie, het was onrecht;
Betrachten van recht: het was verkrachten van
recht. 8 Wee, die het ene huis neemt na het
ander, Die akker koppelt aan akker; Totdat geen
plaats meer overblijft, En gij alleen in het land
bezit hebt. 9 Zo klinkt in mijn oren de eed
Van Jahweh der heirscharen! Die talloze huizen
worden verwoest, De grootste en schoonste zijn
zonder bewoners. 10 Ja, tien morgen wijnland
geeft niet meer dan één kruik, Een hele zak zaad
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niet meer dan één maat. 11 Wee, die zich al
vroeg in de morgen bedrinken, En tot laat in
de avond zich verhitten door wijn; 12 Die bij
citer en harp, bij pauke en fluit Wijn blijven
slempen; Maar die op Jahweh’s daden niet letten,
Het werk zijner handen niet zien. 13 Daarom
zal mijn volk in ballingschap gaan, Eer zij er
aan denken; Zal zijn adel sterven van honger,
Zijn scharen versmachten van dorst; 14 Daarom
is het dodenrijk dubbel gulzig geworden, En
spert het wagenwijd zijn kaken op. Zo gaat
de glorie van Sion ten onder, Zijn joelen, zijn
juichen, zijn jubel; 15 Zo worden die mensen
onteerd, die mannen vernederd, Moeten die
trotse blikken omlaag. 16 Zo toont Jahweh der
heirscharen door het oordeel zijn grootheid,
De heilige God zijn heiligheid door het gericht!
17 Lammeren zullen er weiden, als was het hun
veld, Geiten vreten zich vet tussen hun puinen.
18 Wee, die met ossentouwen de straf tot zich
trekken, En met wagenkoorden het loon voor
hun zonde; 19 Die zeggen: Laat Hij zich haasten,
Zijn werk bespoedigen, dat we ‘t nog zien; Laat
het raadsbesluit van Israëls Heilige maar komen,
En zich voltrekken, dan weten we ‘t meteen.
20 Wee, die wat kwaad is, goed durven noemen,
En het goede kwaad; Die duisternis maken tot
licht, En licht weer tot duister; Die wat bitter
is, laten doorgaan voor zoet, En het zoete voor
bitter. 21Wee, die wijs zijn in eigen ogen, En naar
eigen mening verstandig! 22Wee, die helden zijn
in het drinken van wijn, En flink in het mengen
van dranken! 23 Wee, die om fooi den schuldige
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in het gelijk durven stellen, En onschuldigen
hun recht onthouden! 24 Daarom worden ze
verteerd als kaf door het vuur, En vergaan ze als
stro in de vlammen; Hun wortel vermolmt, Hun
bloesem verstuift als het stof. Want ze hebben
de wet van Jahweh der heirscharen veracht, Het
woord van Israëls Heilige versmaad! 25 Daarom
is Jahweh tegen zijn volk in woede ontstoken, En
strekt Hij zijn hand tegen hen uit; Hij slaat ze,
dat de bergen er van rillen, En hun lijken als
vuil op de straten liggen! Toch legt zijn toorn
zich niet neer, Maar zijn hand blijft gestrekt.
26 Hij steekt de krijgsbanier voor een volk, ver
weg, Hij fluit het van de grenzen der aarde
bijeen. Zie, daar komt het, haastig en vlug,
27 Geen, die vermoeid is of struikelt, die sluimert
of slaapt; Geen gordel raakt los van zijn lenden,
Geen schoenriem gaat stuk. 28 Zijn pijlen zijn
scherp, Al zijn bogen gespannen; De hoeven
van zijn paarden als keien, Zijn raderen als een
wervelwind. 29Het brult als een leeuw, gromt en
bromt als leeuwenwelpen, Het grijpt zijn prooi,
sleept ze weg, reddeloos verloren. 30 Op die dag
breekt een geloei over hen los, Al het razen der
zee. Radeloos blikt men over het land: Overal
duisternis en schrik; Het licht is verdonkerd
Door asgrauwe dampen!

6
1 In het sterfjaar van koning Ozias aan-

schouwde ik den Heer, gezeten op een hoge en
heerlijke troon; de sleep van zijn mantel bedekte
heel de tempel. 2 Serafs stonden om Hem heen,
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elk met zes vleugels; twee om het gelaat, twee om
de voeten te bedekken, en twee om te vliegen.
3 En ze riepen elkander toe: “Heilig, heilig, heilig
is Jahweh der heirscharen; de hele aarde is vol
van zijn glorie!” 4 Van hun juichen trilden de
drempels in hun voegen, en het hele huis stond
vol rook. 5 Ik riep uit: Wee mij, ik ben verloren!
Want ik heb met mijn ogen den Koning, Jahweh
der heirscharen, aanschouwd, ofschoon ik een
mens ben met onreine lippen, en onder een
volk met onreine lippen verblijf. 6 Maar één
der serafs vloog op mij af; met een gloeiende
kool, die hij met een tang van het altaar had
genomen, 7 raakte hij mijn mond aan, en sprak:
Zie, zij heeft uw lippen geraakt; nu is uw schuld
verdwenen, uw zonde vergeven. 8 Nu hoorde
ik de stem van den Heer: Wien zal Ik zenden,
en wie zal gaan uit onze naam? Ik zeide: Hier
ben ik; zend mij! 9 Toen sprak Hij: Ga heen, en
zeg aan dit volk: Gij zult altijd weer horen, Maar
nimmer verstaan; Scherp zult gij zien, Maar niet
inzien. 10Verstomp het hart van dit volk, Verstop
zijn oren, verblind zijn ogen: Opdat ze met hun
ogen niet zien, Met hun oren niet horen, Met
hun hart niet verstaan, Zich niet bekeren noch
worden genezen. 11 Ik zeide: Hoe lang zal dit
duren, o Heer? Hij sprak: Tot de steden vernield
zijn, En geen bewoners meer hebben; De huizen
ontvolkt, Het land verwoest en verlaten; 12 Tot
Jahweh de mensen heeft weggevoerd, Op het
land grote eenzaamheid ligt, 13 En het tiende, dat
restte, ook is verdelgd. Maar gelijk een stronk
blijft staan, Waar terebint of eik zijn geveld, Zo
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blijft er een heilig zaad als zijn wortel!

7
1 In de tijd, dat Achaz, de zoon van Jotam,

zoon van Ozias, over Juda regeerde, trok Resin,
de koning van Aram, met Pekach, den zoon
van Remaljáhoe en koning van Israël, tegen
Jerusalem op, om het te belegeren. Ze hebben
het niet kunnen overwinnen. 2 Toen men het
huis van David berichtte, dat Aram zich met
Efraïm had verbonden, beefde zijn hart en dat
van zijn volk, zoals de bomen in het woud
door stormvlagen trillen. 3 Maar Jahweh sprak
tot Isaias: Ga met uw zoon “Een-rest-bekeert-
zich” naar de monding van het kanaal in de
Bovenvijver, op de weg naar het Blekersveld, om
Achaz daar te ontmoeten. 4Ge moet hem zeggen:
Blijf kalm en wees niet bang, En laat uw hart niet
ontsteld worden Voor die twee stompen rokend
brandhout, Voor de woede van Resin van Aram
en den zoon van Remaljáhoe: 5 Omdat Aram
kwaad tegen u smeedt Met Efraïm en den zoon
van Remaljáhoe, en zegt: 6 Laat ons naar Juda
trekken, het benauwen, overmeesteren, En het
den zoon van Tabeël tot koning geven! 7 Want
dit zegt Jahweh, de Heer: Het zal niet gebeuren,
het zal niet bestaan! 8 Want het hoofd van
Aram is Damascus, Het hoofd van Damascus is
Resin, 9 Het hoofd van Efraïm is Samaria, Het
hoofd van Samaria de zoon van Remaljáhoe:
Over vijf en zestig jaar is Efraïm verwoest en
ontvolkt: Vertrouwt ge het niet, dan houdt ge het
niet! 10 En Isaias vervolgde tot Achaz: 11 Vraag
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een teken van Jahweh, uw God: diep in het
dodenrijk, of hoog aan de hemel. 12Maar Achaz
zeide: Ik zal er geen vragen, en Jahweh niet
tarten. 13 Toen sprak hij: Luister dan, huis van
David! Is het u niet genoeg, mensen ongeduldig
te maken, dat gij ook het geduld van mijn God
op de proef stelt? 14 Daarom geeft de Heer zelf
u een teken: Zie, de maagd zal ontvangen, en
een zoon baren; zij zal hem noemen: “God-met-
ons”. 15 Stremsel van melk en wilde honing zal
hij eten, totdat hij het kwade weet te verwerpen,
en het goede te kiezen. 16Maar voordat de knaap
het kwade weet te verwerpen en het goede te
kiezen, zal het land ontvolkt zijn, waarvan gij
de twee koningen vreest. 17 Jahweh zal dagen
doen komen Over u en uw volk En over het
huis van uw vader, Zoals er nog nooit zijn
geweest, Sinds Efraïm afviel van Juda: “Den
koning van Assjoer!” 18 Op die dag fluit Jahweh
de muskieten Van de verre stromen van Egypte
bijeen, Met de wespen uit het land van Assjoer.
19 Ze komen en strijken in drommen neer In de
kloven der dalen, in de spleten der rotsen, Op
alle struiken en dreven. 20 Op die dag scheert de
Heer Met een mes, dat Hij huurt Aan de overkant
van de Eufraat: “Den koning van Assjoer”, De
hoofd- en schaamharen af, En de baard neemt
Hij weg. 21 Op die dag zal een ieder Een koetje
en een paar geiten houden, 22En van demelk, die
overschiet, Het stremsel gebruiken. Ja, men zal
stremsel van melk en wilde honing moeten eten,
Iedereen, die overblijft in het land. 23 Op die
dag zal iedere plek, Waar duizend wijnstokken
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stonden, En die duizend sikkels kostte, Bedekt
zijn met doornen en distels. 24 Enkel met pijlen
en boog Trekt men daar rond. Ja het hele land
zal bedekt zijn met doornen en distels, 25 En alle
bergen, die met de spade werden bewerkt. Men
zal er niet heengaan Uit vrees voor de doornen
en distels; Ze zullen enkel nog dienen, om er het
vee in te jagen, En door de schapen te worden
vertrapt.

8
1 Jahweh heeft mij gezegd: Neem een groot

schrijftablet, en schrijf daarop het duidelijk
schrift: “Spoedig-buit-roof-nabij”. 2 Ik nam
er twee vertrouwde getuigen bij: Oeri-ja,
den priester, en Zekarjáhoe, den zoon van
Jebérekjáhoe. 3 Daarop ging ik tot de profetes;
ze werd zwanger en baarde een zoon. En
Jahweh zeide tot mij: Noem hem “Spoedig-buit-
roof-nabij”. 4 Want voordat de knaap “vader
en moeder” kan zeggen, zal men de schatten
van Damascus en de buit van Samaria voor den
koning van Assjoer brengen. 5 Maar Jahweh
zeide mij ook: 6Omdat dit volk heeft veracht Het
rustig vloeiend water van Siloë, En siddert van
angst voor Resin en den zoon van Remaljáhoe:
7 Zie, daarom brengt de Heer over hen De
geweldige en vreselijke wateren van de Eufraat,
Den koning van Assjoer met heel zijn macht!
Over al hun dijken zullen ze stuwen, En buiten al
hun oevers treden, 8 In Juda dringen, het geheel
overstromen, Tot ze aan de hals komen staan; En
met hun uitgespreide vleugels Zullen ze uw hele
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land overstelpen. 9 God is met ons! Verneemt
het volken, en staat versteld; Hoort het allen,
verre landen! Gordt u ten strijde: ge wordt over-
wonnen, Gordt u aan: ge wordt overmeesterd;
10 Smeedt plannen: ze worden verijdeld, Neemt
een besluit: het wordt niet volbracht; Want God
is met ons! 11 Zo heeft Jahweh tot mij gesproken,
Toen Hij mijn hand heeft gevat, En mij heeft
vermaand, De weg van dit volk niet te gaan.
12 Hij zeide: Noemt geen bedreiging, Wat dit
volk bedreiging heet; Weest niet bang waarvoor
zij vrezen, En laat het u niet verontrusten.
13 Neen, noemt Jahweh der heirscharen alleen
uw bedreiging, Voor Hem moet ge vrezen en
beven; 14Hij is het, die dreigt; de steen, waaraan
men zich stoot; Voor de beide huizen van Israël
De rots, waarover men struikelt, Het net en
de strik voor Jerusalems burgers. 15 Ja, velen
van hen zullen wankelen, vallen en breken,
Worden verstrikt en gevangen. 16 Bewaar deze
lessen zorgvuldig, En verzegel de lering, die ik
u gaf: 17 Ik blijf op Jahweh vertrouwen, Op
Hem blijf ik hopen, al verbergt Hij zich voor
Jakobs huis! 18 Zie, ik en de kinderen, die
Jahweh mij gaf, Zijn tekens en zinnebeelden in
Israël, Gegeven door Jahweh der heirscharen,
Die woont op de Sion. 19 En wanneer men u
zegt: Ondervraagt de geesten der doden, En
de waarzeggers, die lispelen en fluisteren; Moet
een volk niet zijn goden ondervragen, Niet zijn
doden voor de levenden vragen Naar lering en
lessen: 20 Waarachtig, die zo iets durft zeggen,
Voor hem komt geen dageraad meer! 21 Hij zal
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blijven zwerven, Ellendig en hongerig; En door
honger vertwijfeld, Zijn koning vervloeken en
God. Radeloos schouwt hij omhoog, 22 Dan blikt
hij omlaag naar de grond: Zie, het zal schrik zijn
en donker, Duister en angst.

9
1 Maar eenmaal zal de nacht verdwijnen, Zal

er geen donker meer zijn, voor wie nu nog
beangst is! Wel heeft Hij smaad gebracht over
Zabulons land, Over het land van Neftali in
vroegere tijden: Maar in de eindtijd herstelt Hij
in ere De weg naar de zee, De overkant van de
Jordaan, Het gewest van de heidenen. 2Het volk,
dat in duisternis wandelt, Zal dan een helder
licht aanschouwen; Die wonen in het dal van
de schaduw des doods, Een glans zal over hen
stralen! 3 Gij zult hun vreugde vermeerderen,
hun blijdschap vergroten; Vrolijk zullen ze zijn
voor uw aanschijn, Zoals men vrolijk is bij de
oogst, Zoals men blij is bij het verdelen van buit!
4Want het juk, dat hem drukte, Het blok op zijn
schouders, De stok van zijn drijver Breekt Gij
als op de dag van Midjan stuk. 5 Alle dreunend
stampende laarzen En in bloed geverfde mantels
Zullen worden verbrand, Door de vlammen
verteerd. 6 Want een Kind is ons geboren, een
Zoon ons geschonken; De heerschappij wordt
op zijn schouders gelegd. En zijn naam wordt
genoemd: Wonderbaar raadsman, Goddelijke
held, Vader voor immer, Vorst van de vrede!
7 Grote macht zal Hij brengen, en eindeloze
vrede Aan Davids huis en zijn rijk. Hij zal het
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steunen en stutten met recht en gerechtigheid
Nu en voor immer: De ijver van Jahweh der
heirscharen brengt het tot stand! 8De Heer heeft
een woord tot Jakob gezonden, En het valt in
Israël neer; 9 Het hele volk zal het ondervinden:
Efraïm en de bewoners van Samaria! Want
ze hebben gezegd in hun trots, En in de hoog-
moed des harten: 10 De baksteen gevallen: we
herbouwen met hardsteen; De moerbei geveld:
ceders planten wij in haar plaats! 11 Jahweh
vuurde de verdrukkers van Resin tegen hen aan,
En hitste de vijanden tegen hen op; 12 Aram
ten oosten, de Filistijnen ten westen Hebben
Israël verslonden met gulzige mond; Maar toch
bedaart zijn gramschap niet, Zijn hand blijft naar
hen uitgestrekt! 13 Want het volk bekeerde zich
niet tot Hem, die het sloeg, En zocht Jahweh
der heirscharen niet. 14 Daarom heeft Jahweh
Israël kop en staart afgehouwen, Palmtak en riet
op één dag: 15 De oudsten en edelen waren de
kop, De leugenprofeten de staart; 16 Die dit volk
moesten leiden, zijn zijn verleiders, Die geleid
moesten worden, zijn op een doolweg gebracht.
17 Daarom spaarde de Heer hun jongelingen
niet, Ontfermde zich niet over hun weduwen en
wezen; Want ze zijn allen godvergeten en boos,
En iedere mond spreekt goddeloze taal; Maar
toch bedaart zijn gramschap niet, Zijn hand blijft
tegen hen uitgestrekt! 18Want de goddeloosheid
brandt als een vuur, Dat doornen en distels
verteert, Het dichte woud in vlammen zet, En
in dwarrelende rookwolken hult. 19 Door de
gramschap van Jahweh is het land ontredderd,
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Het volk tot menseneters verlaagd: 20 Men hapt
naar rechts, en nog heeft men honger, Men bijt
naar links, en wordt niet verzadigd. Niemand
spaart zijn eigen broer, En allen verslinden het
vlees van hun kroost: 21Manasse Efraïm, Efraïm
Manasse, En met elkander weer Juda. Maar toch
bedaart zijn gramschap niet. Zijn hand blijft
tegen hen uitgestrekt!

10
1 Wee, die onrechtvaardige wetten maken,

En drukkende bevelen uitschrijven: 2 Om de
zwakken hun eis te onthouden, De armen onder
mijn volk van hun recht te beroven; Om de
weduwen tot hun prooi te maken, En de wezen
te plunderen. 3 Wat zult ge doen op de dag
der vergelding, Bij de storm, die dreigt uit de
verte; Tot wien zult ge vluchten om hulp, Waar
uw rijkdommen laten, 4Wanneer gij u in boeien
kromt, Of neerligt onder de doden? Maar toch
bedaart zijn gramschap niet, Zijn hand blijft
tegen hen uitgestrekt! 5Wee! Assjoer is de roede
van mijn toorn, In zijn hand ligt de stok van
mijn woede! 6 Tegen een goddeloze natie zond
Ik hem uit, Tegen het volk van mijn gramschap
riep Ik hem op; Om het leeg te plunderen en
buit te maken, Om het te vertrappen als slijk
op de straten. 7 Maar zó bedoelt hij het niet, Zó
meent hij het niet; Zijn opzet is enkel: vernielen,
Talloze naties verdelgen! 8 Want hij zegt: Zijn
al mijn magnaten geen vorsten; 9 Is het Kalno
niet als Karkemisj gegaan Chamat als Arpad
Samaria als Damascus? 10 Waarachtig, ik heb
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op koninkrijken Mijn hand kunnen leggen, Wier
goden en beelden veel talrijker waren Dan die
van Jerusalem en Samaria. 11 En wat ik met
Samaria en zijn goden heb gedaan, Zou ik dat
met Juda en zijn beelden niet doen? 12Wanneer
de Heer heel zijn werk heeft volbracht Aan de
berg Sion en Jerusalem, Dan zal Hij de hoogmoed
van Assjoers koning vergelden, En de verwaande
trots van zijn ogen. 13 Hij zegt: Ik heb het
gedaan door eigen kracht, Door eigen wijsheid
was ik zo knap! Ik heb de grenzen der volken
verlegd, Hun schatten geplunderd, machtige
vorsten doen vallen. 14 Als een vogelnestje hield
ik De rijkdom der volken in mijn hand; Zoals
men verlaten eieren raapt, Heb ik de hele aarde
genomen; Niemand verroerde zijn vlerken, Deed
zijn snavel open en piepte! 15 Maar zal de bijl
dan pochen Tegen wie er mee hakt; De zaag
zich verheffen Tegen wie ze hanteert; Beweegt
de roede hem die haar zwaait, Heft de stok
hem, die geen stuk hout is, omhoog? 16 Daarom
zal de Heer, Jahweh der heirscharen, De tering
zenden in zijn vet, En onder zijn lever een gloed
ontsteken, Als het vuur van een brand. 17 Dan
wordt Israëls Licht een vuur, zijn Heilige een
vlam, Die op één dag zijn doornen en distels
geheel verbrandt; 18Die de pracht van zijn woud
en zijn wijngaard verslindt, Ze vernielt met
wortel en tak, zodat ze verkwijnen; 19 Zo weinig
bomen blijven er staan in zijn woud, Dat een
kind ze kan tellen! 20 Op die dag zullen zij,
die van Israël zijn overgebleven, En die in het
huis van Jakob zijn gespaard, Niet langer meer
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steunen Op hem, die ze sloeg; Maar steunen
op Jahweh, Op Israëls Heilige, in oprechtheid
des harten. 21 Een rest bekeert zich, De rest
van Jakob tot den machtigen God! 22 Ja, al was
uw volk weggevaagd, Israël, Als het zand aan
de zee: Een rest bekeert zich tot Hem, Als de
verdelging voltooid is. Weer zal de gerechtigheid
stromen, 23 Als vernieling en vonnis Door den
Heer, door Jahweh der heirscharen, Over heel
dit land is voltrokken! 24 Daarom zó spreekt
de Heer, Jahweh der heirscharen: Mijn volk,
dat de Sion bewoont, Vrees Assjoer niet, al slaat
hij u met de stok, En heft hij zijn roede tegen
u op naar de trant van Egypte. 25 Want enkel
nog een korte tijd, Een ogenblik nog: Dan is
mijn gramschap ten einde, En verniel Ik hem in
mijn toorn. 26 Dan zal Jahweh der heirscharen
de gesel over hem zwaaien, Zoals Hij bij de
rots van Oreb Midjan sloeg; Dan heft Hij zijn
roede tegen hem op, Als over de zee en tegen
Egypte. 27 Op die dag zal het geschieden, Dat
zijn last van uw schouder glijdt, Zijn juk van
uw nek, Met de draagriem, vet van de olie!
28 Daar komt hij bij Ajját, trekt Migron voorbij,
Mikmas vertrouwt hij zijn legertros toe; 29 Ze
trekken de pas door, Slaan hun kamp op in Géba;
Rama siddert van angst, Géba van Saul neemt de
vlucht! 30 Gil, dochter van Gallim, Lajsja let op!
Anatot bukt zich, Madmena vlucht. 31 Het volk
van Gebim stuift weg, 32 Vandaag nog is hij in
Nob; Hij balt zijn vuist al tegen de berg van Sions
dochter, Tegen Jerusalems heuvel! 33 Maar zie,
daar slaat de Heer, Jahweh der heirscharen, De
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takken af met de bijl; De toppen worden gekapt,
De kruinen komen omlaag; 34 Het dichte woud
wordt door het ijzer geveld, De Libanon valt met
zijn pracht!

11
1 Dan zal een twijg aan de stronk van Jesse

ontspruiten, Een scheut uit zijn wortel on-
tkiemen. 2 De geest van Jahweh zal op Hem
rusten: De geest van wijsheid en verstand, De
geest van raad en sterkte, De geest van kennis
en godsvrucht, 3 En de vrees voor Jahweh Zal
hem vervullen. Niet naar uiterlijke schijn zal
Hij richten, Geen vonnis vellen op horen-zeggen
alleen; 4 Den zwakke zal Hij recht verschaffen,
Eerlijk uitspraak doen voor de armen in het
land. Maar den tyran zal Hij striemen met de
gesel van zijn mond, Den boosdoener doden met
de adem van zijn lippen. 5 Gerechtigheid is de
gordel om zijn heupen, Waarachtigheid de band
om zijn lenden. 6 Dan huist de wolf bij het
lam, Vlijt de panter zich naast de geit; Samen
grazen kalf en leeuw, Een kind kan ze weiden.
7 Koe en berin wonen samen, haar jongen liggen
bijeen, En de leeuw vreet hooi als het rund; 8 De
zuigeling speelt bij het hol van de adder, Het
kind steekt zijn hand in het nest van de slang!
9 Dan doet niemand meer zonde of kwaad Op
heel mijn heilige berg; Want het land is vervuld
van de kennis van Jahweh, Zoals de bodem der
zee is bedekt door het water. 10 Op die dag
zal de wortel van Jesse, Als een banier voor
de naties verheven, Door de volkeren worden
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gezocht, En zijn rustplaats zal glorievol zijn!
11 Op die dag heft de Heer nogmaals zijn hand,
Om het overschot van zijn volk te bevrijden:
Wat is overgebleven in Assjoer, Egypte, Patros
en Koesj, Elam, Sjinar, Chamat en de kusten der
zee. 12 Hij steekt zijn banier onder de volken
omhoog, Brengt de ballingen van Israël bijeen,
Verzamelt de verstrooiden van Juda Van de vier
uiteinden der aarde! 13 Dan zal Efraïms naijver
wijken, Zullen Juda’s vijanden worden vernield;
Efraïm benijdt Juda niet langer, Juda bestrijdt
Efraïm niet meer. 14 Maar samen vliegen ze
op Filistea’s heuvels aan zee, En plunderen de
zonen van het oosten; Hun hand ligt op Edom
en Moab, De zonen van Ammon gehoorzamen
hen! 15 Jahweh verdroogt de tong der Egyptische
zee, Zwaait woedend zijn hand over de Eufraat:
In zeven beekjes slaat Hij hem stuk, Men trekt
er geschoeid overheen. 16 Zo komt er een pad
voor het overschot van zijn volk, Voor die in
Assjoer bleven behouden: Zoals Israël voorheen
had gekregen, Toen het optrok uit het land van
Egypte!

12
1 Op die dag zult ge zeggen: Jahweh, ik dank

u! Gij waart verbolgen op mij; Maar uw toorn
is voorbij, Gij beurt mij weer op. 2 Zie, God is
mijn hulp: onverschrokken blijf ik vertrouwen;
Want Jahweh is mijn kracht en mijn jubel, Hij
is ‘t, die mij redt! 3 Met vreugde zult gij water
putten Uit de bronnen van heil! 4 Op die dag
zult ge zeggen: Brengt Jahweh dank, roept Hem
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aan, Maakt aan de volken zijn daden bekend, En
verkondigt zijn verheven Naam! 5 Zingt Jahweh
lof om de wonderen, die Hij deed, En laat de hele
aarde ze kennen! 6 Juicht en jubelt, bewoners
van Sion, Israëls Heilige is groot onder u!

13
1 De godsspraak over Babel, die Isaias, de

zoon van Amos, ontving: 2 Plant een banier
op een open berg; Schreeuwt het hun toe, En
wenkt met de hand, Dat ze de poorten der
tyrannen binnenrukken! 3 Ikzelf in mijn woede
Heb mijn heilige troepen ontboden, Opgeroepen
mijn helden, Mijn triomferende strijders! 4 Een
donderend geraas op de bergen, Als van een
geweldige legertros; Het rommelen van vors-
tendommen, Van volken, die zich verzamen!
Jahweh der heirscharen monstert zijn troepen,
5Van verre gekomen, van de grenzen des hemels:
Jahweh met de werktuigen van zijn toorn, Om
de hele aarde te teisteren! 6 Huilt! Want
de dag van Jahweh is nabij; Hij komt als een
stortvloed van den Almachtige! 7 Alle handen
verslappen er van, Elk mensenhart smelt er van
weg; 8 Ze schokken van krampen, en weeën
grijpen hen aan, Ze wringen zich als een barende
vrouw; Verbijsterd zien ze elkander aan, Hun
gezichten gloeien als vlammen. 9 Zie, de dag van
Jahweh komt, Wreed, verbolgen en woedend:
Om de aarde in een woestijn te veranderen, Haar
zondaars te moorden. 10 De hemelsterren en
haar wachters Laten haar licht niet meer stralen;
De zon is bij haar opgang al donker, En de
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maan geeft geen glans. 11 Ik zal de wereld haar
boosheid vergelden, En de zondaars hun schuld,
Een eind aan het zwetsen der grootsprekers
maken, En de trots der geweldenaars breken.
12Het volk maak Ik schaarser nog dan het goud,
De mannen zeldzamer dan de metalen van Ofir;
13 De hemelen trillen er van, De aarde wordt
uit haar voegen gerukt: Om de gramschap van
Jahweh der heirscharen Op de dag van zijn
gloeiende toorn! 14 Als een opgejaagd hert,
Als een kudde, die niemand bijeenhoudt, Keert
iedereen terug naar zijn eigen volk, En vlucht
weg naar zijn land. 15 Wie men ontdekt, wordt
doorboord, Wie wordt gegrepen, valt door het
zwaard; 16 Hun kinderen worden voor hun
ogen verpletterd, Hun huizen geplunderd, hun
vrouwen onteerd. 17 Zie, Ik hits de Meden
tegen hen op, Die zilver niet tellen, en goud niet
begeren! 18 De knapen worden door de bogen
getroffen, De meisjes verkracht; Geen erbarmen
voor de vrucht van de schoot, Geen genade voor
kinderen! 19 Dan wordt Babel, de parel der
koninkrijken, Het pronkjuweel der Chaldeën,
Door God tot de grond toe verwoest, Als Sodoma
en Gomorra. 20 Het blijft voor immer verlaten,
Ontvolkt van geslacht tot geslacht; De Arabieren
slaan er hun tenten niet op, De herders legeren
er niet. 21Maar jakhalzen hebben er hun holen,
En uilen vullen hun huizen; De struisen komen
er nestelen, Baarlijke duivels dansen er rond.
22 In hun burchten janken de honden, In hun
lustpaleizen de wolven: Zijn tijd is gekomen, Zijn
dag niet verschoven!
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14
1Want Jahweh zal zich over Jakob ontfermen,

Israël weer aannemen, in zijn eigen land laten
wonen. Vreemden zullen zich bij hem voegen,
En zich aan het huis van Jakob hechten. 2Volken
zullen ze komen halen, Om ze naar hun woon-
plaats te brengen; Het huis van Israël neemt ze
in dienst Als knechten en maagden in het land
van Jahweh! Dan vangen zij hun gevangen-
bewaarders, Verdrukken zij hun verdrukkers!
3 En als Jahweh u rust heeft geschonken Van uw
kwelling en angsten, En van de hardheid van
uw slavernij, Waarmee men u heeft geknecht:
4 Op die dag zult ge dit spotlied zingen Op den
koning van Babel, en zeggen: Hoe, is het met
den tyran nu gedaan, En neemt de verdrukking
een einde? 5 Gebroken heeft Jahweh de schepter
der bozen, De staf der tyrannen: 6 Die naties
in hun woede sloegen, En rusteloos striemden;
Die in hun gramschap volkeren knechtten, En
onmeedogend vervolgden! 7 De hele aarde heeft
vrede en rust, En barst in juichtonen los; Zelfs
de cypressen maken zich vrolijk om u 8 Met de
Libanon-ceders: “Sinds gij zijt gevallen, Klimt
niemand meer op, om òns te vellen!” 9 Het
dodenrijk in de diepte is in beroering gekomen,
En snelt ù tegemoet; Het heeft om u de schimmen
gewekt, Alle heersers der aarde; Van hun tronen
gehaald Alle vorsten der volken. 10 Allen heffen
ze aan, En zeggen tot u: Ook gij zijt gebroken
als wij, En aan ons gelijk geworden! 11 Uw
glorie is in het graf gesmeten, Met het geruis
van uw citers; De wormen spreiden uw bed, De
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maden worden uw dek. 12 Hoe zijt gij uit de
hemel gevallen, Gij morgenster, en zoon van de
ochtend: Hoe zijt gij op de aarde gesmeten, Gij
volkentemmer! 13Gij, die in uw hart hebt gezegd:
Ik klim naar de hemel; Boven de sterren van
God Verhef ik mijn troon; Ik zet mij neer op de
godenberg, In het hoge noorden; 14 Ik stijg op
de toppen der wolken omhoog, Den Allerhoogste
gelijk! 15 Ha! in de onderwereld zinkt gij
neer. Diep in de grond! 16 De toeschouwers
gapen u aan, Om u beter te zien: Is dat nu de
man, die de aarde liet beven, En koninkrijken
beroerde; 17 Die de wereld tot een woestijn
heeft gemaakt, Haar steden verwoestte, haar
gevangenen vasthield? 18Alle vorsten der volken
rusten in ere, Elk in zijn tombe: 19 Maar gij
wordt weggegooid, zonder graf, Als een naam-
loze misdracht. Het omhulsel der doden, die
door het zwaard zijn gevallen, Wordt in een
praalgraf gelegd: 20 Gij wordt weggetrapt als
een kreng, en bij hen niet begraven Want gij
hebt uw eigen land verwoest, uw volk vermoord!
Nooit zal iemand nog spreken Van het geslacht
van dien booswicht! 21 Maar men maakt voor
zijn zonen een slachtbank gereed, Om de schuld
van hun vader; En nooit meer rukken ze op,
om de aarde te veroveren, En de wereld met
puin te bedekken. 22 Ik zal tegen hen opstaan,
Is de godsspraak van Jahweh der heirscharen!
Ik zal Babel verdelgen, met naam en geslacht,
Met kroost en met spruit, is de godsspraak van
Jahweh! 23 Ik maak het tot een reigersnest,
En tot een stinkend moeras, Vaag het met de
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bezem der vernieling weg, Is de godsspraak van
Jahweh der heirscharen! 24 Zo heeft Jahweh der
heirscharen Gezegd en gezworen: Waarachtig,
zoals Ik het uitdacht, zal het geschieden, Zoals Ik
beslist heb, zal het gebeuren! 25 Ik zal Assjoer
breken in mijn land, En op mijn bergen hem
vertrappen; Zijn juk zal worden afgenomen, Zijn
last hen van de schouders glijden: 26 Dit is
het besluit voor de hele aarde, Dit is de hand,
over alle volken gestrekt! 27 En als Jahweh
der heirscharen het heeft besloten, Wie zal het
beletten; Als zijn hand is gestrekt, Wie trekt ze
terug! 28 In het sterfjaar van koning Achaz werd
deze godsspraak uitgesproken: 29 Wees niet zo
uitgelaten en blij, Filistea, Omdat de stok, die u
sloeg, is gebroken; Want uit de wortel der adder
schiet een ratelslang op, En haar vrucht is een
vliegende draak. 30 De zwaksten vinden nog
weide, De armen een veilige rustplaats, Maar uw
wortel zal Ik van honger doen sterven, En wat
van u overblijft, doden. 31 Huilt, poorten; stad,
schreeuw het uit, Filistea, sidder van boven tot
onder; Want een rookwolk komt uit het noorden,
Geen van haar zuilen blijft achter. 32 Wat
antwoord wordt er gegeven Aan de boden van
uw volk: Dat Jahweh Sion heeft gegrond, Daar
vindt het benarde volk een toevlucht!

15
1 De godsspraak over Moab. Ach, in één nacht

is Ar overweldigd, Moab verwoest, Ach, in één
nacht is Kir overmeesterd, Moab vernield! 2 De
dochter van Dibon heeft de hoogten beklommen,
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Om er te wenen, En over Nebo en Medeba Heft
Moab zijn klaagzangen aan. Alle hoofden zijn
kaal, Alle baarden geschoren; 3 Men draagt de
rouwzak op straat, En treurt op de daken. Alles
jammert op zijn pleinen, Barst uit in geween;
4 Chesjbon en Elale snikken, Tot Jáhas hoort
men ze schreien. De lenden van Moab rillen
er van, En zijn ziel is onthutst; 5 Moab snikt
het uit in zijn hart, Ontredderd, tot Sóar en
Eglat. Ach, de bergpas van Loechit Bestijgt men
al schreiend; Ach, op de weg van Choronáim
Stoot men een jammerklacht uit! 6 Want de
wateren van Nimrim Zijn een steppe geworden:
Het gras is verdroogd, het kruid is verdord, Het
groen is verdwenen. 7 Ja, wat men gespaard
En opgelegd had, Brengt men in veiligheid De
Wilgenbeek over! 8Ach, het gejammer trekt rond
Door de landen van Moab; Geklaag tot Egláim,
Tot Beër-Elim gehuil. 9 Want de wateren van
Dimon staan al vol bloed, Over Dimon breng Ik
nieuwe rampen; Ik zal er de rest van Moab mee
drenken, En vernielen wat er overschiet!

16
1 Nu zendt men de zonen Van den vorst

van het land Van Petra in de woestijn Naar
de berg van de dochter van Sion; 2 En als
vluchtende vogels Uit een opgejaagd nest Staan
de dochters van Moab Aan de passen van de
Arnon! 3Ach, schaf ons toch raad, En kom ons te
hulp; Maak uw schaduw tot nachtelijk duister Op
klaarlichte dag; Verberg de vervolgden, Verraad
de vluchtenden niet; 4 Laat bij U schuilen De
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verjaagden van Moab! Wees hun een toevlucht
tegen den verdelger, Tot de verdrukking voorbij
is, De verwoesting ten einde, De vernieler weg uit
het land; 5 Dan zal uw troon door die goedheid
worden bevestigd, En Een zal er bestendig op
zetelen in Davids tent: Een rechter, een vriend
van het recht, Een, die voor de gerechtigheid
ijvert! 6 Maar wij hebben van Moabs hoogmoed
gehoord, En van zijn grenzeloze trots, Van zijn
waan, zijn bluffen en pralen, Zijn ijdel gezwets.
7 Daarom houdt het gejammer van Moab aan,
Wordt Moab door allen beklaagd; Snakken ze
naar de rozijnkoek van Kir-Charéset, Geheel
verslagen! 8 Want de wingerd van Chesjbon
ligt uitgeput neer, Met de wijnstok van Sibma:
Die de heersers der volken Met hun vrucht
konden temmen; Die reikten tot Jazer, En in de
steppen verdoolden; Wier ranken zich verder
en verder verspreidden, En hingen tot over de
zee. 9 Daarom beween ik met Jazer de wijnstok
van Sibma Besproei ik u met tranen, Chesjbon,
Elale; Want over uw oogst en gewas Schalt het
hoezee der soldaten. 10 Weg is de blijdschap en
vreugd uit uw gaarden, Op uw wijnbergen geen
jubelen en juichen; Men treedt er geen wijn in
de kuipen, Het hoezee van de persers verstomt.
11 Daarom trilt mijn hart als een harp over
Moab, En heel mijn binnenste over Kir-Cháres;
12 Want al ziet men Moab Op de hoogten zijn
best doen, Al treedt het zijn heiligdom binnen,
om er te bidden: Het zal niet meer baten! 13 Dit
is het woord, Door Jahweh vanouds over Moab
gesproken. 14 Maar nu spreekt Jahweh: In drie
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jaren tijds, De diensttijd van een soldaat, Zal
de glorie van Moab verdwijnen Met heel zijn
ontzaglijke rijkdom; Maar weinig blijft er van
over, Vervallen en weerloos!

17
1 De godsspraak over Damascus en Samaria:

Zie, Damascus wordt uit de rij der steden
gevaagd, En Samaria zal enkel puinhopen wor-
den; 2Hun steden worden voor eeuwig verlaten,
En zijn voor de kudden bestemd, Die er ongesto-
ord zullen liggen. 3 In Efraïm zal geen vesting
meer zijn, Geen koningschap meer in Damascus;
Met Arams resten zal het gaan Als met de glorie
van Israëls zonen: Is de godsspraak van Jahweh
der heirscharen! 4 En het zal gebeuren op die
dag, Dat de glorie van Jakob zal tanen, Het vet
van zijn lichaam zal slinken. 5 Het zal zijn,
of een maaier de halmen grijpt, En zijn arm
er de aren van afsnijdt; Of men aren leest in
het Refaïm-dal, 6 Of een restje blijft hangen,
als men olijven afslaat: Twee, drie olijven nog
hoog in de top, Vier of vijf aan de takken der
bomen: Is de godsspraak van Jahweh, Israëls
God! 7 Op die dag zullen de mensen naar hun
Schepper opzien, Met hun ogen staren naar
Israëls Heilige; 8 Niet meer omkijken naar de
altaren, Het werk hunner handen; Niet omzien
naar wat hun vingers hebben gemaakt, Naar
heilige palen en zonnezuilen. 9 Op die dag
liggen uw steden verlaten, Als de ruïnen der
Chiwwieten en Amorieten, Waaruit zij gevlucht
zijn voor Israëls zonen, En die een woestenij
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zijn geworden. 10 Want gij hebt vergeten den
God van uw heil, Hebt niet gedacht aan de
Rots van uw redding! In plaats daarvan hebt
ge wellust-tuinen geplant, En uitheemse stekken
gepoot. 11 Wel groeiden ze reeds op de dag
van het planten, Bloeiden al ‘s morgens, toen
ze door u zijn gepoot: Maar weg is de oogst op
de dag van het onheil, Een ongeneeslijke smart!
12Ha, het woelen van machtige volken, Die razen
als het bruisen der zee; Het tieren der naties,
Die bulderen als geweldige wateren! 13 Maar
al brullen de volken als machtige wateren: Hij
dreigt ze, ver vluchten ze weg; Opgejaagd als het
kaf in de wan voor de wind, Als wolken stof voor
de storm. 14 Tegen de avond brengen ze schrik,
Maar vóór de morgen zijn ze verdwenen: Dit is
het deel van die ons plunderen, Het lot van die
ons beroven.

18
1 Ha, het land van de gonzende vleugels,

Aan de overzijde der stromen van Koesj, 2 Dat
gezanten zendt over zee, In rieten boten over
het water. Keert terug, snelle boden, naar het
rijzige, glanzende volk, Naar de natie, heinde
en verre geducht, Naar het volk van kracht en
victorie, Wiens land is doorsneden van stromen.
3 Gij allen, die de wereld bewoont, En de aarde
bevolkt, Ziet toe, als de banier wordt geplant
op de bergen, Luistert, als de bazuin wordt
gestoken! 4 Want dit heeft Jahweh mij gezegd:
Rustig zie Ik toe in mijn woning, Als de stralende
gloed van de zon, Als een nevel van dauw in
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de oogst. 5 Want vóór de oogst, als de bloeitijd
voorbij is, En de bloesems rijpende druiven
worden, Snijdt Hij de ranken af met het mes, En
kapt Hij de takken weg. 6 Beiden worden aan
de gieren der bergen gelaten, En aan de beesten
der vlakte; Daar brengen de gieren de zomer
door, Al de beesten der vlakte de winter. 7 Dan
zullen er offers worden gebracht Voor Jahweh
der heirscharen Door het rijzige, glanzende volk,
Door de natie, heinde en verre geducht; Door
het volk van kracht en victorie, Wiens land is
doorsneden van stromen: Naar de plaats van de
Naam van Jahweh der heirscharen, Naar de berg
Sion!

19
1 Godsspraak over Egypte. Zie, Jahweh bestijgt

een vlugge wolk, En rijdt Egypteland binnen:
Egypte’s goden beven voor Hem, Het hart van
Egypte smelt weg in zijn borst. 2 Ik hits Egypte
op tegen Egypte, Ze vechten tegen elkander:
Vriend tegen vriend, en stad tegen stad, En rijk
tegen rijk! 3 Egypte verliest zijn bezinning, Zijn
plannen gooi Ik dooreen; Ze vragen hun goden
en bezweerders om raad, Hun schimmen en
waarzeggers. 4 Maar Ik lever Egypte over aan
een grimmigen meester, Een wrede koning zal
over hen heersen: Is de godsspraak des Heren,
Van Jahweh der heirscharen! 5 De wateren
der zee zinken weg, De stroom wordt leeg en
droogt uit, 6 De kanalen worden moerassen, De
Nijlarmen van Egypte verzanden, staan droog.
Riet en bies verwelken, 7 Met het oevergras
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langs de Nijl; En al wat de Nijl deed ontkiemen,
Verdort, verwaait en verdwijnt. 8 De vissers
klagen en treuren, Allen, die in de Nijl komen
hengelen; En die de netten werpen, Zitten aan
het water te kwijnen. 9 De vlasbewerkers
staan verlegen, Spinsters en kammers bleek
van ontzetting, 10 De wevers verslagen, Alle
loonarbeiders onthutst. 11 Enkel dwazen zijn de
vorsten van Sóan, Farao’s wijzen een domme
raad; Hoe durft ge nog tot Farao zeggen: Ik ben
een zoon der wijzen, der oude vorsten? 12Waar,
waar blijven uw wijzen? Laten ze u toch eens
zeggen en melden, Wat Jahweh der heirscharen
Over Egypte besloot! 13 Verdwaasd staan de
vorsten van Sóan, Verbijsterd de vorsten van
Nof, De stamhoofden sleuren Egypte maar rond,
14 Want Jahweh heeft ze duizelig gemaakt. Ze
laten Egypte tasten bij al wat het doet, Zoals een
dronkaard in zijn uitbraaksel tuimelt; 15 Geen
enkel werk komt in Egypte tot stand, Van
kop of staart, van palmtak of riet. 16 Op
die dag zal Egypteland Sidderen en beven als
vrouwen: Voor de dreigende hand van Jahweh
der heirscharen, Die Hij tegen hem opheft. 17 En
Juda’s bodem zal een verschrikking zijn voor
Egypte; Het beeft al, wanneer er maar iemand
van spreekt: Om het raadsbesluit van Jahweh
der heirscharen, Dat Hij over hen heeft gewezen.
18Maar eens zullen er vijf steden zijn in het land
van Egypte, Die Kanaäns taal zullen spreken,
En aan Jahweh der heirscharen trouw zullen
zweren: En één er van zal Zonnestad heten.
19 Op die dag zal een altaar voor Jahweh staan
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Midden in het land van Egypte, En op zijn
grenzen een zuil Ter ere van Jahweh! 20 Dit
zal een teken zijn en getuige Voor Jahweh der
heirscharen in het land van Egypte: Wanneer
ze dan tot Jahweh roepen om hun verdrukkers,
Zal Hij hun een Verlosser zenden, een Wreker,
die hen zal redden. 21 Zo zal Jahweh zich aan
Egypte openbaren, En Egypte Jahweh erkennen
op die dag; Het zal Hem dienen met offers en
gaven, Gelofte afleggen aan Jahweh, en trouw ze
volbrengen. 22 Zo zal Jahweh Egypte kastijden:
Het slaan ter genezing! En wanneer ze zich dan
tot Jahweh bekeren, Zal Hij zich laten verbidden,
en hen weer genezen! 23 Op die dag zal er
een heirbaan ontstaan Van Egypte naar Assjoer;
Assjoer zal naar Egypte komen, Egypte naar
Assjoer, En Egypte zal samen met Assjoer hem
dienen! 24 En op die dag Zal Israël als derde Met
Egypte en Assjoer een zegen ontvangen In het
midden der aarde! 25 Jahweh der heirscharen zal
ze zegenen, En zeggen: Gezegend Egypte, mijn
volk; Assjoer, het werk mijner handen; Israël,
mijn erfdeel!

20
1 In het jaar, dat de Tartan op last van Sargon,

den koning van Assjoer, tegen Asjdod optrok,
het belegerde en innam: 2 in die tijd sprak
Jahweh door Isaias, den zoon van Amos: Ga
heen, maak de mantel los van uw lenden, en
trek de schoenen van uw voeten. Hij deed
het, en liep ontkleed en barrevoets rond. 3 En
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Jahweh sprak: Zoals Isaias, mijn dienaar, rond-
loopt, Ontkleed en barrevoets, drie jaren lang,
Als een teken en zinnebeeld Tegen Egypte en
Koesj: 4 Zo voert de koning van Assjoer Egypte’s
gevangenen weg, Met de ballingen van Koesj,
jong en oud; Naakt en barrevoets, het achterste
ontbloot, Tot schande van Egypte! 5 Dan zullen
ze vol angst zich schamen Over Koesj, waarop
ze vertrouwden, En over Egypte, waarmede
ze pronkten. 6 En die deze kusten bewonen
zullen zeggen: Daar hebt ge ze nu, op wie wij
vertrouwden, Bij wie wij een toevlucht hebben
gezocht, Om hulp en bescherming tegen den
koning van Assjoer! Hoe zullen wij zelf dan
ontkomen!

21
1 Godsspraak over de woestijn aan de zee.

Als een orkaan, in het zuiden ontketend, Komt
het uit de woestijn, het oord van verschrikking!
2 Een vreselijk schouwspel wordt mij getoond:
De woesteling woedt, de vernieler vernielt; Elam
rukt uit, Medië dringt op, Geen meelijden meer!
3 Mijn lenden zijn er vol krampen van, Weeën
grijpen mij aan als een barende vrouw; Ik krimp
ineen van het horen, ben ontdaan van het zien,
4 Mijn hart bonst, en de angst overmant mij; De
nacht, waarnaar ik verlangde, Vervult mij met
schrik. 5 Nog tafels dekken, tapijten spreiden,
Eten en drinken? Op vorsten: de schilden
gesmeerd! 6 Waarachtig, dit heeft de Heer mij
gezegd: Zet een wachter uit, die meldt wat hij
spiedt. 7 Ziet hij ruiters te paard, twee aan twee,
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Ruiters op ezels, ruiters op kemels: Zo gauw
hij ze maar even merkt, 8 Moet hij roepen: Ik
zie ze! Zo houd ik de wacht van mijn Heer,
heel de dag, Sta op mijn post iedere nacht.
9 Zie, daar komen de ruiters te paard, twee
aan twee, Ruiters op ezels, ruiters op kemels;
Ze schreeuwen: Gevallen, gevallen is Babel, Al
zijn afgodsbeelden liggen verbrijzeld tegen de
grond! 10 Mijn volk, gebeukt en op de dorsvloer
geslagen: Wat ik van Jahweh der heirscharen
hoorde, Van Israëls God, dat verkondig ik u!
11 Godsspraak over Edom. Men roept mij uit
Seïr: Wachter, hoe ver is de nacht; Wachter, hoe
ver is de nacht? 12 De wachter zegt: de morgen
komt, maar dan weer de nacht! En als ge nog
verder wilt vragen, Komt dan een andermaal
terug! 13 Verstopt u tussen de struiken der
steppe, Karavanen van Dedan! 14 Bewoners
van Tema, brengt den dorstige water, Geeft den
vluchteling brood; 15 Want ze vluchten voor het
zwaard, het dreigende zwaard, Voor de boog,
al gespannen, voor de oorlogsverschrikking!
16 Want dit heeft de Heer mij gezegd: Binnen
een jaar, de diensttijd van een soldaat, Zal heel
de glorie van Kedar verdwijnen; 17 En van de
dappere schutters der zonen van Kedar Blijft
maar een klein restje over! Waarachtig, Jahweh,
Israëls God heeft gesproken!

22
1 De godsspraak over de Openbaringsvallei.

Wat hebt ge dan wel, Dat gij allen de daken
beklimt, 2Gij joelende, woelende stad, Gij dartele



Jesaja 22:3 xxxvii Jesaja 22:14

veste! Niet door het zwaard zijn uw gewonden
getroffen, Niet in de strijd uw doden gevallen;
3 Uw veldheren zijn allen gevlucht, op de loop
voor de boog, Al uw krijgers renden heen, liepen
al weg uit de verte! 4Neen, ik zeg: Wendt de blik
van mij af, En laat mij bittere tranen schreien;
Dringt mij uw troost maar met op Over de onder-
gang van de dochter van mijn volk. 5 Want een
dag van beroering, Van verwarring, ontzetting,
Zendt de Heer, Jahweh der heirscharen, Over
de Openbaringsvallei. Rammeien van muren,
Krijgsrumoer op de berg; 6 Elam neemt de
pijlkoker op, Aram stijgt op zijn rossen; Kir heeft
het schild al ontbloot, 7 Vol wagens staat de
keur uwer dalen; Ruiters zijn aan uw poorten
gelegerd, 8Men heeft Juda zijn dekking ontroofd.
Dan monstert ge wel het wapentuig In het huis
van het woud; 9 Ziet ge de talrijke bressen
na van Davids stad, Vangt het water van de
Benedenwel op; 10Telt Jerusalems huizen, breekt
de woningen af, Om de muur te versterken;
11Houwt een bekken binnen de wallen, Voor het
water van de oude kom. Maar ge houdt de blik
niet gericht Op Hem, die het u aandeed; Naar
Hem, die het lang te voren beschikte, Ziet ge
niet om. 12 De Heer, Jahweh der heirscharen,
Spoorde u aan op die dag, Te wenen, te zuchten,
U kaal te scheren en het rouwkleed te dragen!
13Maar zie, daar is gejoel en gedartel, Runderen
doden, schapen slachten, Vlees gaan eten en
wijn gaan drinken: Laat ons eten en drinken,
want morgen zullen we sterven! 14 Jahweh der
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heirscharen heeft het mij geopenbaard: Neen,
deze zonde vergeeft Hij u niet, Voordat ge sterft,
Zegt de Heer, Jahweh der heirscharen. 15 Aldus
spreekt de Heer, Jahweh der heirscharen: Ga
naar dien baas toe, Naar Sjebna, het kopstuk van
het paleis, 16 Die zich een tombe in de hoogte
laat hakken, Zich een rustplaats houwt in de
rots: Wat moet ge hier, wien hebt ge hier, Dat
gij u hier een graftombe houwt? 17 Ach man;
Jahweh slingert u weg met geweld, En laat u
rollen en rollen; 18 Hij gooit u weg als een bal
Naar een uitgestrekt land. Daar zult ge sterven,
daar is uw praalgraf, Gij schandvlek van het huis
van uw heer. 19 Hij stoot u weg van uw plaats,
Jaagt u voort van uw post! 20 Dan roep Ik mijn
dienaar, Eljakim, den zoon van Chilki-jáhoe,
21Bekleed hemmet uwmantel, omgord hemmet
uw sjerp, En draag hem uw waardigheid over.
Hij zal een vader zijn voor Jerusalems burgers,
En voor het huis van Juda; 22 De sleutel van
Davids huis leg Ik hem op de schouders, Opent
hij, niemand die sluit; sluit hij, niemand doet
open. 23 Ik zal hem slaan als een kram op een
stevige plaats, Hij zal de eretroon zijn voor het
huis van zijn vader. 24Heel de glorie daarvan zal
aan hem blijven hangen, Alle spruiten en loten,
alle bekers, kommen en kruiken. 25Maar op die
dag, is de godsspraak van Jahweh, Zal de kram
het begeven, al zat hij op een stevige plaats; Hij
breekt en valt, en de last, die hij droeg, wordt
vernield: Waarachtig, Jahweh heeft het gezegd!
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23
1 Godsspraak over Tyrus. Jammert, schepen

van Tarsjisj; Uw haven is weg! Bij hun
thuiskomst uit het land der Kittieten, Hebben
ze die tijding vernomen. 2 Verstomt, bewoners
der kusten, kooplui van Sidon, 3Wiens boden de
onmetelijke wateren doorploegen, Die het zaad
van Sjichor vervoert en de oogst van de Nijl: De
marktplaats der volken. 4 Schaam u, Sidon, want
de zee roept u toe, En de zeevesting antwoordt:
Ik zal geen weeën meer hebben, noch baren:
Ik breng geen zonen groot, voedt geen dochters
meer op! 5 Wanneer Egypte het hoort, Zal het
rillen van de geruchten uit Tyrus; 6 De Tarsjisj-
vaarders zullen jammeren Over de bewoners der
kusten. 7 Is dit nu de dartele stad, Die haar oor-
sprong had in het grijze verleden; Wier voeten
haar droegen, Om op verre plaatsen te wonen?
8Wie heeft zo iets durven beslissen Tegen Tyrus,
dat kronen verdeelde, Wiens kooplieden golden
voor vorsten, Wiens handelaars over heel de
aarde waren geëerd’ 9 Jahweh der heirscharen
heeft het beslist: Om de hoogmoed te fnuiken,
Alle glans te verdoven, Al wat geëerd wordt op
aarde! 10 Men overstroomt uw land als de Nijl,
Geen dam meer, dochter van Tarsjisj: 11Hij heeft
zijn hand gestrekt naar de zee, En koninkrijken
doen beven. 12Over Kanaän heeft Jahweh gelast,
Zijn havens geheel te vernielen. Hij heeft u
gezegd: Ge zult niet meer dartelen, Geschand-
vlekte maagd, Gij dochter van Sidon. Steek
maar over naar de Kittieten, Ook daar vindt ge
geen rust! 13 Zie, hier ligt uw land vernield,
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Geen mensen wonen er meer; Assjoer heeft er
een woestenij van gemaakt, En er zijn torens
gebouwd; Het heeft zijn burchten gesloopt, En in
puinen gelegd. 14 Jammert, schepen van Tarsjisj:
Uw haven is weg! 15 Op die dag zal Tyrus in
vergetelheid raken, Zeventig jaar, als de tijd van
één koning. Maar op het eind van die zeventig
jaar, Zal het Tyrus gaan naar het deernen-lied:
16 Neem de lier op en ga door de stad, Verlopen
meid; Speel maar mooi en zing maar goed, Dan
wordt er nog aan je gedacht. 17 Want op het
eind van die zeventig jaar, Zal Jahweh Tyrus
gedenken; Dan krijgt ze haar schandegeld terug,
En zal met alle wereldrijken op aarde boeleren.
18Maar haar winst en haar loon worden Jahweh
gewijd, Haar verdiensten niet opgespaard en
gepot: Maar gegeven aan die voor Jahweh’s
aangezicht wonen, Tot overvloedige spijs en
prachtige kleding!

24
1 Zie, Jahweh ontvolkt En vernielt de aarde;

Hij keert haar onderstboven, Verstrooit haar
bewoners! 2 Het zal den priester vergaan als
het volk, Den slaaf als zijn meester, Slavin als
gebiedster, Verkoper als koper, Borger als lener,
Schuldeiser als schuldenaar. 3 Ja, de aarde wordt
geheel ontvolkt, En schoongebezemd heel en
al; Want Jahweh heeft het gezegd, Dit woord
gesproken. 4 De aarde treurt en verkwijnt,
De wereld verwelkt en versmacht, De hemel
vergaat met de aarde. 5 Want de aarde is onder
haar bewoners bezoedeld: Ze hebben de wet
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overtreden, de geboden verkracht, Verbroken
het eeuwig verbond. 6 Daarom verslindt de
vervloeking de aarde, En moeten haar bewoners
het boeten; De bewoners der aarde worden
verteerd, Weinig mensen blijven er over. 7 De
wijntros kwijnt, de wingerd versmacht, Wat dar-
tel is, zucht; 8 Het gejubel der pauken verstomt,
Weg is het vrolijk gejoel, het juichen der citers;
9Men drinkt geenwijnmeer bij gezang, De drank
smaakt bitter aan den drinker. 10 De steden
liggen in puin en verlaten, Alle huizen gesloten,
versperd; 11 In de straten gejammer om wijn,
Weg alle vreugd en blijdschap op aarde! 12 In
de steden zijn enkel puinhopen over, De poorten
liggen vertrapt en verbrijzeld. 13 Ja, zó zal het
wezen op aarde Te midden der volken: Als na
het afslaan van de olijven, Als bij ‘t nalezen op
het eind van de oogst! 14Dan zal men jubelen, En
de grootheid van Jahweh bezingen! Men juicht
in het westen, 15 Tot aan de grens van het oosten:
Brengt eer aan Jahweh Op de kusten der zee,
Aan de Naam van Jahweh, Israëls God! 16 En
van het einde der aarde horen wij zingen: Glorie
den vrome! Maar er wordt ook geroepen: Ik
ben verloren, Wee mij, verloren! De afvalligen
vallen, De verraders storten verraderlijk neer.
17 Verschrikking, kuilen en strikken Voor u,
bewoners der aarde. 18 Wie de verschrikking
ontvlucht, Hij valt in de kuil; Wie de kuil nog
ontsnapt, Wordt in de strikken gevangen! Ja,
de sluizen des hemels Staan boven al open.
De fundamenten der aarde worden geschokt;
19 De aarde gaat splijten en bersten, Versplintert
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en scheurt, Wankelt en tuimelt, 20 Waggelt als
een beschonkene, Sliert heen en weer als een
hangmat. Haar misdaden drukken haar neer,
Ze valt, en staat niet meer op. 21 Op die dag
zal Jahweh bestraffen Het hemels heir in de
lucht, Met de vorsten der wereld op aarde.
22 Ze worden gebonden, gesperd in een kuil, In
een kerker gevangen, Voor lange tijden gestraft!
23 De maan zal blozen, de zon zich schamen,
Want Jahweh der heirscharen zal heersen als
Koning Op de berg Sion, in Jerusalem; En voor
zijn oudsten zal zijn heerlijkheid stralen!

25
1 Jahweh, Gij zijt mijn God: Ik verhef en prijs

uw Naam; Want Gij hebt wonderen gewrocht,
Oude raadsbesluiten waarachtig vervuld! 2 Ja,
Gij hebt van de steden een puinhoop gemaakt,
Van de versterkte vesting een bouwval; De
burcht der bozen verwoest, Nooit wordt hij
herbouwd. 3 Daarom zullen machtige volken U
eren, De steden van geweldige naties U vrezen!
4Want Gij waart voor den zwakke een toevlucht,
Voor den arme in zijn benauwing een hulp;
Een schuilplaats tegen de storm, Een schaduw
tegen de hitte. Ja, het geraas van tyrannen Is
als een storm in de winter, 5 En als de hitte
in een dorstige streek Is het tieren der bozen:
Maar Gij tempert de hitte door de schaduw
der wolken, En verstomt het brullen der bozen.
6 Dan zal Jahweh der heirscharen Op deze berg
voor alle volken Een maaltijd bereiden van
vette gerechten en dranken: Mergrijke spijzen,
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parelende wijnen! 7 Op deze berg scheurt Hij
de sluier, die alle volken bedekt, Het floers, dat
alle naties omhult, 8En doet de dood voor eeuwig
te niet. Jahweh der heirscharen wist de tranen
van alle gezichten, Neemt over de hele aarde de
schande weg van zijn volk! Waarachtig, Jahweh
heeft het gezegd! 9 Op die dag zal men zeggen:
Dit is onze God, Op wien wij hoopten, dat Hij
ons zou verlossen; Dit is Jahweh, op wien wij
vertrouwden: Laat ons juichen en jubelen in
zijn hulp! 10 Want de hand van Jahweh zal op
deze berg blijven rusten: De vijand zal worden
vertrapt als stro op de mestvaalt; 11 En slaat hij
zijn handen daarin uit, als een zwemmer, Hij
drukt hem neer als hij opkomt, en zijn handen
opsteekt. 12 Zijn steden en hoge wallen gooit Hij
omver, Hij stort ze neer, en smijt ze in het stof
op de grond!

26
1 Op die dag zal men dit lied In het land

van Juda zingen: Wij hebben een sterke stad,
Hij bouwt de beschermende muren en wallen!
2 Opent de poorten: een vroom volk gaat er
binnen, Dat de trouw heeft bewaard, standvastig
van hart. 3 Gij schenkt het een heerlijke vrede,
Omdat het op U heeft gehoopt. 4 Ja, blijf altoos op
Jahweh vertrouwen: Want Jahweh is de eeuwige
Rots; 5 Hij vernedert die hoog zijn gezeten, De
trotse steden stort Hij omver; Hij gooit ze neer
op de grond, En smijt ze weg in het stof; 6 Ze
worden onder de voeten vertrapt, De voeten der
armen, de treden der zwakken! 7 Maar het pad
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der vromen is effen, En voor den rechtvaardige
baant Gij een weg; 8 Zelfs op het pad van uw
straffen, o Jahweh, Blijven ze nog op U hopen!
Naar uw Naam en uw glorie Verlangt onze ziel;
9 Mijn ziel hunkert naar U in de nacht, Mijn
geest smacht naar U in de morgen. Want als
uw straffen De aarde treffen, Leren de bewoners
der wereld Wat gerechtigheid is. 10 Maar als de
boze genade verkrijgt, Leert hij de gerechtigheid
nooit; Dan verdraait hij op aarde het recht,
En bekommert zich niet om de grootheid van
Jahweh! 11 Uw hand was opgeheven, o Jahweh,
Maar ze bespeurden het niet. Laat ze uw ijver
voor uw volk ondervinden, en blozen, En het
vuur uw vijand verslinden. Straf hen, Jahweh,
12 Maar schenk ons de vrede; Want al wat ons
ooit overkwam, Hebt Gij ons gedaan! 13 Jahweh,
onze God: Andere meesters dan Gij hebben over
ons geheerst, Maar wij erkennen er geen buiten
U, Verheerlijken enkel uw Naam! 14 Ze zijn
dood, en herleven niet, Schimmen, en staan niet
meer op; Want Gij hebt ze bestraft en vernield,
Zelfs ieder aandenken aan hen doen verdwijnen.
15 Jahweh, vermeerder uw volk, en verheerlijk U
zelf: Zet alle grenzen uit van het land. 16 Jahweh,
in onze benauwing zochten wij U, Riepen U
aan, als uw kastijding ons trof. 17 Zoals een
vrouw, wier barensuur nadert, Zich wringt en
kermt in haar weeën, Zo waren wij, Jahweh,
voor U: 18We waren zwanger en kermden, maar
baarden slechts wind! Neen, wij hebben geen
redding gebracht aan het land, En er werden
geen wereldbewoners geboren; 19 Maar laat
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uw doden herleven, Hun gestorven lichamen
verrijzen! Laat ze ontwaken en juichen, Die in
het stof zijn begraven; Want uw dauw is een
dauw ter genezing: Zo geeft de aarde haar doden
weer! 20Ga nu, mijn volk, treed uw woonvertrek
binnen, En sluit de deuren achter u; Verberg u
nog een korte tijd, Tot de gramschap voorbij is.
21 Want zie, Jahweh verlaat zijn woning reeds,
Om de misdaad van de bewoners der aarde
te wreken. En de aarde zal haar bloedschuld
bekennen, Niet langer bedekken, die op haar zijn
vermoord.

27
1 Op die dag zal Jahweh bestraffen Met zijn

groot, geweldig en machtig zwaard Liwjatan,
de vluchtende draak, Liwjatan, de kronkelende
slang; Hij zal vermoorden Het monster der zee!
2 Op die dag zal men van de lieflijke wijngaard
zingen: 3 Ik, Jahweh, verzorg hem, Blijf hem
altijd besproeien, Opdat zijn blaren niet vallen.
Ik waak over hem dag en nacht, 4 Niet langer
ben Ik vertoornd! En vind Ik nog doornen
en distels, Ik trek er tegen ten strijde, En zal
ze allen verbranden! 5 Dan klampt hij zich
vast aan mijn sterkte, En maakt vrede met Mij,
Maakt vrede met Mij! 6 Dan zal in die dagen,
Jakob weer wortel schieten, Israël bloeien en
vruchten dragen, En de aarde vullen met zijn
oogst. 7 Of zou Hij hem slaan, zoals Hij slaat,
die hèm slaan, Hem doden, zoals Hij doodt, die
hèm doden? 8 Zou Hij hem zijn volle wraak
doen gevoelen, Hem verwerpen, wegvagen door
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zijn ziedende toorn Op de dag van de storm?
9 Neen, zo bedoelt Hij het niet! Maar de
misdaad van Jakob moet worden verzoend, De
verdelging zijner zonde moet de vrucht er van
zijn: Als hij alle altaarstenen als brokken kalk
heeft verbrijzeld, En er geen heilige palen en
zonnezuilen meer staan. 10 Wel zal de machtige
stad nog eenzaam zijn, Een ontvolkte plaats,
verlaten als een woestijn. De kalveren zullen
er weiden, Tussen haar struiken liggen, en ze
vernielen; 11 Haar takken zullen verdorren en
knappen, De vrouwen komen, En steken ze in
brand. Want nog is dit volk niet tot inzicht
gekomen; Zijn Maker heeft dus voor hem geen
erbarmen, Zijn Schepper geen ontferming voor
hem. 12 Maar op die dag zal Jahweh oogsten
Van de oever van de Eufraat tot de stroom van
Egypte; En gij zult weer worden verzameld, Een
voor een, Israëls zonen! 13 Op die dag Zal
schallen de grote bazuin: En die in het land van
Assjoer waren verloren, Of naar het land van
Egypte waren verstoten, Zullen Jahweh komen
aanbidden In Jerusalem, op de heilige berg!

28
1Wee de trotse kroon van Efraïms drinkers, De

verwelkte bloem van zijn prachtige krans, Op het
hoofd van het welige dal, beschonken door wijn!
2Zie, eenmachtige en sterke, door Jahweh gezon-
den, Als een stortbui van hagel, een vernielende
storm, Als een vloed van bruisende, onstuimige
wateren, Slaat hem met geweld tegen de grond.
3 Onder de voeten vertrapt Ligt de trotse kroon
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van Efraïms drinkers! 4 En de verwelkte bloem
van zijn prachtige krans, Op het hoofd van het
welige dal, Zal het gaan als de vijg, al rijp vóór
de oogst: Als iemand ze ziet, Slokt hij ze op, zó uit
de hand. 5Op die dag zal Jahweh der heirscharen
De schitterende kroon zijn, En de prachtige krans
voor het overschot van zijn volk; 6 Een geest van
gerechtigheid Voor wie op de rechterstoel zetelt;
Een heldenkracht voor hen, Die de strijd naar de
poorten verdringen. 7Ook hier is men bevangen
door wijn en suf van het drinken: Priester en
ziener zijn beneveld door drank, En verdwaasd
door de wijn. Suf van het drinken, zijn ze in hun
visioenen verward, En waggelen, als ze recht
moeten spreken; 8 Alle tafels liggen vol braaksel,
Geen plek onbezoedeld. 9 “Wien wil hij eigenlijk
wijsheid leren, Wien de godsspraak verklaren:
Aan pas gespeende kinderen misschien, Zo juist
van de borst? 10 Het is maar: Saw lasaw, saw
lasaw, Kaw lakaw, kaw lakaw, Zeïr sjam, zeïr
sjam!” 11Welzeker! Met brabbeltaal En vreemde
tongval Zal Hij spreken tot dit volk! 12 Hij die
hun eens had gezegd: Hier is de rust, laat de
vermoeiden rusten, Hier is verkwikking! Maar
ze wilden niet horen. 13 Nu zal ook Jahweh’s
woord voor hen zijn: Saw lasaw, saw lasaw,
Kaw lakaw, kaw lakaw, Zeïr sjam, zeïr sjam;
Opdat ze struikelen onder het gaan, Achterover
vallen en breken, Worden verstrikt en gevangen.
14Hoort dan het woord van Jahweh, gij spotters,
Grappenmakers van dit Jerusalemse volk! 15 Gij
zegt: We hebben een verbond met de dood
gesloten, Met het dodenrijk een verdrag aange-
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gaan. Als de storm zich ontketent, zal hij ons
niet bereiken, Want we hebben ons de leugen
tot toevlucht gemaakt, En verschuilen ons in het
bedrog. 16 Daarom zegt Jahweh, de Heer: Zie,
in Sion heb Ik een steen, Een stevige steen, een
kostbare hoeksteen, Als grondslag gelegd; Wie
er op steunt, zal niet wankelen. 17 En het recht
heb Ik tot meetsnoer genomen, Tot paslood de
gerechtigheid! Maar de hagel zal de toevlucht
van leugen vernielen, En de watervloed spoelt
de schuilplaatsen weg; 18 Uw verbond met de
dood zal worden verbroken, Uw verdrag met het
dodenrijk geen stand kunnen houden. De storm
zal worden ontketend, En wanneer hij over u
heen zal loeien, Zult ge door hem worden plat
geslagen! 19 Zo vaak hij voorbij jaagt, grijpt
hij u vast, Morgen aan morgen, Overdag en
des nachts. Dan zal louter ontzetting U het
spreekwoord leren verstaan: 20 “Het bed is te
kort, om te liggen; De deken te smal, om te
dekken!” 21 Want als op de Perasim-berg zal
Jahweh opstaan, En woeden als in het Gibon-dal:
Om zijn werk te verrichten, een ongekend werk,
Zijn daad te volbrengen, een daad, ongehoord!
22 Spot er niet mee, anders worden uw straffen
nog zwaarder; De verwoesting van het hele land
is beslist: Ik heb het gehoord van den Heer,
Jahweh der heirscharen! 23 Luistert en hoort
naar mijn stem, Let op en hoort naar mijn
woord! 24 Als de landman wil zaaien, blijft hij
altijd dan ploegen, Zijn akker spitten en eggen?
25 Neen, als hij de grond gelijk heeft gemaakt,
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Strooit hij kervel, en zaait hij lavendel, Legt de
tarwe en gerst in vakken, En de haver er langs.
26Het is zijn God, die het hem heeft geleerd, Hem
onderwezen, wat hij moet doen. 27 En de kervel
wordt niet met de slede gedorst, Het wagenrad
niet over lavendel gewenteld; Maar de kervel
wordt geklopt met een stok, Met een knuppel
lavendel. 28 Ook wordt het koren niet aldoor
getreden, Niet maar altoos gedorst; Men wentelt
het rad van zijn wagen er over, Woelt het los,
maar verplettert het niet. 29 Ook dit gaat van
Jahweh der heirscharen uit: Hij is wonderbaar
in zijn raad, en zijn wijsheid is groot!

29
1Wee Offerhaard, Gods Offerhaard, Stad, waar

David zijn tenten opsloeg! Voegt nog een jaar
bij de jaren, En laat de feesten hun kringloop
volbrengen: 2 Dan zal Ik Gods Offerhaard be-
nauwen, Doen kreunen en kermen, En maak
er een echte offerhaard van! 3 Ik zal u van
alle kant belegeren, U met wallen omringen,
En verschansingen tegen u bouwen. 4 Dan zult
ge op de grond liggen roepen, Uw woord zal
worden verstikt door het stof; Uw stem zal uit
de aarde komen als die van een spook, Uw
spreken knarsen uit het zand. 5 De zwerm
uwer vijanden zal zijn als een stofwolk, De drom
der verdrukkers als opstuivend kaf; En plot-
seling, heel onverwacht 6 Zult ge door Jahweh
der heirscharen worden bezocht: Met donder,
geraas en gedaver, Met wervelwind en orkaan,
Met verslindende vlammen. 7 En als een droom
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en een nachtmerrie Zal het heir aller volken,
die tegen Offerhaard strijden, Al zijn burchten
en torens benauwen. 8 Het zal hem gaan als
een hongerige, die droomt, dat hij eet, Maar
zijn maag is leeg bij het ontwaken, Of als een
dorstige, die droomt, dat hij drinkt, Maar die
ontwaakt, uitgeput en versmacht: Zo zal hem
het heir aller volken zijn, die Sion bekampen!
9 Verhardt, opdat ge verstart, Wordt blind, opdat
ge niet ziet; Weest dronken, maar niet van wijn,
Waggelt, maar niet van drank. 10 Want Jahweh
heeft over u uitgestort Een geest van verdoving;
Hij heeft uw ogen gesloten, profeten, Zieners,
uw hoofden gesluierd. 11 Zo wordt u dit hele
visioen Als de inhoud van een verzegeld boek:
Men geeft het iemand, die lezen kan, En zegt:
ge moet het eens lezen; Dan antwoordt hij: Ik
kan niet, want het boek is verzegeld. 12 Of men
geeft het boek iemand, die niet leest, En zegt:
ge moet het eens lezen; Dan antwoordt hij: Ik
kan niet lezen. 13 En de Heer zegt: Omdat
dit volk Mij nadert met de mond, En Mij eert
met de lippen alleen, Maar zijn hart heel ver
van Mij houdt, En zijn vrees voor Mij enkel
bestaat Uit mensenwijsheid, van buiten geleerd;
14 Daarom blijf Ik heel wonderlijke dingen doen
aan dit volk: De wijsheid zijner wijzen vergaat,
Het vernuft van zijn verstandigen verduistert.
15 Wee hun, die diep voor Jahweh Hun plannen
willen verbergen; Die hun werken in het duister
verrichten, En zeggen: wie ziet ons, wie kent
ons! 16 Wat dwaasheid! Is dan de pottenbakker
gelijk aan het leem, Dat het maaksel van zijn
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maker zou zeggen: Hij vormde mij niet; En
de pot van den pottenbakker zou zeggen: Hij
heeft er geen verstand van? 17 Doch het is
nog maar een korte tijd, En de Libanon zal
in een boomgaard veranderen, De boomgaard
lijken op een woud! 18 Dan zullen de doven
horen wat in het boek staat geschreven, De
blinde ogen zien, van donker en duister verlost;
19 De ongelukkigen zich telkens meer in Jahweh
verheugen, De armsten onder de mensen in
Israëls Heilige juichen. 20 Want de tyran is
verdwenen, de spotter is weg; Allen vernield,
die onheil brouwen, En anderen op hun wo-
ord beschuldigen; 21 Die den rechter strikken
leggen onder de poort, En de onschuldigen
door leugen verdringen. 22 Daarom spreekt
Jahweh, De God van het huis van Jakob, Hij,
die Abraham heeft verlost: Niet langer zal Jakob
worden beschaamd, Niet langer zijn aangezicht
blozen; 23Maar wanneer zijn kinderen Het werk
mijner handen in hun midden aanschouwen,
Dan zullen zij mijn Naam vereren, Den Heilige
Jakobs aanbidden, Den God van Israël vrezen;
24 En de dolenden zullen inzicht bekomen, De
mopperaars zullen de lessen verstaan!

30
1 Wee de weerspannige zonen, is de

godsspraak van Jahweh, Die plannen beramen,
maar buiten Mij om, Verbonden sluiten, maar
tegen mijn geest, Om zonde op zonde te stapelen;
2 Die naar Egypte trekken, Zonder Mij te hebben
geraadpleegd, Om onder Farao’s schutse te
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vluchten, In Egypte’s schaduw te schuilen.
3Maar Farao’s schuts zal een smaad voor u zijn,
De vlucht in Egypte’s schaduw een schande.
4 Want al gaan ook uw vorsten naar Sóan, En
trekken uw boden tot Chanes, 5 Allen komen
bedrogen uit Bij een volk, dat hen toch niet
kan helpen; Dat hulp brengt noch redding,
Maar enkel schande en smaad. 6 Door de
gloeiende Négeb trekken ze heen, Door het
land van benauwing en angst, Van leeuwinnen
en brullende leeuwen, Van adders en vliegende
draken. Ze dragen hun rijkdom op de ruggen
der ezels, Op kemel-bulten hun schatten, naar
een volk, dat niet helpt, 7 Naar Egypte, wiens
hulp ijdel en leeg is, Dat ik genoemd heb:
Slapende Ráhab! 8 Ga nu, en schrijf het voor
hen op een blad, En teken het op in een boek,
Opdat het in de komende tijden Een getuigenis
blijve voor eeuwig: 9 Ze zijn een weerbarstige
natie, Ontrouwe zonen, Kinderen, die niet
willen horen Naar Jahweh’s gebod. 10 Tot de
zieners zeggen ze: Ziet niet; Tot de profeten:
voorspelt ons geen waarheid; Maar zegt ons
enkel wat aangenaam is, Voorspelt ons wat ons
kan strelen. 11 Wijkt af van de weg, Buigt af
van het pad, En laat ons met rust, en verveelt
ons niet Met Israëls Heilige! 12 Daarom zegt
Israëls Heilige: Omdat gij dit woord veracht,
En vertrouwt en steunt op leugen en bedrog,
13 Zal deze zonde u zijn als een wankel stuk
van een hoge muur, Dat overhelt en plotseling
omlaag stort. 14 Het breekt, zoals een aarden
kruik wordt verbrijzeld, Meedogenloos, zodat er
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geen scherf van heel blijft: Om vuur te halen
uit de haard, Of water uit de put te scheppen.
15 Want zo heeft Jahweh gesproken, De Heer,
Israëls Heilige: In bekering en berusting Ligt uw
redding; In stilte en vertrouwen Ligt uw kracht;
Maar gij hebt niet willen horen, 16 Ge hebt
gezegd: Neen! Op paarden willen we vluchten;
Ja, ge zùlt moeten vluchten! Op dravers zullen
we rennen; Ja, uw vervolgers rennen achter
u aan! 17 Duizend van u slaan op de vlucht
voor het dreigen van één, Tienduizend voor het
dreigen van vijf; Totdat uw overschot zal zijn als
een mast op een bergtop, Als een banier op een
heuvel. 18 Toch blijft Jahweh wachten op u, om u
genadig te zijn, Verheft Hij zich, om zich over u
te ontfermen; Want Jahweh is een rechtvaardig
God: Gelukkig allen, die op Hem hopen! 19 Ja,
volk van Sion, dat in Jerusalem woont: Gij zult
niet altijd hoeven wenen; Zodra gij roept, zal
Hij zich uwer ontfermen, Zodra Hij u hoort, u
verhoren. 20Al reikt ook de Heer u het brood der
benauwing, En het water van nood, Uw Leraar
zal zich niet altijd verbergen. Uw ogen zullen uw
Leidsman aanschouwen; 21 Uw oren zullen de
woorden horen, Die achter u worden gesproken:
Dit is de weg; blijft hem bewandelen, Al zoudt
ge ook rechts of links willen gaan; 22 Dan zult ge
het zilver, dat uw goden bedekt, En het gouden
beslag uwer beelden Als onrein beschouwen,
en verwerpen als drek: Weg er mee, zult ge
zeggen! 23 Dan zal Hij regen schenken voor uw
zaad, Waarmede gij uw akker bezaait; En het
koren, dat aan uw bodem ontspruit, Zal mals
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zijn en sappig. Dan zal uw kudde op ruime
weiden grazen, 24 Met uw ossen en ezels, die de
akker bewerken, En veevoer eten, met hartige
kruiden vermengd, Met zeef en wan gezift.
25 Dan zullen op alle hoge bergen en heuvels
De beken stromen van water! En als de grote
slachting begint, en torens vallen, 26 Zal het
licht der maan als zonnelicht stralen. Het licht
der zon zal zevenmaal krachtiger zijn, En als
het licht van zeven dagen schitteren, Wanneer
Jahweh de wonden van zijn volk zal verbinden,
De striemen geneest, die Hij sloeg. 27 Zie, daar
nadert de Naam van Jahweh van verre, In
laaiende woede en dichte rook; Zijn lippen vol
gramschap, Verslindende vlammen zijn tong;
28 Zijn adem als een bruisende stroom, Die reikt
tot de hals. Hij zal de naties ziften met de wan
der vernieling, En de toom van verderf om de
kaken der volkeren slaan! 29 En terwijl bij u
de zangen weerschallen, Als in de nacht, dat er
feest wordt gevierd, En er vreugd in uw hart is,
als gij optrekt met fluiten, Om naar de berg van
Jahweh te gaan, Israëls Rots: 30 Dan zal Jahweh
de majesteit van zijn donder doen horen, En zijn
dreigende arm laten zien, In grimmige toorn en
verslindende vlammen, In orkaan en stortvloed
en hagelstenen. 31 Ja, Assjoer zal sidderen voor
Jahweh’s stem, Als Hij hem met de roede zal
slaan; 32 En iedere stokslag, waarmee Jahweh
hem tuchtigt, Zal hem raken bij pauken, citer
en dans! 33 Want al lang staat zijn Tófet gereed,
Diep en breed als voor Molok; Zijn brandstapel
ligt vol stoppels en hout, Als een zwavelstroom
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steekt de adem van Jahweh hem aan!

31
1 Wee, die naar Egypte trekken om hulp, Die

enkel op paarden vertrouwen, Zich op het grote
getal der wagens verlaten, En op de geweldige
kracht van de ruiters: Maar die niet opzien naar
Israëls Heilige, En Jahweh niet zoeken! 2 Maar
ook Hij is vernuftig, Om onheil te brengen; En
wat Hij gezegd heeft, Neemt Hij niet terug. Hij zal
zich tegen het huis van de zondaars verheffen,
En tegen de helpers der bozen. 3 Ook Egypte
is mens en geen god, Zijn paarden maar vlees
en geen geest: Strekt Jahweh zijn hand uit,
Dan struikelt de helper, En die geholpen wordt,
valt; Beiden gaan ze te gronde. 4 Maar dit zegt
Jahweh tot mij: Zoals een leeuw en zijn jong
Blijven brullen over hun prooi, Al verzamelt zich
tegen hen de hele troep herders; Zoals ze voor
hun schreeuwen niet schrikken, En voor hun
gillen niet wijken: Zo zal Jahweh der heirscharen
nederdalen, Om op de berg Sion en zijn heuvel
te strijden; 5 En als fladderende vogels Zal
Jahweh der heirscharen Jerusalem beschutten,
Beschermen en redden, Beschutten, verlossen.
6 Dan zullen Israëls kinderen zich bekeren Tot
Hem, van wien ze zo ver zijn geweken; 7 Ja, op
die dag zullen zij allen verachten Hun goden van
zilver en goud, Die gij u hebt gemaakt Met uw
zondige handen. 8 Assjoer zal vallen door het
zwaard van een, die geenmens is, En het zwaard,
maar niet van een mens, zal hem verslinden.
Hij vlucht voor het zwaard, zijn krijgers worden
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geknecht, 9 Zijn vorsten verlaten de wallen vol
schrik, vol angst hun banier: Is de godsspraak
van Jahweh, die zijn vuur heeft op Sion, In
Jerusalem zijn offerhaard!

32
1 Zie, dan zal een Koning met gerechtigheid

heersen, En de vorsten zullen besturen met
recht. 2 Ieder van hen zal zijn als een beschutting
tegen de wind, En als een schuilplaats tegen
de regen; Als een waterbeek in de steppe,
Als de schaduw van een machtige rots op het
dorstige land. 3 Dan blijven de ogen der zienden
niet langer gesloten, En de oren der horenden
luisteren weer; 4 Het onbezonnen verstand leert
begrijpen, De stamelende tong spreekt vloeiend
en klaar; 5 De dwaas wordt niet langer voor
edel gehouden, De sluwerd geen man van
aanzien genoemd. 6 Want de dwaas spreekt
maar dwaasheid En zijn hart zint op boosheid:
Om vermetel te worden, En tegen Jahweh te
lasteren; Om den hongerige gebrek te doen
lijden, Den dorstige een dronk te onthouden.
7 En de sluwerd verzint listige streken, Beraamt
boze plannen, Om ongelukkigen door leugen
in het verderf te storten, Den arme door zijn
beschuldiging voor het gerecht. 8 Maar een
edel mens vormt nobele plannen, En brengt
ze ten uitvoer. 9 Lichtzinnige vrouwen, hoort
naar mijn stem, Luchthartige dochters, luistert
naar mijn woord! 10 Na jaar en dag Zult ge
beven, luchthartigen: Want dan is ‘t gedaan met
de wijn, En geen oogst is er meer. 11 Siddert
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lichtzinnigen, beeft luchthartigen, Ontkleedt en
ontbloot u; Gordt de rouw om uw lenden, 12 En
slaat op uw borsten: Om de lieflijke velden,
De vruchtbare wijnstok. 13 Doornen en distels
woekeren op de grond van mijn volk In alle
lustpaleizen der dartele veste; 14Want de burcht
ligt eenzaam, verlaten de woelige stad, Ofel en
toren verwoest: Holen voor eeuwig, Een lustoord
voor ezels, een weide der kudde. 15 Dan stort
Hij voor eeuwig een geest uit de hoge over
ons uit, En wordt de steppe een boomgaard,
de boomgaard een woud. 16 Het recht zal in
de steppe vertoeven, De gerechtigheid in de
boomgaard wonen; 17 En vrede zal de winst der
gerechtigheid zijn, Rust en veiligheid de vrucht
van het recht voor altoos! 18 Mijn volk zal in
een oord van vrede wonen, In veilige woningen
in zorgeloze rust. 19 Maar het woud zal worden
geveld en vernield, De stad tot de grond geslecht.
20 Heil u! Gij zult aan alle wateren zaaien, En
rund en ezel daar vrij laten lopen.

33
1 Wee u verwoester, zelf niet verwoest, Rover,

dien men nog niet heeft beroofd: Zijt ge klaar
met verwoesten, dan wordt ge verwoest, Hebt ge
voldoende geroofd, dan berooft men ook u! 2 O
Jahweh, wees ons genadig, Wij vertrouwen op U;
Wees iedere morgen opnieuw onze hulp, Onze
redding in tijden van nood. 3 Voor uw machtige
donder vluchten de naties, Als Gij opstaat, stu-
iven de volken uiteen; 4Dan oogst men buit, zoals
de sprinkhanen oogsten, Dan valt men er als de
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vraten op aan. 5 Verheven zijt Gij, o Jahweh,
die woont in de hoge, Die Sion met recht en
gerechtigheid hebt vervuld; 6 Uw onwankelbare
trouw was hem een weelde van heil, Wijsheid
en kennis, en de vreze van Jahweh waren zijn
schat. 7 Maar nu staan de Offerhaard-mannen
buiten te jammeren. De vredeboden bitter te
wenen: 8 “Hij heeft de verdragen geschonden,
De steden beschimpt, en niemand ontzien!” De
wegen liggen verlaten, geen reizigers meer, 9Het
land treurt en kwijnt, de Libanon schaamt zich;
Als een wildernis ligt de Sjaron verdord, Basjan
en Karmel staan kaal. 10Maar nu zal Ik opstaan,
spreekt Jahweh; Nu rijs Ik omhoog, nu richt Ik
mij op: 11 Gij gaat zwanger van stro, en kaf
zult ge baren, Mijn adem zal als een vuur u
verslinden! 12 De volkeren zullen verbranden
als kalk, Worden uitgetrokken als doornen, en
verteerd door het vuur. 13 Die verre zijt, hoort
wat Ik doe, Beseft, die nabij zijt, mijn kracht!
14 En op Sion zullen de zondaars sidderen, De
godvergetenen rillen: “Wie onzer kan ‘t houden
bij het verslindende vuur, Wie onzer kan ‘t
houden bij de eeuwige gloed!” 15 Maar die
in gerechtigheid wandelt, niet veinst bij zijn
spreken, Afgeperste winsten versmaadt, zijn
handen dichtknijpt voor omkoperij; Die zijn oren
stopt, om geen moordplan te horen, Zijn ogen
sluit, om geen misdaad te zien: 16 Zo een zal op
de hoogten wonen, De burcht op de rotsen zijn
toevlucht zijn; Brood zal hem worden gereikt,
Water hem nimmer ontbreken. 17Dan zullen uw
ogen den Koning in zijn glorie aanschouwen, En
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een land van onmetelijke omvang zien; 18 Dan
denkt uw hart aan de verschrikkingen terug:
Waar is de schatter, de ijker; waar hij die
torens kwam tellen? 19 Dan zult ge dat brutale
volk niet meer zien, Dat volk met zijn duistere,
onbegrijpelijke taal, Met zijn brabbelende tong,
Die ge niet kondt verstaan. 20 Maar ge zult Sion
aanschouwen, de stad waar wij één zijn; Uw
ogen zullen Jerusalem zien, de veilige stede, De
tent die nooit wordt verplaatst, Wier pinnen niet
worden uitgerukt, wier koorden niet springen.
21 Neen, Jahweh zal daar onze Machtige zijn, In
plaats van stromen en brede rivieren, Waarop
geen galjoenen meer varen, Geen trotse bodems
meer stevenen. 22Want Jahweh zal onze rechter
zijn, Jahweh onze bestuurder en koning: 23 Hij
zal ons redden, al hangen uw touwen slap, Al
houden ze de masten niet vast, en spannen de
zeilen niet uit. Danmaken zelfs blinden nog buit,
En plunderen de lammen. 24 En niemand der
burgers zal zeggen: Ik ben ziek; Het volk, dat er
woont, is zijn zonde vergeven!

34
1 Treedt nader volken, om te horen, Naties,

geeft acht; Laat de aarde luisteren met wat ze
bevat, De wereld met wat er op tiert. 2 Want
Jahweh is op alle volken vergramd, Op heel hun
heir verbolgen; Hij heeft ze ten dode gedoemd,
En ter slachting gewijd. 3 Hun doden worden
weggesmeten, Hun lijken liggen te rotten; De
bergen vloeien weg in hun bloed, 4 Alle heuvels
smelten er van. De hemel wordt opgerold als
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een boekrol, Heel zijn heir stort omlaag, Zoals
het blad van de wijnstok valt, Het verdorde loof
van de vijg. 5 Want Jahweh’s zwaard Is in de
hemel gewet; Zie, het suist op Edom neer, Op
het volk ten oordeel gewijd. 6 Jahweh’s zwaard
zit vol bloed, En het druipt van vet: Bloed
van lammeren en bokken, Vet uit de nieren der
rammen. Want Jahweh houdt een offer in Bosra,
Een geweldige slachting in het land van Edom:
7 Buffels storten met varren neer, En ossen met
stieren. Hun land is dronken van bloed, Hun
bodem druipt van vet: 8Want het is voor Jahweh
een dag van wraak, Een jaar van straf voor den
hater van Sion. 9 Zijn beken worden veranderd
in teer, Zijn bodem in zwavel, zijn land in pek,
Dat dag en nacht brandt, 10 En nooit wordt
geblust. Zijn rook stijgt eeuwig omhoog, Van
geslacht tot geslacht; Het ligt verwoest voor altijd
en immer, Niemand trekt er doorheen. 11 Kraai
en reiger nemen het in hun bezit, Uil en raaf
gaan er wonen: Het meetsnoer der woestheid
is er overheen getrokken, En het paslood der
leegheid. 12 Seïr is zonder bewoners geworden,
Zijn adel is er niet meer; Niemand, die men tot
koning kan kiezen, Al zijn vorsten zijn heen.
13 Doornen woekeren in zijn paleizen, In zijn
burchten netels en distels; Het is een hol voor de
jakhals, En een park voor de struisen. 14 Wilde
katten ontmoeten er honden, Baarlijke duivels
treffen elkaar; De schimmen spoken er rond,
En vinden hun rust. 15 Daar nestelt de slang,
en legt er haar eieren, Bedekt ze en broedt ze;
Daar komen ook de gieren bijeen, En zoeken
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elkaar. 16 Jahweh roept ze in volle getale, Er
ontbreekt er geen een, er wordt niemand gemist;
Want zijn mond heeft ze ontboden, En zijn geest
brengt ze bijeen. 17 Hij heeft voor hen het lot
geworpen, Zijn hand met het snoer hun deel
gemeten; Ze zullen het eeuwig bezitten, Van
geslacht tot geslacht erin wonen.

35
1Dan zal de steppe juichen met de woestijn, En

de wildernis jubelen en bloeien; 2 Zij zal tieren
welig als lelies, Jubelen, juichen en zingen. Dan
valt haar de pracht van de Libanon ten deel,
De luister van Karmel en Sjaron: Ze zullen de
glorie van Jahweh aanschouwen, De heerlijkheid
van onzen God. 3 Maakt dan de slappe handen
krachtig, Stevigt de knikkende knieën; 4 Zegt
tot de harten in angst: Houdt moed, hebt geen
vrees! Ziet, hier is uw God; Hij komt, om de
wraak te voltrekken! God zal vergelden; Zelf zal
Hij komen, om u te verlossen! 5 Dan worden
de ogen der blinden ontsloten, En de oren der
doven gaan open; 6 De lamme springt op als een
hert, De tong van den stomme zal juichen! Zelfs
in de steppe borrelen de wateren omhoog, En
de beken in de woestijn; 7 De gloeiende bodem
wordt een plas, Het dorre land een fontein. En
op de plek, waar de jakhalzen liggen, En de
struisvogels wonen, Schiet het riet met de biezen
omhoog, 8 Een gebaande weg zal er zijn! Een
heilige weg zal hij heten, Geen onreine zal hem
begaan; Alleen zijn volk hem bewandelen, Geen
goddeloze er zwerven. 9 Geen leeuwen zullen er
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zijn, Wilde dieren komen er niet, en treft men er
niet; Maar die verlost zijn, zullen hem begaan,
10 Die door Jahweh bevrijd zijn, keren er op
terug. Zij komen in Sion onder gejubel, Het hoofd
met eeuwige vreugde gekroond; Overstelpt van
vreugde en blijdschap: Verdwenen zijn kommer
en zuchten!

36
1 In het veertiende regeringsjaar van Ezekias

trok Sinacherib, de koning van Assjoer, tegen
alle versterkte steden van Juda op, en maakte
zich er van meester. 2 En van Lakisj uit zond
de assyrische koning zijn opperbevelhebber met
een sterke krijgsmacht naar Jerusalem tegen
koning Ezekias. Toen de opperbevelhebber
zich bij het kanaal van de Bovenvijver had
opgesteld op de weg van het Blekersveld, 3 ging
de hofmaarschalk Eljakim, de zoon van Chilki-
jáhoe, naar hem toe, vergezeld van den schrijver
Sjebna en van den kanselier Joach, den zoon
van Asaf. 4 De opperbevelhebber zeide tot hen:
Gaat Ezekias berichten. Dit zegt de Opperkoning,
de koning van Assjoer: Waar haalt ge toch uw
vertrouwen vandaan? 5 Denkt ge misschien, dat
woorden alleen al krijgsbeleid en krijgsmacht
zijn? Op wien vertrouwt ge dan wel, om u
tegen mij te verzetten? 6 Zie, ge vertrouwt op
Egypte, die geknakte rietstok, die iemand de
hand doorboort en wondt, als hij er op steunt;
ja, dat is Farao, de egyptische koning, voor
iedereen die op hem vertrouwt. 7Misschien zult
ge zeggen: Wij vertrouwen op Jahweh, onzen
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God! Maar heeft Ezekias dan zijn offerhoogten
en altaren niet laten verwijderen, en tot Juda
en Jerusalem gezegd: Voor dit altaar alleen
moet gij u neerwerpen. 8 Welnu, ga eens een
weddenschap aan met den koning van Assjoer,
mijn meester: Ik zal u tweeduizend paarden
geven; maar ik wed, dat gij er niet eens ruiters
voor hebt. 9 En wanneer ge dit al den geringsten
bevelhebber en dienaar van mijn meester moet
weigeren, hoe kunt ge dan nog voor wagens
en ruiters op Egypte vertrouwen! 10 En ben
ik soms, zonder dat Jahweh het wil, tegen dit
land opgetrokken, om het te verwoesten? Neen,
Jahweh heeft mij gezegd: Trek op naar dit land,
en verwoest het! 11 Eljakim, Sjebna en Joach
zeiden tot den opperbevelhebber: Spreek maar
aramees met uw dienaars; wij verstaan dat wel.
Maar spreek geen joods tegen ons; want dan
verstaat het volk op de muur het ook. 12Maar de
opperbevelhebber gaf hun ten antwoord: Heeft
mijn meester mij soms met deze boodschap
alleen tot u en uw koning gezonden, of ook tot
die mannen daar op de muur, die hun eigen
drek met u zitten te eten, en die hun eigen water
drinken? 13 Daarop kwam de opperbevelhebber
nog dichter bij, en riep hardop in het joods:
Hoort het woord van den Opperkoning van
Assjoer! 14 Dit zegt de koning: Laat Ezekias u
niet bedriegen; want hij kan u niet redden. 15 En
laat Ezekias u ook niet op Jahweh doen rekenen,
en zeggen: Jahweh zal ons zeker verlossen; deze
stad zal niet in de handen van den koning van
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Assjoer vallen! 16 Luistert niet naar Ezekias;
want dit zegt de koning van Assjoer: Sluit vrede
met mij, en geeft u over; dan zal iedereen de
vrucht van zijn wijnstok en vijgeboom eten, en
het water drinken uit zijn put, 17 totdat ik u
kom medenemen naar een land, dat op het uwe
gelijkt: een land van koren en wijn, een land van
brood en wijnbergen. 18Neen, laat Ezekias u niet
misleiden, en zeggen: Jahweh zal ons verlossen!
Hebben soms de goden van de andere volken
hun land uit de macht van den assyrischen
koning verlost? 19 Waar zijn de goden van
Chamat en Arpad, waar de goden van Sefarwáim
en van het land van Samaria? Hebben zij
Samaria uit mijn hand kunnen redden? 20Wie is
er onder al de goden dier landen, die zijn gebied
uit mijn macht heeft verlost? Zou Jahweh dan
Jerusalem uit mijn hand kunnen redden! 21Men
zweeg, en antwoordde hem met geen woord;
want de koning had bevel gegeven: Ge moet hem
niets terugzeggen. 22 Maar de hofmaarschalk
Eljakim, de zoon van Chilki-jáhoe, en Sjebna
de schrijver, en de kanselier Joach, de zoon
van Asaf, scheurden hun kleren, en ging naar
Ezekias terug, om hem de woorden van den
opperbevelhebber over te brengen.

37
1 Toen koning Ezekias dit hoorde, scheurde hij

zijn kleren, sloeg het boetekleed om, en ging naar
de tempel van Jahweh. 2 Tegelijkertijd zond hij
Eljakim, den hofmaarschalk, met den schrijver
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Sjebna en de oudsten der priesters, in boetek-
leren gehuld, naar den profeet Isaias, den zoon
van Amos. 3 Ze moesten hem zeggen: Dit zegt
Ezekias. Deze dag is een dag van benauwing,
van straf en van smaad; de kinderen openen de
moederschoot al, maar de kracht om te baren
ontbreekt. 4 Maar misschien zal Jahweh, uw
God, die de woorden van den opperbevelhebber
heeft gehoord, dien de assyrische koning, zijn
meester, gezonden heeft, om den levenden God
te honen, hem straffen voor de woorden, die
Jahweh, uw God, heeft gehoord. Stier dus een
bede omhoog voor het overschot, dat er nog is.
5 Toen dan de dienaren van koning Ezekias bij
Isaias waren gekomen, 6 sprak Isaias tot hen:
Dit moet ge tot uw meester zeggen. Zoo spreekt
Jahweh: Wees niet bang voor de woorden, die gij
gehoord hebt, en waarmee de knechten van den
assyrischen koning Mij hebben gehoond. 7 Zie,
Ik zal een geest in hem zenden, waardoor hij
terugkeert naar zijn land, zodra hij geruchten
verneemt; en in zijn land zal Ik hem door het
zwaard doen vallen! 8 De opperbevelhebber
keerde nu naar den koning van Assjoer terug.
En daar hij vernomen had, dat deze Lakisj al
had verlaten, trof hij hem bij Libna aan, dat
door hem werd belegerd. 9 En toen deze hoorde
“Tirháka, de koning van Koesj, is tegen u ten
strijde getrokken”, zond hij opnieuw gezanten
naar Ezekias met de volgende opdracht: 10 Zegt
dit aan Ezekias, den koning van Juda. Laat uw
God, op wien gij vertrouwt, u niet bedriegen, en
zeggen: Jerusalem zal niet worden overgeleverd
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in de hand van den assyrischen koning. 11 Zie, ge
hebt toch gehoord, hoe de koningen van Assjoer
alle landen ten ondergang hebben gedoemd;
en zoudt gij dan ontsnappen! 12 Hebben de
goden de volken gered, die door mijn vaderen
werden vernield: Gozan, Charan. Résef en de
bewoners van Eden in Telassar? 13 Waar is de
koning van Chamat gebleven, en de koning van
Arpad, de koning van Laïr, Sefarwáim, Hena
en Iwwa? 14 Toen Ezekias van de gezanten
de brief had ontvangen en hem had gelezen,
ging hij naar de tempel van Jahweh, legde hem
open voor Jahweh neer, 15 en bad tot Jahweh:
16 “Jahweh der heirscharen, Israëls God, die op
de Cherubim troont: Gij alleen zijt God over
alle koninkrijken der aarde; Gij hebt hemel en
aarde geschapen! 17 Ach Jahweh, neig toch uw
oor en luister; open uw ogen, o Jahweh, en zie.
Verneem al wat Sinacherib mij heeft gemeld, om
den levenden God te honen. 18 Ach Jahweh,
‘t is waar: de koningen van Assjoer hebben
alle volken met hun landen verwoest. 19 Ze
hebben ook hun goden in het vuur geworpen
en vernield; want ze waren geen God, maar
enkel het werk van mensenhanden, van hout
en van steen. 20 Ach Jahweh, red ons nu uit
zijn handen, opdat alle koninkrijken der aarde
erkennen, dat Gij alleen God zijt, o Jahweh!”
21Toen liet Isaias, de zoon van Amos, aan Ezekias
zeggen: Dit zegt Jahweh, Israëls God. Ik heb de
bede gehoord, die gij tot Mij hebt opgezonden om
Sinacherib, den assyrischen koning. 22 Dit is het
woord, dat Jahweh tegen hem heeft gesproken:
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Ze veracht en bespot u, De jonkvrouw, de
dochter van Sion; Meewarig schudt ze het hoofd
achter u, Jerusalems dochter! 23 Wien hebt ge
gehoond en beschimpt, Tegen wien een hogen
toon aangeslagen, En uw trotse blikken geheven?
Israëls Heilige! 24 Door uw knechten hebt ge
den Heer gehoond, En gezegd: Met mijn talloze
wagens Heb ik de toppen der bergen bestegen,
De flanken van de Libanon. Ik heb zijn rijzige
ceders geveld, En zijn schoonste cypressen; Zijn
hoogste toppen bereikt, Zijn dichtste wouden.
25 Ik heb geboord en gedronken De wateren van
vreemde landen, En opgedroogd met de zool van
mijn voeten Alle stromen van Masor. 26 Hebt ge
dan niet vernomen, Hoe Ik dit vroeger al had
beschikt: Wat Ik al lang had besloten, Heb Ik
thans in vervulling doen gaan! Tot puinhopen
moesten Versterkte steden worden verwoest;
27Haar bewoners machteloos zijn, Verschrikt en
beschaamd. Ze moesten zijn als het kruid op het
veld, Als tengere planten; Als gras op het dak,
Dat verdort, eer het opschiet. 28 Maar Ik ken
uw opstaan en zitten, Uw gaan en uw komen;
29 Uw razen steeg tot Mij op, Uw tieren kwam
Mij ter ore. Zo sla Ik mijn ring door uw neus,
Leg mijn toom aan uw lippen, En voer u terug
langs de weg, Die gij kwaamt. 30 En dit is het
teken voor u: Dit jaar zult ge nog nawas eten, Het
volgend jaar wat er groeit in het wild; Maar in
het derde zult ge zaaien en oogsten, Wijngaarden
planten, de vrucht er van eten. 31 En wat er van
u overblijft, En wat van het huis van Juda nog
rest, Zal wortel schieten omlaag, En vruchten
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dragen naar boven. 32 Want de Rest zal zich uit
Jerusalem verspreiden, Met wat er overbleef uit
de Sion: De ijver van Jahweh der heirscharen
Brengt het tot stand! 33 En daarom spreekt
Jahweh tot den koning van Assjoer: Hij zal
deze stad niet binnen komen, Geen pijl er op af
schieten; Met geen schild ze bestormen, Met geen
wal ze omringen. 34Hij keert terug langs de weg,
die hij kwam; Deze stad komt hij niet binnen,
zegt Jahweh! 35 Ik zal deze stad beschutten en
redden, Terwille van Mij, en van David, mijn
dienaar! 36 En de engel van Jahweh ging uit,
en doodde in het assyrische leger honderd vijf
en tachtig duizend man; ‘s morgens bij het
ontwaken zag men enkel nog lijken. 37 Nu brak
Sinacherib de koning van Assjoer op, nam de
terugtocht en bleef in Ninive. 38 En toen hij eens
aan het bidden was in de tempel van Nisrok, zijn
god, werd hij met het zwaard doorstoken door
zijn zonen Adrammélek en Saréser, die naar
het land van Ararat vluchtten. Zijn zoon Esar-
Chaddon volgde hem op.

38
1 In die dagen werd Ezekias dodelijk ziek. De

profeet Isaias, de zoon van Amos, ging naar
hem toe, en sprak tot hem: Dit zegt Jahweh!
Maak uw zaken in orde; ge moet sterven, en
zult niet langer leven. 2 Toen keerde Ezekias
zijn gezicht naar de muur, en bad tot Jahweh:
3 Ach Jahweh, denk er toch aan, hoe ik trouw en
in oprechtheid des harten voor U heb geleefd,
en steeds heb gedaan wat U aangenaam was.
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En Ezekias barstte in tranen uit. 4 Toen sprak
Jahweh tot Isaias: 5 Ga Ezekias zeggen: Zo
spreekt Jahweh, de God van David, uw vader!
Ik heb uw smeken gehoord, uw tranen gezien.
Zie, Ik zal uw leven met vijftien jaren verlengen;
6 ook zal Ik u en deze stad uit de macht van
den assyrischen koning bevrijden, en deze stad
in bescherming nemen. 7 Hij zeide: Dit is voor
u het teken van Jahweh, dat Jahweh, wat Hij
beloofd heeft, zal doen. 8 Zie, Ik zal de schaduw
tien graden doen teruggaan, evenveel als zij op
de zonnewijzer van Achab reeds afgelegd heeft.
En de zon ging op de zonnewijzer de tien graden
terug, die zij reeds afgelegd had. 9 Gedicht van
Ezekias, den koning van Juda, toen hij van zijn
ziekte hersteld was: 10 Ik had al gezegd: In
de bloei van mijn leven ga ik heen, Binnen de
poorten van het rijk der doden ontboden Voor de
rest van mijn jaren. 11 Ik dacht: Niet langer zal ik
Jahweh aanschouwen In het land der levenden,
Geen mensen meer zien Onder de bewoners
der wereld. 12 Mijn levensloop is afgebroken,
Opgerold als een herderstent; Als een wever heb
ik mijn leven gesponnen, Van de schering snijdt
Hij mij af. Dag en nacht put Gij mij uit, 13 En
ik kerm tot de morgen; Als een leeuw hebt Gij
Al mijn beenderen vermorzeld. 14 Ik tjilp als
een zwaluw, En kir als een duif; Mijn ogen zien
smachtend omhoog: Ach Jahweh, sta mij toch
bij in mijn nood. 15 Wat zal ik zeggen, en nog
tot Hem spreken: Hij heeft het zelf toch gedaan!
Troosteloos sleep ik al mijn jaren voort, Om de
smart van mijn ziel. 16 Heer, toch blijft mijn
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hart op U hopen, Mijn geest naar U zuchten:
Gij maakt mij gezond en doet mij weer leven,
17 Zie, mijn smart is in vrede verkeerd! Gij hebt
mijn leven behoed Voor de kuil der vernieling;
Ja, achter uw rug Al mijn zonden geworpen.
18Want het dodenrijk zal U niet prijzen, De dood
U niet roemen; Die in het graf is gedaald Op
uw trouw niet meer hopen! 19 Neen, alleen de
levenden zullen U prijzen, Zoals ik het heden nog
doe; En de vader zal uw trouw Aan zijn zonen
verkonden. 20 Ach Jahweh, wil mij toch redden!
Dan slaan wij de harpen Al de dagen van ons
leven Bij de tempel van Jahweh! 21 Daarop liet
Isaias een vijgenkoek brengen, om hem op het
gezwel te leggen. En Ezekias genas. 22 Ezekias
vroeg: Wat is het teken, dat ik naar de tempel
van Jahweh zal opgaan?

39
1 In die tijd zond Merodak-Baladan, de zoon

van Baladan en koning van Babel, gezanten
naar Ezekias met brieven en geschenken; want
hij had van zijn ziekte en genezing gehoord.
2 In zijn vreugde hierover liet Ezekias hen zijn
schatkamer zien met het zilver en goud, de
specerijen en kostbare olie: heel zijn tuighuis
en al wat in zijn magazijnen lag opgestapeld.
Er was niets in zijn paleis en heel zijn gebied,
wat Ezekias hen niet liet zien. 3 Toen ging de
profeet Isaias naar koning Ezekias toe, en zeide
tot hem: Wat hebben die mannen gezegd, en
waar vandaan zijn ze tot u gekomen? Ezekias
antwoordde: Uit een ver land zijn ze mij komen
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bezoeken, uit Babel. 4 Hij vroeg: Wat hebben
ze in uw paleizen gezien? Ezekias antwoordde:
Ze hebben alles gezien, wat er in mijn paleis
is; en er is ook niets in mijn magazijnen, dat
ik hun niet heb getoond. 5 Toen sprak Isaias
tot Ezekias: Hoor dan het woord van Jahweh
der heirscharen! 6 Zie de dagen komen, waarin
al wat zich in uw paleis bevindt en al wat uw
vaders tot heden toe hebben opgestapeld, naar
Babel zal worden overgebracht; niets blijft er
over, zegt Jahweh! 7 En uit uw zonen, uw eigen
kinderen, die gij zult verwekken, zal men er
kiezen, om ze tot eunuchen te maken in het
paleis van den koning van Babel. 8 Toen zeide
Ezekias tot Isaias: Het woord van Jahweh, dat gij
gezegd hebt, is goed! Hij dacht: dan is er althans
in mijn tijd bestendige vrede.

40
1 Troost, troost toch mijn volk, Zegt uw God;

2 Spreekt Jerusalem moed in het hart, En roept
het hem toe: Dat zijn ellende voorbij is, Zijn
schuld is geboet; Dat hij uit Jahweh’s hand heeft
ontvangen Heel de straf voor zijn zonden. 3Daar
roept men: Baant Jahweh een weg in de steppe,
Effent een pad in de woestijn voor onzen God;
4 Elk dal moet gevuld, alle bergen en heuvels
geslecht, De krochten moeten een vlakte worden,
de klip een vallei. 5 Dan zal de glorie van
Jahweh zich tonen, Alle vlees ze aanschouwen;
Allen zullen Gods heerlijkheid zien. De mond
van Jahweh heeft het gezegd! 6 Daar klinkt een
stem: Roep het uit! Ik zeide: Wat moet ik
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gaan roepen? Alle vlees is als gras, Heel zijn
glorie als de bloem op het veld! 7 Het gras
verdort, de bloem verwelkt, Als er Jahweh ‘s
adem op blaast; Ja, de mens is als gras, 8 Maar
het woord van onzen God houdt in eeuwigheid
stand! 9Bestijg de hoogste berg, Gij vreugdebode
van Sion; Verhef uw stemmet kracht, Jerusalems
vreugdegezant. Laat luid ze weerschallen, En
wees niet bevreesd; Roep tot de steden van Juda:
Hier is uw God! 10 Zie, Jahweh, de Heer, komt
met kracht, En zijn arm voert de macht; Zijn
vergelding komt met Hem mee, Zijn beloning
gaat voor Hem uit. 11 Als een herder weidt
Hij zijn kudde, Neemt de schaapjes op in zijn
arm; Hij legt ze neer in zijn schoot, En leidt er
de moeders naar toe. 12 Wie heeft de wateren
gepeild in zijn vuist, De hemel omspannen met
de palm van zijn hand; Wie het stof van de
aarde in een maatje gemeten, De bergen op een
weegschaal gewogen, de heuvels op een balans?
13Wie heeft de geest van Jahweh geleid, Wie was
zijn raadsman, die Hem onderricht gaf; 14 Wien
heeft Hij gevraagd, Hem te leren, de juiste weg
te wijzen, Hem kennis te brengen, en het pad
der wijsheid te tonen? 15 Zie, de volken zijn
als een drup aan de emmer, Niet meer dan een
stofje op de balans; Zie, de eilanden wegen niet
zwaarder Dan een korreltje zand! 16 De Libanon
is niet toereikend voor brandhout, Zijn wild niet
voor offers; 17 Alle naties zijn als niets voor zijn
aanschijn, Nog minder voor Hem dan leegte en
lucht! 18Met wien dan zoudt ge God vergelijken,
Welk beeld in zijn plaats willen stellen? 19 De
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gieter giet het afgodsbeeld, De goudsmid beslaat
het met goud; Men smeedt er zilveren kettingen
aan, 20 En kiest voor zijn voetstuk hout, dat niet
rot. Dan zoekt men een handigen werkman, Om
het beeld vast te zetten, zodat het niet wankelt!
21Weet ge het niet, en hoort ge het niet, Is het u
niet van de aanvang bekend; Begrijpt ge het niet,
Sinds de aarde gegrond werd? 22 Hij troont op
het gewelf van de aarde, Zodat haar bewoners
als sprinkhanen zijn; Hij spreidt de hemelen
uit als een tentdoek, En spant ze als een tent,
waarin men gaat wonen! 23 Hij richt de vorsten
te gronde, Vaagt weg de rechters der aarde.
24 Nauwelijks zijn ze geplant, Ternauwernood
zijn ze gezaaid, Nog eer hun stam in de bodem
Heeft wortel geschoten, Blaast Hij er op: ze
verdorren, En de storm verjaagt ze als kaf. 25Met
wien vergelijkt ge Mij dan, Zegt de Heilige: op
wien zou Ik lijken? 26Heft uw ogen omhoog: Zie,
wie heeft dat geschapen? Wie telde hun heir, en
liet het marcheren, Wie riep ze allen bij naam,
Door zijn grote macht en geweldige sterkte,
Zodat er niet één aan ontbrak? 27 Waarom
zegt ge dan, Jakob, Waarom spreekt ge dan,
Israël: Mijn weg ligt voor Jahweh verborgen,
Mijn recht ontgaat aan mijn God! 28 Hebt ge
het dan niet gehoord en vernomen: Jahweh is
een eeuwige God, Schepper van de grenzen der
aarde! Hij wordt moede noch mat, Zijn wijsheid
is niet te doorgronden! 29 Hij versterkt den
vermoeide, En verdubbelt de kracht van den
zwakke. 30 Jonge mannen worden nog moede en
mat, Forse knapen kunnen bezwijken: 31 Maar
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die op Jahweh vertrouwen, vernieuwen hun
kracht, Slaan hun vleugels als adelaars uit; Ze
lopen, maar worden niet moe, Ze rennen, maar
worden niet mat!

41
1 Eilanden, hoort Mij zwijgend aan, Wacht,

volken, mijn bestraffing af. Laat ze komen en
spreken, Wij samen voor de vierschaar treden!
2 Wie heeft in het oosten den zegerijke verwekt,
Hem geroepen, zijn schreden te volgen; Wie
heeft hem de volken overgeleverd, En koningen
hem onderworpen? Zijn zwaard vergruizelt ze
tot stof, Zijn boog tot dwarrelend kaf; 3 Hij jaagt
ze na, dringt ongedeerd voort, Op wegen, die hij
nog nooit had betreden. 4Wie heeft het gedaan,
wie bracht het tot stand? Ik, die van de aanvang
af de eeuwen riep; Ik, Jahweh, die de Eerste ben,
En die bij de laatsten zal zijn! 5 Sidderend zien
de eilanden toe, De grenzen der aarde rillen er
van; 6 Ze snellen elkander te hulp, En roepen
elkander: Houd moed! 7 De gieter bemoedigt
den goudsmid, De pletter, hem die het aambeeld
slaat. Men zegt: het soldeersel is goed; Maar met
spijkers slaat men het vast, dat het niet losgaat!
8Maar gij, Israël, Mijn dienstknecht, Jakob, dien
Ik heb uitverkoren, Kroost van Abraham, mijn
vriend; 9 Dien Ik van de grenzen der aarde heb
gehaald, En van haar eindpaal geroepen: Ik heb
u gezegd: Gij zijt mijn dienstknecht, U heb ik
verkoren en nimmer versmaad! 10 Ge moet niet
vrezen, want Ik sta u bij; Niet radeloos rondzien,
want Ik ben uw God! Ik maak u sterk, Ik kom
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u te hulp; Ik zal u steunen met de rechter van
mijn ontferming! 11 Zie, die u bestoken, worden
met schaamte en schande bedekt; Ze worden
vernield en verdelgd, die tegen u strijden. 12 Ge
zult ze zoeken, die met u twisten, maar ze niet
vinden; Die u bekampen, zullen vergaan en
verdwijnen. 13 Want Ik ben Jahweh, uw God, Ik
houd u vast bij de rechterhand; Ik zeg u: Wees
niet bang, Ik zal u helpen! 14 Wees niet angstig,
wormpje van Jakob, Israël, mijn kindje; Ik ben
uw helper, spreekt Jahweh, Ik uw verlosser,
Israëls Heilige! 15 Zie, Ik maak een dorsslee van
u, Nieuw geslepen, met scherpe punten: Bergen
zult ge dorsen en pletten, En heuvels hakken tot
kaf; 16 Ge zult ze wannen, en de wind waait ze
weg, De stormwind zal ze verstrooien; Maar gij
zult u in Jahweh verblijden, En in Israëls Heilige
roemen! 17 De armen en ellendigen zoeken wa-
ter, ze vinden het niet, En hun tong is verdroogd
van de dorst. Ik. Jahweh, zal ze verhoren, Ze niet
verlaten, Israëls God. 18 Op kale rotsen laat Ik
stromen ontspringen, En bronnen te midden der
krochten; Ik maak een vijver van de woestijn,
Van het dorstige land een fontein. 19 Ik zal
de steppe met ceders beplanten. Met acacia,
oleaster, olijf; In de wildernis cypressen zetten,
Naast platanen en dennen: 20 Opdat ze zien en
erkennen, Het begrijpen en het verstaan, Dat
de hand van Jahweh het doet, Israëls Heilige
het wrocht! 21 Komt uw goed recht nu eens
bepleiten, Spreekt Jahweh; En brengt dan uw af-
goden mee, Zegt Jakobs Koning. 22Laat ze komen
en ons verkonden, Wat in de toekomst geschiedt,
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Of wat ze vroeger hebben voorspeld:Dan kunnen
we dat eens onderzoeken. Laat ons de toekomst
eens horen, 23 En zegt ons wat er later gebeurt;
Als we het dan in vervulling zien gaan, Dan
weten we, dat gij goden zijt. Ja doet maar
iets, of goed of kwaad, Dan kunnen we zien, en
ons meten! 24 Maar zelf zijt ge niets, en uw
werken zijn niets: Schande voor die ‘t met u
houdt! 25 Maar Ik heb er een uit het noorden
verwekt: en hij kwam, Uit het oosten hem bij zijn
naam geroepen: daar is hij gekomen; Als slijk
vertrapt hij de vorsten, Zoals een pottenbakker
het leem. 26 Wie heeft nu vroeger voorspeld,
wat we thans zien gebeuren, Tevoren: zodat
we zeggen: ‘t komt uit? 27 Ik heb het ‘t eerst
aan Sion verkondigd: En zie, hier is hij; En aan
Jerusalem de blijde boodschap gebracht! Maar
niemand uwer heeft het voorspeld, Niemand van
u het verkondigd; Niemand heeft uw woorden
gehoord, 28 Niemand van al die Ik zie. Neen,
niemand der goden weet raad, Niemand, dien
Ik kan vragen en antwoord bekomen. 29 Ze zijn
allemaal niets, en hun werken zijn niets, Hun
beelden enkel wind en lucht.

42
1 Ziet nu mijn Dienaar, wien Ik verknocht ben,

Mijn Uitverkorene, die Mij behaagt! Ik heb op
Hem mijn geest gelegd, En de volken zal Hij de
wet verkonden. 2 Men hoort Hem schreeuwen
noch roepen, Zelfs zijn stem niet verheffen op
straat; 3 Hij zal het geknakte riet niet breken,
De kwijnende vlaspit niet doven. Trouw draagt
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Hij de wet voor zich uit, 4 Onvermoeid en nooit
gebroken, Totdat Hij op aarde de wet heeft
gevestigd, En de landen zijn lering verbeiden!
5 Zo spreekt Jahweh, die de hemelen schiep en ze
spande, Die de aarde vormde met wat er groeit,
Die adem geeft aan het volk, dat er woont, En
levensgeest aan die er wandelen. 6 Ik Jahweh,
heb U in mijn ontferming geroepen, U bij de
hand gevat en beschut; U gesteld tot Verbond
met het volk, En tot Licht voor de naties: 7 Om
blinden de ogen te openen, Om gevangenen uit
de kerker te verlossen, En uit donkere krochten
Die in duisternis zitten. 8 Ik ben Jahweh; Dit
is mijn Naam! Mijn glorie sta Ik niemand af,
Aan geen beelden mijn eer. 9 Zie, vervuld
is wat vroeger voorspeld was, Thans kondig
Ik nieuwe dingen aan; Nog eer ze ontkiemen,
Heb Ik ze ù laten weten! 10 Zingt een nieuw
lied Ter ere van Jahweh; Heft een lofzang voor
Hem aan Op de grenzen der aarde: Gij die
de zee beploegt en bevolkt, Met de eilanden,
en die er op wonen! 11 De steppe jubele met
haar steden, De legerplaats waar Kedar woont;
Laat de bewoners van Séla juichen, Jubileren
van de toppen der bergen: 12 Laat hen glorie
brengen aan Jahweh, Aan de eilanden zijn lof
verkonden! 13 Jahweh rukt uit als een held,
Als een krijger blakend van strijdlust; Bulderend
heft Hij de strijdkreet aan, En daagt zijn vijanden
uit: 14 Lang heb Ik gezwegen, Mij stil gehouden,
en bedwongen! Maar nu zal Ik gillen als een
barende vrouw, Nu zal Ik briesen en snuiven;
15 Ik zal bergen en heuvels verschroeien, En al
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hun groen doen verdorren; Ik maak de stromen
tot steppen, Leg de waterplassen droog. 16 Maar
de blinden zal Ik leiden Op wegen, die ze niet
kennen; En op onbekende paden Doe Ik ze gaan;
De duisternis voor hen uit verkeer Ik in licht,
De krochten in vlakten. Al deze dingen zal Ik
volbrengen, Daarvan laat Ik niet af! 17Dan zullen
wijken, blozend van schaamte, Die op de goden
vertrouwen, En die tot de afgoden zeggen: Gij
zijt onze God! 18 Gij, doven, hoort; Gij blinden,
opent de ogen en ziet! 19Wie is er blind als mijn
dienaar, Wie zo doof als die over hem heersen;
Wie zo blind als mijn vertrouwde, Wie doof als
de dienaar van Jahweh! 20 Grootse dingen hebt
gij gezien, Maar er geen acht op geslagen; Uw
oren waren geopend, Maar ge hebt niet gehoord:
21 Het had Jahweh in zijn goedheid behaagd,
Een wet u te schenken, groots en verheven!
22 Toch werd het een volk, berooid en beroofd,
Allen in holen gestoken, in kerkers verborgen;
Ze werden tot buit, en er was niemand, die hielp,
Leeggeplunderd, en er zei niemand: Geef terug.
23 Wie heeft onder u toen geluisterd, Er acht op
geslagen, het voor de toekomst verstaan? 24Wie
gaf Jakob aan de plundering prijs, En Israël
aan de berovers? Was het Jahweh niet, Tegen
wien ze hadden gezondigd; Wiens wegen ze
niet wilden gaan, Wiens bevelen ze niet wilden
horen? 25 Toen goot Hij zijn ziedende toorn over
hem uit, En het geweld van de krijg; Hij zette
hem aan alle kanten in vlammen, Maar hij kwam
niet tot inzicht; Hij stak hem in brand, Maar hij
wilde het niet ter harte nemen!
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43
1 Maar nu spreekt Jahweh, Die u heeft

geschapen, o Jakob, Die u heeft gevormd, o
Israël: Vrees niet, want Ik heb u vrij gekocht; Bij
uw naam u geroepen: Gij zijt de mijne! 2 Toen
ge door de wateren trokt, was Ik met u, Of
door stromen: ze konden u niet overstelpen; Al
moest ge door vuur, ge kondt niet verbranden,
En de vlammen verzengden u niet. 3 Want Ik
ben Jahweh, uw God, Israëls Heilige, Uw Redder!
Ik gaf voor u Egypte prijs, En Koesj en Seba
in ruil; 4 Want ge waart kostbaar in mijn ogen,
Hooggeschat, Ik had u lief; Landen gaf Ik voor
u weg, Volken tot pand voor uw leven! 5 Wees
dus niet bang, Want Ik ben met u! Van het
oosten zal Ik uw kroost laten komen, Ik breng
u weer van het westen bijeen; 6 Tot het noorden
zeg Ik: Geef op, Tot het zuiden: Weerhoud ze
niet! Breng terug van verre mijn zonen, Mijn
dochters van de grenzen der aarde: 7 Allen, die
naar mijn Naam zijn genoemd, Die Ik schiep tot
mijn glorie, die Ik vormde en maakte. 8 Laat
gaan het volk, dat ogen heeft, maar blind was
geworden, De doven, ofschoon ze oren hebben!
9Laat alle volken samen komen, De naties bijeen!
Wie van de goden kan zoiets voorspellen, Het
verkonden vooraf? Dat ze hun getuigen brengen,
en hun beweringen staven; Men zal ze horen,
en zeggen: ‘t Is waar! 10 Maar mijn getuigen,
zegt Jahweh, zijt gij, Mijn dienaars, die Ik heb
uitverkoren; Opdat zij erkennen, in Mij geloven,
En goed begrijpen, dat Ik het ben: Dat vóór Mij
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geen god heeft bestaan, En ná Mij geen ander
zal zijn! 11 Ik, Ik ben Jahweh; Er is geen ander
redder dan Ik! 12 Ik ben het ook, die de redding
voorspelde, En verkondde vooraf! Ik ben geen
vreemde onder u, En gij zijt mijn getuigen, is
de godsspraak van Jahweh! Ik ben God van
eeuwigheid af, 13 En zal het in de toekomst ook
zijn! Niemand, die uit mijn hand kan redden;
Als Ik het doe, wie zal het beletten? 14 Zo spreekt
Jahweh, uw Verlosser, Israëls Heilige. 15 Om
uwentwil zal Ik er een naar Babel zenden, En
alle grendels doen vallen, De Chaldeën vernielen,
Hun jubel in weeklacht verkeren: Ik, Jahweh, uw
Heilige, Ik, Israëls Schepper, uw Koning! 16 Zo
spreekt Jahweh, die een weg door de zee had
gebaand, Een pad door de onstuimige wateren;
17 Die wagens en paarden er over liet gaan,
Met krijgsmacht en strijders: Maar ze lagen
neer, en stonden niet op, Uitgedoofd als een
kwijnende pit! 18 Blijft nu niet staren op wat
vroeger gebeurde, En staat bij het verleden niet
stil; 19 Zie, Ik ga iets nieuws beginnen: Het is
al ontloken, bemerkt ge het niet? Thans maak
Ik door de stèppe een weg, En stromen in de
woestijn! 20 De wilde beesten zullen Mij loven,
Jakhalzen en struisen: Want Ik breng water in
de woestijn, En in de wildernis stromen, Om
mijn uitverkoren volk te drenken, 21Het volk dat
Ik Mij vormde, en dat mijn lof zal verkonden!
22 Toch Jakob, hebt ge Mij niet aangeroepen,
Israël, u om Mij niet bekommerd; 23 Gij hebt
Mij geen schapen ten offer gebracht, Met uw
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slachtoffers Mij niet geëerd; Met spijsoffers ben
Ik u niet lastig gevallen, Om wierook plaagde Ik
u niet! 24 Ge hebt Mij geen reukwerk gekocht
met uw geld, Mij niet met het vet van uw
offers verzadigd: Met uw zonden zijt ge Mij
lastig gevallen, Met uw misdaden hebt ge Mij
geplaagd! 25 Neen, Ik, Ikzelf delg uw misdaden
uit, Uit eigen beweging gedenk Ik uw zonden
niet meer! 26 Kom mijn geheugen te hulp, en
laat ons pleiten tegen elkaar; Spreek op, zo gij
u rechtvaardigen wilt! 27 Uw eerste vader heeft
tegen Mij al gezondigd, En uw leiders waren Mij
ontrouw! 28 Daarom heb Ik de heilige vorsten
onteerd, Jakob met banvloek, Israëlmet schande
geslagen!

44
1 Maar hoor nu, Jakob. mijn dienaar, Israël,

dien Ik heb uitverkoren; 2 Zo spreekt Jahweh,
uw Schepper, Die u vormde en hielp van de
moederschoot af: Vrees niet, Jakob, mijn dien-
aar, Jesjoeroen, dien Ik heb uitverkoren! 3 Ja, Ik
giet water over den smachtende uit, En stromen
over het droge: Mijn geest stort Ik uit op uw
kroost, Mijn zegen over uw spruiten; 4 Ze zullen
tieren als gras aan de beken, Als wilgen aan
de kabbelende wateren! 5 De één zal zeggen:
Ik ben van Jahweh! De ander zich noemen
Met Jakobs Naam! Een derde schrijft op zijn
hand: “Van Jahweh”, En neemt de naam van
Israël aan! 6 Zo spreekt Jahweh, Israëls Koning,
Jahweh der heirscharen, zijn Verlosser! Ik ben
de Eerste en de Laatste; Buiten Mij is geen
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god. 7 Wie is aan Mij gelijk: Hij trede vooruit;
Laat het hem zeggen, en zich met Mij meten!
Wie heeft van oudsher de toekomst voorzegd,
En u voorspeld de dingen die komen? 8 Neen,
loochent het niet, Misleidt u niet! Heb Ik ze
niet tevoren verkondigd, En ze u laten horen!
Gij zijt mijn getuigen: Is er een god buiten
Mij, Een rots soms, die Ik niet ken? 9 Neen,
de beeldenmakers zijn allemaal niets, En hun
lievelingsbeelden dienen tot niets. Hùn getuigen
kunnen niet zien, Begrijpen niets, tot hun eigen
beschaming. 10 Wie een god heeft gemaakt,
en een beeld heeft gegoten, Zal er geen enkel
voordeel uit trekken. 11 Zie, die ze volgen, zullen
zich schamen, En die ze maken, zijn mensen;
Laat ze allen maar komen, naar voren treden: Ze
zullen sidderen, met schande bedekt! 12De smid
bewerkt het met zijn moker, En smeedt het in
gloeiende kolen; Hij fatsoeneert het met hamers,
En beukt het met krachtige arm. Maar dan krijgt
hij honger, is aan ‘t eind van zijn krachten, En
drinkt hij geen water, dan versmacht hij van
dorst. 13 De timmerman legt het meetsnoer aan,
En tekent het uit met zijn stift; Hij bewerkt
het met beitels, Meet het af met de passer. Zo
geeft hij het een mensengestalte Naar een mooi
mensenmodel. En om het een woning te geven,
14 Hakt men ceders omver, Haalt pijnboom en
eik; Men beproeft zijn kracht op de bomen van
het woud, Die de mens had geplant, En de regen
deed groeien. 15 De mens gebruikt het voor
brandhout, Neemt er een deel van, om zich te
warmen, Of verstookt het, om er brood mee te
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bakken. Van de rest maakt hij een afgod, om te
aanbidden, Snijdt er een beeld uit, En knielt er
voor neer. 16 De helft verbrandt hij in vuur, Op
de houtskool roostert hij vlees om te eten; Is hij
verzadigd, dan gaat hij zich warmen, en zegt: Ha,
ik ben warm en voel vuur! 17 Van het overschot
maakt hij een afgod, Een beeld, waarvoor hij kan
knielen. Dan werpt hij zich aanbiddend neer, En
zegt: Kom mij te hulp; Want gij zijt mijn god!
18 Ze verstaan het niet, en hebben geen inzicht;
Er ligt een waas op hun ogen, zodat ze niet
zien, Op hun harten, die er niets van begrijpen.
19 Men denkt er niet verder op na, En ziet het
niet eens; Men heeft geen oordeel genoeg om te
zeggen: Ik heb de helft in vuur verbrand, Brood
op de houtskool gebakken, Vlees geroosterd en
opgegeten. Van het overschot maak ik een
gruwel, Voor een blok hout kniel ik neer, 20 Wat
enkel stof is, jaag ik na! Hun afgedwaald hart
verleidt hen er toe; Men kan er zich niet aan
onttrekken, en zeggen: Houd ik geen leugen in
mijn hand? 21 Jakob, denk aan dit alles; Israël,
want gij zijt mijn dienaar, Ik heb u geschapen,
om Mij te dienen; Israël, vergeet Mij toch niet!
22 Als een nevel vaag Ik uw misdaden weg,
als een wolk uw zonden; Keer tot Mij terug,
want Ik heb u verlost! 23 Jubelt hemelen, want
Jahweh heeft het gedaan; Juicht, gij diepten der
aarde; Bergen, schalt uw jubelzang uit, Gij woud
met al uw geboomte: Want Jahweh heeft Jakob
verlost, En Israël zijn glorie getoond! 24 Zo
spreekt Jahweh, uw Verlosser, Die u vormde van
de moederschoot af: Ik ben Jahweh, die alles
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gemaakt heeft, Die de hemelen spande, Ik alleen;
Die de aarde grondde: Wie stond Mij bij? 25 Die
de tekens der zieners verijdelt, De voorspellers
als zotten laat staan; Die de wijzen doet vluchten,
Hun wetenschap tot dwaasheid maakt; 26 Maar
die het woord van zijn dienaars gestand doet,
En de raad van zijn boden volbrengt. Die tot
Jerusalem spreekt: Gij moet worden bewoond;
Tot de tempel zegt: Gij moet worden gegrond; Tot
de steden van Juda: Gij moet worden gebouwd,
Ik richt haar puinen weer op. 27 Die tot de
afgrond spreekt: Droog uit, Uw stromen laat Ik
verzanden; 28 Hij is het, die tot Cyrus spreekt:
Mijn vriend, die heel mijn wil zal volbrengen,
En tot Jerusalem zal zeggen: Gij moet worden
herbouwd; Tot de tempel: Gij moet worden
gegrond!

45
1Zo spreekt Jahweh tot zijn gezalfde, Tot Cyrus,

die Hij bij de rechterhand heeft gevat: Om
volken voor hem neer te werpen, En vorsten de
gordel van de lenden te trekken; Om deuren voor
hem los te rukken, Geen poorten blijven gesloten.
2 Ik zelf ga voor u uit, En zal de hoogten voor
u slechten; Bronzen poorten trap Ik in, Ijzeren
grendels sla Ik stuk; 3 Verborgen schatten zal Ik
u geven, En goed verstopte fortuinen. Opdat ge
moogt weten, dat Ik, Jahweh, het ben, Ik, Israëls
God, die u riep bij uw naam! 4 Terwille van
Jakob, mijn dienaar, Van Israël, mijn uitverko-
rene, Heb Ik u bij uw naam geroepen, U een titel
geschonken, zonder dat ge Mij kent. 5 Ik ben
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Jahweh, er is geen ander; Buiten Mij bestaat er
geen god. Ik heb u omgord, zonder dat ge Mij
kent: 6 Opdat men zou weten Van het oosten tot
het westen, Dat er geen ander bestaat buiten Mij!
Ik ben Jahweh, er is geen ander! 7 Ik vormde
het licht, En heb het duister geschapen; Het heil
verwekt, En het onheil gesticht: Ik, Jahweh, heb
dit alles gedaan! 8 Hemelen, dauwt uit de hoge,
Wolken, laat de gerechtigheid stromen; Aarde
open uw schoot, Om vrucht van verlossing te
dragen, En gerechtigheid te laten ontspruiten:
Ik, Jahweh, heb het gewrocht! 9 Wee, die met
hun Schepper twisten: De scherven met den
pottenbakker! Zegt het leem soms tot hem, die
het kneedt: Wat maakt ge? Uw handen staan er
niet naar. 10Wee, die tot zijn vader durft zeggen:
waarom verwekt ge; Of tot een vrouw: waarom
hebt ge barensweeën? 11 Zo spreekt Jahweh,
Israëls Heilige en Schepper: Durft ge Mij reken-
schap vragen vanwat gaat gebeuren, Mij bevelen
geven over het werk mijner handen? 12 Ik heb
de aarde gemaakt, en den mens er geschapen,
Met eigen hand de hemel gespannen, heel zijn
heir er besteld! 13 Ik zelf heb hem in mijn
goedheid verwekt, En al zijn paden geëffend;
Hij is het, die mijn stad zal herbouwen, En mijn
ballingen zal laten gaan Zonder losprijs, zonder
geschenken: Spreekt Jahweh der heirscharen!
14 Zo spreekt Jahweh: Egypte’s slaven en de
kooplui van Koesj Met de mannen van Seba,
hoog van gestalte, Zullen overgaan in ùw hand, U
toebehoren, en achter u aangaan, En in ketens u
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dienen. Ze zullen voor u ter aarde vallen, En tot
u smeken: Alleen bij u is een God, Nergens zijn
er andere goden; 15 Alleen bij u is een God, die
beschermt, De God van Israël is een Verlosser!
16 Ze worden allen beschaamd en met schande
bedekt, Verlegen druipen ze af, die makers van
beelden. 17 Israël, gij wordt door Jahweh verlost
Met een redding voor eeuwig; Gij zult niet
worden beschaamd en te schande gemaakt, In
alle eeuwigheid niet! 18Want zo spreekt Jahweh,
Die de hemelen schiep, De God, die de aarde
boetseerde, Haar maakte en grondde; Die haar
niet schiep als een baaierd, Maar vormde, om
te worden bewoond. 19 Ik ben Jahweh; geen
ander! Ik heb niet in het verborgen gesproken,
Of in een duistere hoek van de aarde; Tot Jakobs
kroost niet gezegd: Zoekt Mij tevergeefs! Neen,
Ik ben Jahweh, die rechtuit spreekt, En die de
waarheid voorspelt. 20 Verzamelt u, komt, treedt
allen bijeen Die van de volken zijn overgebleven;
Die in onverstand houten afgoden draagt, En bidt
tot een god, die niet redt. 21 Spreekt op, brengt
uw bewijzen naar voren, En beraadt u onder
elkander. Wie heeft dit van oudsher verkondigd,
En het lang te voren voorspeld? Ben Ik het niet,
Jahweh, Buiten wien geen andere god bestaat?
Neen, een rechtvaardige en reddende God Is er
buiten Mij niet! 22Wendt u tot Mij, dan wordt gij
gered, alle grenzen der aarde; Want Ik ben God,
er is geen ander! 23 Ik zweer bij Mijzelf, uit mijn
mond komt de waarheid, Het woord, dat nooit
wordt herroepen. Voor Mij moet iedere knie
zich buigen, Iedere tong bij Mij zweren. 24 Van
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Mij zal men zeggen: Bij Jahweh alleen is zege
en kracht! Tot Hem komen terug, met schaamte
bedekt, Allen, die Hem weerstonden; 25 Maar in
Jahweh zal verwinnen en juichen Heel Israëls
geslacht!

46
1 Bel wankelt al, en Nebo valt; Hun beelden

worden op beesten en ossen gelegd, Getorst en
gedragen, een vermoeiende last, 2 Waaronder
allen zich bukken en krommen. Maar ze kunnen
hun last niet in veiligheid brengen, Zelf zullen
ze in ballingschap gaan! 3 Huis van Jakob,
luister naar Mij, Wie overbleven van Israëls huis,
Die sinds hun geboorte door Mij zijn getorst,
Gedragen van de moederschoot af! 4 Tot uw
ouderdom ben Ik dezelfde, tot uw grijsheid blijf
Ik u torsen. U dragen, zoals Ik gedaan heb, u
torsen en redden. 5 Naast wien soms wilt gij Mij
stellen enmeten, Op wiens beeld Mij doen lijken?
6 Ze schudden goud uit hun buidel, Wegen zilver
af op de schaal, Huren een goudsmid, om er een
god van te maken, En buigen aanbiddend zich
neer. 7 Ze tillen hem op de schouders En dragen
hem rond, Zetten hem neer op een voetstuk:
daar staat hij, Hij komt van zijn plaats niet meer
af; Hij geeft geen antwoord, als men hem roept,
Redt niemand uit zijn ellende. 8 Denkt daaraan,
weest verstandig, rebellen, 9Neemt het ter harte,
en herinnert u wat vroeger is gebeurd. Ja, ik ben
God, er is geen ander, God, die zijns gelijke niet
heeft; 10Die van de beginne het einde voorzegde,
Tevoren, wat nog niet was geschied. Ik spreek:
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Mijn raadsbesluit zal worden volbracht, Wat Ik
gewild heb, breng Ik tot stand; 11 Uit het oosten
roep Ik den roofvogel op, Uit verre landen den
man van mijn plannen! Zoals Ik gezegd heb, zal
Ik het schikken, Zoals Ik besloten heb, zal Ik het
doen. 12Moedelozen, luistert naar Mij, Die u nog
ver van het heil meent verwijderd: 13 Mijn heil
doe Ik naderen, het is niet verre meer af, Mijn
redding laat zich niet wachten; Aan Sion breng
Ik verlossing, Aan Israël mijn glorie!

47
1 Kom af, zet u neer in het stof, Gij jonkvrouw,

dochter van Babel; Zit neer op de grond, zon-
der troon, Gij dochter van de Chaldeën; Want
niet langer zal men u noemen Verwend en
vertroeteld. 2 Ga de handmolen halen, om
meel te malen, Doe uw sluier af, uw sleep
omhoog; Ontbloot uw benen, Om door stromen
te waden, 3 Naakt zij uw schaamte, Uw schande
te pronk! Wraak zal Ik nemen, onverbiddelijk,
spreekt onze Redder, 4 Israëls Heilige, Jahweh
der heirscharen is zijn Naam! 5 Houd u maar
stil, en ga in de duisternis zitten, Dochter van de
Chaldeën; Want nooit meer zal men u noemen
De souverein van koninkrijken! 6 Omdat Ik op
mijn volk was vergramd, Heb Ik mijn erfdeel
ontwijd, in uw handen geleverd. Maar gij
hebt hun geen medelijden getoond, Zelfs op
grijsaards zwaar uw juk laten drukken. 7 Gij
hebt gezegd: Souverein zal ik zijn voor altijd
en eeuwig, Uw einde kwam niet eens bij u op,
gij dacht er niet aan. 8 Hoor dan, wellustige,
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Die zorgeloos neerzit; Die denkt bij uzelf: Dat
ben ik, en geen ander; Nooit blijf ik als we-
duwe zitten, Nooit zal ik zonder kinderen zijn.
9 Maar juist deze twee rampen zullen u treffen,
Plotseling, op één enkele dag; Kinderloosheid
en weduwschap Zullen in al haar zwaarte op u
vallen: Ondanks uw talloze toverkunsten, En de
grote macht van uw bezweerders. 10 Ge hebt op
uw boosheid vertrouwd, En gezegd: Niemand
doorziet mij. Uw wijsheid en kunde Hebben
u op een dwaalspoor gebracht; Zodat ge dacht
bij uzelf: Dat ben ik, en geen ander! 11 Maar
een onheil zal over u komen, Dat ge niet weet
weg te toveren; Een ramp op u vallen, Die ge
niet kunt bezweren; Plotseling een vernieling
u treffen, Geheel onverwacht! 12 Houd maar
vol met uw bezweringen En met uw talloze
toverkunsten, Waarmee ge u hebt afgesloofd Van
uw prilste jeugd. Misschien nog kunt ge er
baat bij vinden, Of jaagt ge er anderen schrik
mee aan. 13 Ge hebt u vermoeid met uw vele
beraders, Laat ze nu opstaan; Laat ze u redden,
de hemelbezweerders, En sterrenkijkers, Die u
elke maand laten weten, Wat er voor u zal
gebeuren. 14 Zie, ze worden als kaf, Dat het vuur
zal verbranden; Ze kunnen zichzelf niet redden
Uit de greep van de vlammen. Neen, ‘t is geen
vuur, om zich te warmen, Geen haard, om er
voor te gaan zitten. 15 Dat hebt ge nu van uw
bezweerders, En van uw tovenaars, zonder tal,
Waarmee ge u hebt afgesloofd Van uw prilste
jeugd: Ze stuiven langs alle kanten uiteen, Niet
één, die u redt!
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48
1 Huis van Jakob, wil dit horen: Die de naam

van Israël dragen, en uit Juda ontsproten; Die bij
de Naam van Jahweh zweren, Den God van Israël
belijden, maar zonder waarheid en deugd; 2Toch
noemen zij zich naar de heilige stad, Steunen
op Israëls God: Jahweh der heirscharen is zijn
Naam! 3 Wat thans gebeurd is, heb Ik vroeger
voorspeld; Uit mijn mond ging het uit, Ik heb
het verkondigd: Plotseling voerde Ik het uit, en
het kwam! 4 Want Ik wist, dat gij halsstarrig
waart, Uw nek een ijzeren stang, Uw voorhoofd
van koper. 5 Ik had het u tevoren verkondigd;
En eer het gebeurde, het u laten horen; Opdat ge
niet zeggen zoudt: Mijn afgod heeft het gedaan,
Mijn beeld en gietsel heeft het bevolen! Gij hebt
dat alles gehoord en gezien: 6 Moet ge het zelf
niet bekennen? Maar van nu af ga Ik u nieuwe
dingen verkonden, Geheimen, die ge niet kent;
7 Nu eerst zijn ze geschapen, niet vroeger, Vóór
deze dag hadt gij er nooit van gehoord; Opdat
ge niet zegt: Zie, dat wist ik al lang. 8 Neen, ge
hebt er niets van gehoord of geweten, Voorheen
was uw oor niet geopend; Want Ik wist, dat
gij trouweloos waart, Een afvallige heet van de
moederschoot af. 9 Ik bleef lankmoedig alleen
terwille van mijn Naam, Terwille van mijn glorie
spaarde ik u, en vernielde u niet! 10 Maar thans
heb Ik u gereinigd, niet om zilver te krijgen, En u
gelouterd in de smeltkroes van jammer! 11 Ik heb
het gedaan omMijnentwil, Terwille ook vanmijn
Naam; Want hoe mocht die worden ontwijd:
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Mijn glorie geef Ik geen ander! 12 Jakob, och,
luister naar Mij, Israël, dien Ik heb geroepen: Ik
ben de Eerste, Ik ben de Laatste; 13 Mijn hand
was het ook, die de aarde heeft gegrond; Mijn
rechterhand heeft de hemel gespannen, Ik riep
ze: Daar stonden ze allen! 14 Verzamelt u allen,
en hoort: Wie heeft onder u dit voorspeld? De
geliefde van Jahweh gaat zijn wil volbrengen
Over Babel en het ras der Chaldeën! 15 Ik heb het
gezegd, Ik heb hem geroepen, Ik heb hem doen
komen, en zijn plannen doen slagen! 16 Nadert
tot Mij, En wilt hiernaar horen: Van de aanvang
af heb Ik niet in ‘t verborgen gesproken, En nu
‘t gaat gebeuren, ben Ik er bij; Thans zend Ik
hem, Ik Jahweh de Heer, Thans zend Ik hem met
zijn geest! 17 Zo spreekt Jahweh, Uw Verlosser,
Israëls Heilige: Ik ben Jahweh, uw God, Die u
leert tot uw heil; Die u leidt op de weg, die
gij bewandelen moet: 18 Ach, neemt toch mijn
geboden ter harte! Dan zal uw vrede zijn als
een stroom, Uw heil als de golven der zee; 19 Uw
zaad als het zand, Uw kroost als zijn korrels;
Nooit wordt dan uitgeroeid noch verdelgd Uw
naam voor mijn aanschijn! 20 Trekt weg uit
Babel, Ontvlucht de Chaldeën! Verkondigt het
met het gejubel, En maakt het bekend, Draagt het
uit tot het einde der aarde: Zegt: Jahweh heeft
Jakob, zijn dienaar, verlost! 21 Neen, zij lijden
geen dorst, Die Hij door de steppe laat trekken!
Hij laat water voor hen uit de rotsen stromen,
Splijt de rotsen vaneen, en de wateren vloeien!
22Maar geen vrede voor de goddelozen, Spreekt
Jahweh!
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49
1 Eilanden, luistert naar Mij; Hoort aandachtig,

verre volken: Jahweh heeft van mijn geboorte
af Mij geroepen, Van de moederschoot af mijn
naam genoemd. 2Hij maakte mijn mond een vli-
jmend zwaard, Hield Mij in de schaduw van zijn
hand verborgen; Hij wette Mij tot een scherpe
pijl, En stak Mij weg in zijn koker. 3 Hij sprak
tot Mij: Gij zijt mijn Dienaar, Door wien Ik Mij
glorie bereid. Zo werd Ik geëerd in de ogen van
Jahweh, En mijn God was mijn kracht. 4 Ik zeide:
Ik zwoeg tevergeefs, Voor niets en vruchteloos
verspil Ik mijn kracht; Mijn aanspraak is echter
bij Jahweh, Mijn loon bij mijn God! 5 Maar nu
spreekt Jahweh, Die tot zijn Dienaar Mij vormde
van de moederschoot af, Om Jakob tot Hem terug
te brengen, En Israël voor Hem te verzamelen:
6 Hij spreekt: Het is te gering, mijn Dienaar te
zijn, Om Jakobs stammen op te richten en Israëls
resten terug te brengen: Ik stel U tot Licht voor
de heidenen, Om mijn heil te doen reiken tot de
grenzen der aarde! 7 Zo spreekt Jahweh, Israëls
Heilige en Verlosser, Tot Hem, die door het volk
wordt veracht en verfoeid, Tot den slaaf der
tyrannen! Koningen rijzen omhoog, wanneer
ze U zien, En vorsten werpen zich neer; Omdat
Jahweh getrouw is, Israëls Heilige U uitverkoos!
8 Zo spreekt Jahweh: Ik verhoor U in de tijd
der genade, En sta U bij op de dag van het
heil; Ik heb U gevormd en bestemd Tot een
Verbond met het volk: Om het land weer op
te richten, De braak liggende erven te verdelen;
9 Om tot de gevangenen te zeggen: Trekt uit!
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Die in duisternis zitten: Komt tot het licht!
Langs alle wegen zullen ze weiden, Op iedere
rots hun grasveld vinden; 10 Ze zullen honger
lijden noch dorst, Geen verzengende wind of
zon zal ze kwellen! Want hun Ontfermer zal
ze geleiden, Ze naar de waterbronnen voeren;
11 Van al mijn bergen maak Ik een weg, En al
mijn paden worden gebaand! 12 Zie, de één
komt uit het oosten, De andere komt uit het
noorden, Anderen weer uit het westen, Anderen
uit het land der Sinieten: 13 Jubelt, hemelen,
verheugt u, aarde, Bergen, barst in juichkreten
los; Want Jahweh ontfermt zich over zijn volk,
Heeft medelijden met zijn ellende! 14 Maar Sion
zegt: Jahweh heeft mij verlaten, De Heer mij
vergeten! 15 Kan dan een vrouw soms haar
kindje vergeten, Zich niet ontfermen over den
zoon van haar schoot? En al zou ook zij het
vergeten, Ik, Ik vergeet u nooit! 16 Zie, Ik heb
u gegrift in de palm van mijn handen, En uw
muren staan Mij steeds voor de geest! 17 Die
u uit uw puinen herbouwen, snellen al toe, Nu
uw vernielers zijn weggetrokken. 18 Sla uw ogen
op, en zie rond: Ze zijn allen bijeen, en komen
tot u! Zo waarachtig Ik leef, Spreekt Jahweh:
Als een feestgewaad trekt gij ze allen aan, Gij
omgordt u er mee als een bruid. 19 Want uw
ruïnen en puinen En uw land, dat verwoest ligt,
Waarachtig, nu worden ze voor de bewoners te
eng, En die u vernielen, zijn verre! 20 Weer
zullen ze het u in de oren roepen, De zonen van
u, die kinderloos waart: De ruimte is veel te
klein voor mij; Maak plaats, opdat ik kan wonen!
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21 Dan zult ge zeggen bij uzelf: Wie heeft mij
dezen gebaard? Ik had toch geen kinderen, Ik
was toch onvruchtbaar! Ik was verbannen en
verstoten: Wie dan heeft ze groot gebracht; Zie,
alleen was ik overgebleven: Waar komen ze dan
vandaan? 22 Zo spreekt de Heer, Jahweh, uw
God: Zie, Ik hef mijn hand op naar de naties,
Steek mijn banier omhoog naar de volken: Uw
zonen brengen ze aan, aan hun boezem gedrukt,
Uw dochters worden op de schouders gedragen;
23 Koningen zullen uw opvoeders zijn, Hun
vorstinnen uw voedsters! Ze werpen zich voor
u neer, het gezicht op de grond, En likken het
stof van uw voeten; Zo zult ge erkennen, dat
Ik Jahweh ben, Dat wie op Mij hopen, niet
worden beschaamd! 24 Zal dan den sterke zijn
prooi nog worden ontrukt, De gevangene zijn
tyran nog ontsnappen? 25 Ja! Zelfs den sterke
wordt de gevangene ontrukt, De prooi zal den
tyran nog ontsnappen! Want zo spreekt Jahweh:
Ikzelf zal uw bestrijders bekampen En uw zonen
verlossen; 26 Uw verdrukkers zal Ik hun eigen
vlees laten eten, En dronken zullen ze worden
van hun eigen bloed als van most. Dan zullen
alle mensen weten, Dat Ik, Jahweh, het ben, die
u redt, Jakobs Sterke, uw Verlosser!

50
1 Zo spreekt Jahweh: Waar is de scheid-

ingsbrief van uw moeder, Waarmee Ik haar
zou hebben verstoten; Of aan wien van mijn
schuldeisers zou Ik u hebben verkocht? Neen,
om uwmisdaden zijt ge verkocht, Om uw zonden



Jesaja 50:2 xcv Jesaja 50:11

is uw moeder verstoten! 2 Waarom was er
niemand meer, toen Ik kwam; Gaf niemand
antwoord, toen Ik riep? Of was mijn hand
soms te kort om te verlossen, Of miste Ik de
kracht om te redden? Zie, de zee leg Ik droog
door mijn dreigen, Verander de stromen in een
woestijn; Hun vissen versmachten, omdat het
water ontbreekt, En zij sterven van dorst; 3 De
hemelen sla Ik het rouwkleed om, En geef hun
als mantel een zak! 4 Jahweh, de Heer, heeft
Mij de tong van een leerling gegeven, Om tot
de ontmoedigden te kunnen spreken; 5 Jahweh,
de Heer, heeft Mij het oor geopend, Om als een
leerling te horen. 50:4c Elke morgen wekt Hij
mijn woord, Elke morgen wekt Hij mijn oor: En
Ik spreek niet tegen, Keer Mij niet af. 6 Mijn
rug bied Ik hun, die Mij slaan, Mijn wangen, die
Mij de baard uitrukken; Ik houd mijn gelaat niet
verborgen Voor smaad en bespuwing. 7 Want
Jahweh, de Heer, staat Mij bij, Daarom schaam
Ik Mij niet; Daarom heb Ik mijn gelaat als een
keisteen verhard, En weet, dat Ik niet te schande
zal staan. 8 Mijn verdediger is nabij! Wie is
mijn tegenpartij: Laten wij ons met elkander
meten; Wie klaagt Mij aan: Hij trede tegen Mij
op! 9 Zie, Jahweh, de Heer, is mijn helper: Wie
zal Mij schuldig verklaren? Neen, ze zullen allen
vergaan als een kleed, En de mot vreet ze weg!
10 Wie van u dan Jahweh vreest, Hij luistere
naar de stem van zijn Dienaar: Wie in duisternis
wandelt, En geen lichtstraal meer ziet, Laat hij op
de Naam van Jahweh vertrouwen, En steun gaan
zoeken bij zijn God. 11 Maar gij allen, die een
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vuur hebt ontstoken, En fakkels doet branden:
Wegmet u in de gloed van uw vuur, In de fakkels,
die gij ontsteekt; Door mijn eigen hand zal u
dit overkomen, Op het bed van smarten zult ge
liggen!

51
1 Luistert naar Mij, die naar gerechtigheid

streeft, En die Jahweh wilt zoeken! Ziet naar de
rots, waaruit gij gehouwen, De groeve, waaruit
gij gegraven zijt; 2 Ziet op naar Abraham, uw
vader, Naar Sara, die u heeft gebaard: Hoe
Ik hem heb geroepen, toen hij alleen stond,
Hem heb gezegend en vermeerderd. 3 Want
Jahweh heeft medelijden met Sion, Mededogen
met al zijn puinen:Hij zal zijn steppe in een
Eden veranderen, Zijn woestenij in Jahweh’s
tuin; Men zal er vreugde en blijdschap in vinden,
Lofgezang en muziek! 4 Hoor naar Mij, o mijn
volk, Mijn natie, luister naar Mij: Want van
Mij gaat de wet uit, Mijn recht als een licht
voor de volken; 5 Snel nadert mijn gerechtigheid,
mijn redding verschijnt, Mijn armen zullen de
volkeren richten; Op Mij zullen de eilanden
hopen, Verlangend uitzien naar mijn arm. 6Heft
uw ogen omhoog naar de hemel, En blikt naar de
aarde omlaag: De hemel zal in rook vervliegen,
De aarde slijten als een kleed, En die er op
wonen, Zullen sterven als muggen; Maar mijn
heil zal duren voor eeuwig, Mijn gerechtigheid
zal nimmer vergaan! 7 Hoort dan naar Mij,
die de gerechtigheid kent, Volk, dat mijn wet
bewaart in zijn hart: Weest niet bevreesd voor
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de hoon van de mensen, Niet beducht voor
hun smaad. 8 Want de mot vreet ze weg als
een kleed. De worm verteert ze als wol; Maar
mijn gerechtigheid zal duren voor eeuwig, Mijn
heil van geslacht tot geslacht! 9 Op, arm van
Jahweh; op, en bekleed u met kracht, Op, als
van ouds, als in vroegere tijden! Waart gij het
niet, die Ráhab vanéén spleet, En het monster
doorboorde; 10 Waart gij het niet, die de zee liet
verdrogen, De wateren van de onmetelijke vloed;
Die de diepten der zee tot een weg hebt gemaakt,
Tot een doortocht voor de verlosten? 11 Die door
Jahweh worden bevrijd, keren terug, En trekken
juichend naar Sion; Het hoofd met eeuwige
vreugde gekroond, Overstelpt van vreugde en
blijdschap. Verdwenen zijn kommer en zuchten;
12 Ik ben het zelf, die u troost! Hoe kunt ge
dan vrezen voor mensen, die sterven, Voor een
mensenkind, dat vergaat als het gras? 13 Hoe
kunt ge Jahweh, uw Schepper, vergeten, Die de
hemelen spande, de aarde grondde; Hoe immer-
door beven voor de woede van den verdrukker,
Als bezat hij de macht, om u te vernielen? Waar
is toch de woede van uw verdrukker? 14 De in
boeien gekromde wordt spoedig bevrijd; Hij zal
niet sterven in de kerker, Het brood zal hem
nimmer ontbreken! 15 Ik ben Jahweh, uw God,
Die de zee beroert, En de golven doet bruisen;
Die Jahweh der heirscharen wordt genoemd!
16 Ik legde mijn woorden in uw mond, Hield in
de schaduw van mijn hand u verborgen: Om
opnieuw de hemel te spannen, en de aarde te
gronden, En tot Sion te zeggen: Gij zijt mijn
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volk! 17 Ontwaak, ontwaak; Jerusalem, sta op:
Die uit Jahweh’s hand de kelk van zijn toorn
hebt gedronken, De zwijmelbeker tot de bodem
toe hebt geleegd! 18 Er is niemand geweest, die
haar leidde, Van al de zonen, die zij had gebaard;
Niet één, die haar bij de hand heeft gevat, Van
al de zonen, die zij groot had gebracht. 19 Deze
twee rampen hebben u getroffen; Wie klaagt
er om u: Verwoesting en puinen, honger en
zwaard; Wie kan u troosten? 20 Uw zonen liggen
beschonken op alle hoeken der straten, Als een
gazel in de strik: Dronken van de gramschap
van Jahweh, Van het dreigen van onzen God.
21 Rampzalige, luister toch; Beschonkene, maar
niet van de wijn! 22 Zo spreekt Jahweh, uw Heer,
Uw God, die pleit voor zijn volk: Zie, Ik neemweg
uit uw hand De kelk der bezwijming; De kelk van
mijn gramschap Zult gij langer niet drinken! 23 Ik
plaats hem in de handen van uw verdrukkers,
In de handen van uw tyrannen, Die tot u zeggen:
Buk u neer, Opdat wij over u heen kunnen lopen;
Maak uw rug tot een bodem, Tot een straat om
te wandelen.

52
1 Ontwaak, ontwaak! Sion, bekleed u met

kracht, Jerusalem, heilige stad, trek uw feestge-
waad aan; Want nooit meer treedt bij u binnen
Onbesnedene of onreine! 2 Schud het stof van
u af, en sta op, Gevangene, Jerusalem; Slaak de
boeien van uw hals, Gevangen dochter van Sion!
3 Want zó spreekt Jahweh, de Heer; Om niet zijt
ge verkocht; Niet voor de prijs van zilver Zult
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ge worden gelost! 4 Want zó spreekt Jahweh,
de Heer: Mijn volk trok eertijds naar Egypte,
Om daar te verblijven, En Assjoer heeft het
zonder reden verdrukt. 5Maar hier, zegt Jahweh,
wat heb Ik hier nog te doen? Mijn volk is er
heengesleept zonder enige grond; Zijn tyrannen
razen, zegt Jahweh; Dag in, dag uit wordt mijn
Naam er gelasterd! 6 Waarachtig, mijn volk zal
er mijn Naam leren kennen; Ja, op die dag zal
het weten, Dat Ik het ben, die zegt: Hier ben Ik!
7 Hoe lieflijk zijn op de bergen De voeten van
den vreugdebode, Die vrede meldt, de blijmare
brengt, het heil verkondigt, Tot Sion zegt: Uw
God gaat heersen! 8 Al uw wachters verheffen
hun stem En jubelen in koren; Want ze zien
met hun ogen, Dat Jahweh terugkeert naar Sion.
9 Juicht en jubelt in koren Puinen van Jerusalem;
Want Jahweh erbarmt zich over zijn volk, En
gaat Jerusalem verlossen. 10 Jahweh ontbloot zijn
heilige arm Voor het oog aller volken; En alle
grenzen der aarde aanschouwen Het heil van
onzen God! 11 Terug, terug! Trekt er uit weg;
Raakt niet aan wat onrein is; Trekt weg uit zijn
midden, en maakt u weer rein, Die Jahweh’s
vaten moet dragen! 12 Maar trekt niet weg in
wilde haast, En snelt niet als vluchteling heen:
Want Jahweh gaat aan uw spits, Uw achterhoede
is Israëls God! 13 Zie, mijn Dienaar zal stijgen
in aanzien, En worden verhoogd en verheven;
Even hoog zal Hij stijgen, Als velen verslagen
over Hem stonden. 14 Nu is zijn gelaat wel
onmenselijk verwrongen, En heeft zijn gestalte
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niets menselijks meer; 15 Maar eens zullen vele
volken bij zijn aanblik ontroeren, En koningen
hun mond voor Hem sluiten. Want dan zullen
ze zien wat hun nooit was verkondigd, Aan-
schouwen wat ze nimmer nog hadden gehoord;

53
1 Wie toch zou geloven, wat òns is voorspeld,

Wien is Jahweh’s arm geopenbaard? 2 Als een
vormeloos rijsje schiet Hij omhoog, Als een wor-
tel uit dorstige grond; Zonder gestalte of luister,
waar we naar opzien, Zonder gratie, die ons
behaagt. 3Veracht, en door de mensen verstoten,
Man van smarten, met lijden bezocht: Voor wien
wij ons het gelaat bedekken, Dien wij versmaden
en verachten. 4 En toch, Hij draagt ònze kwalen,
En torst ònze smarten; Maar wij beschouwen
Hem als een melaatse, Geslagen, vernederd door
Gòd. 5 Om ònze zonden wordt Hij doorboord,
Om ònzemisdaden wordt Hij gebroken; Op Hem
rust de straf, ons ten heil, Door zijn striemen
komt òns genezing. 6 Als schapen doolden wij
allen rond, En ieder van ons ging zijns weegs;
Maar Jahweh laat Hem ontmoeten Ons aller
schuld. 7 Hij wordt mishandeld, maar verdraagt
het geduldig, En opent zijn mond niet: Als
een lam, naar de slachtbank geleid, Als een
schaap, dat verstomt voor zijn scheerders. 8Men
sleept Hem uit kerker en rechtzaal ter dood, Wie
bekommert zich nog om zijn lot; Uit het land der
levenden wordt Hij gestoten, Ter dood gebracht
om de schuld van zijn volk. 9 Bij de goddelozen
plaatst men zijn graf, Bij de zondaars zijn tombe;
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Toch had Hij geen onrecht gepleegd, Nooit was
er bedrog in zijn mond. 10 Neen, maar het had
Jahweh behaagd, Hem door lijden te breken, En
als waarachtig zoenoffer Zijn leven te nemen. Nu
zal Hij zijn kroost zien in lengte van dagen, Als
Hij volbracht heeft wat Jahweh behaagt; 11Hij zal
het leven aanschouwen, van smarten bevrijd, En
verzadigd worden van kennis. Zelf rechtvaardig,
zal mijn Dienaar velen tot gerechtigheid bren-
gen, Wier ongerechtigheid Hij heeft gedragen;
12 Zo zal Ik Hem velen tot erfdeel schenken, Zal
Hij talrijke scharen ontvangen als deel van zijn
buit. Daarom geeft Hij zijn leven prijs aan de
dood, En laat zich onder de boosdoeners tellen;
Draagt Hij de misdaad van velen, En bidt voor
de zondaars!

54
1 Jubel, onvruchtbare, die nooit hebt gebaard,

Breek uit in gejuich en gejubel, die geen baren-
snood kent; Want talrijker zullen de zonen der
verlatene zijn, Dan die der gehuwde, spreekt Jah-
weh! 2Kies ruime plaats voor uw tent, Span wijd
uw tentdoeken uit; Maak langer uw koorden,
Sla vaster uw pinnen! 3 Want naar rechts en
naar links Breekt gij uit; Uw kroost zal naties
bezitten, Verwoeste steden bevolken. 4 Heb dus
geen vrees, want ge komt niet te schande, Bloos
niet, want ge wordt niet beschaamd. Neen, ge
moet de schande uwer jeugd maar vergeten,
De smaad van uw weduwschap niet langer
gedenken. 5 Want uw Schepper zelf wordt uw
gade, Jahweh der heirscharen is zijn Naam;
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Israëls Heilige wordt uw Verlosser, God van heel
de aarde wordt Hij genoemd. 6 Ja, als een
eenzame vrouw, van droefheid verslagen, Heeft
Jahweh u geroepen; Als een vrouw, van haar
jeugd af versmaad, Zegt uw God! 7 Wel heb
Ik u voor een korte stonde verlaten, Maar in
grote ontferming neem Ik u terug; 8 In ziedende
gramschap een ogenblik lang U mijn aanschijn
verborgen, Maar in eeuwig erbarmen ontferm
Ik Mij over u, Spreekt Jahweh, uw Verlosser!
9 Waarachtig, als in de dagen van Noë Zal ‘t
nu voor Mij zijn! Zoals Ik toen heb gezworen,
Dat Noë’s wateren nooit meer de aarde zouden
bedekken: Zo zweer Ik, op u niet te toornen, Niet
langer u te bedreigen. 10 En al wijken de bergen,
Al wankelen de heuvels: Mijn genade wijkt niet
van u, Mijn Bond van Vrede wankelt niet, zegt
Jahweh, uw Ontfermer! 11 Gij arme, gejaagde
en troosteloze, Zie, uw grondvesten leg Ik met
jaspis, Uw fundament met saffieren; 12 Van
robijnen maak Ik uw tinnen, Van karbonkels
uw poorten, Al uw wallen van edelgesteente;
13 En al die u bouwen, Worden door Jahweh zelf
onderricht! Een heerlijke vrede valt uw zonen
ten deel, 14 Als gij in gerechtigheid zijt bevestigd.
Verban dus de vrees: ge hebt niets te duchten;
En de verschrikking: zij nadert u niet. 15 Zie,
die u aangrijpt, Krijgt zijn einde van Mij; Die ù
overvalt, Zal over ù vallen. 16 Zie, Ik zelf schiep
den smid, Die het kolenvuur aanblaast, En naar
zijn ambacht er wapens uit smeedt: Maar Ik
schiep ook den verdelger, om ze te vernielen.
17 Neen, geen wapen zal treffen, dat tegen u is
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gesmeed; Elke tong, die u beschuldigt, zult ge
in ‘t ongelijk stellen: Dit is het erfdeel van de
dienaars van Jahweh, Hun aanspraak bij Mij: is
de godsspraak van Jahweh!

55
1 Gij allen, die dorst lijdt: ach, komt tot de

wateren; Die geen geld hebt, komt wijn en
melk kopen, en eten om niet. 2 Waarom weegt
ge uw zilver voor iets wat geen brood is, Uw
zwaarverdiend geld voor wat niet verzadigt?
Luistert naar Mij, dan eet ge het goede, En uw
ziel zal in overvloed zwelgen; 3 Spitst uw oren en
nadert tot Mij, Hoort, en uw ziel leeft weer op!
Ik sluit met U een eeuwig Verbond, En schenk
u de gunsten aan David verzekerd: 4 Zie, hèm
heb Ik tot getuige voor de volken gesteld, Tot
vorst en gebieder der naties; 5 Maar gij roept
volkeren op, die ge niet hebt gekend, En naties,
die u niet kenden, spoeden zich naar u toe:
Terwille van Jahweh, uw God, Israëls Heilige,
die u verheerlijkt. 6 Zoekt Jahweh, nu Hij zich
vinden laat, Roept Hem aan, nu Hij dichtbij is:
7 Laat de zondaar toch zijn wegen verlaten, De
slechtaard zijn boze gedachten; Laat hij zich tot
Jahweh bekeren, Opdat Hij zich zijner ontfermt;
Tot onzen God zich bekeren, Want Hij is mild
in vergeven! 8 Neen, mijn gedachten Zijn niet
uw gedachten; Uw wegen zijn mijn wegen niet,
Is de godsspraak van Jahweh! 9 Want zoals de
hemel zich boven de aarde verheft, Zo liggen
mijn wegen boven de uwen, Mijn gedachten veel
hoger Dan uw gedachten! 10Want zoals regen en
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sneeuw uit de hemel valt, En daar niet terugkeert
zonder de aarde te drenken, Haar vruchtbaar te
maken, en met groen te bedekken, Zaad om te
zaaien te geven, en brood om te eten: 11 Zo is
het ook met het woord uit mijn mond; Niet ledig
keert het tot Mij terug, Maar wat Mij behaagt,
richt het uit, Het volbrengt, waartoe Ik het zond!
12 Dan zult ge vertrekken in vreugde, En in
vrede worden geleid; Bergen en heuvels zullen
uitbreken in jubel, u tegemoet. Alle bomen op
het veld in de handen klappen. 13 Voor doornen
schieten cypressen op, Voor distels een mirt: Het
zal een glorie wezen voor Jahweh, Een eeuwig
teken, niet te verdelgen!

56
1 Zo spreekt Jahweh: Onderhoudt het recht,

En beoefent de gerechtigheid: Want mijn heil is
nabij, Mijn gerechtigheid wordt spoedig geopen-
baard. 2 Gelukkig de mens, die er naar handelt,
Het mensenkind, dat er aan hecht; De sabbat
houdt, en niet schendt, Zijn hand bewaart van
allerlei kwaad! 3 Laat dan de vreemde, die zich
aansloot bij Jahweh, niet zeggen: Heel zeker
snijdt Jahweh mij af van zijn volk; Laat de
eunuch ook niet zeggen: Zie, ik ben maar een
dorre boom! 4 Want zo spreekt Jahweh tot de
eunuchen: Wie mijn sabbat onderhouden, En
verkiezen wat Mij behaagt, Getrouw blijven aan
mijn Verbond: 5 Hun geef Ik een gedenkzuil in
mijn huis en binnen mijn muren, Een naam,
veel beter dan zonen en dochters: Ik geef hun
een eeuwige naam, Die nooit zal vergaan! 6 En
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tot de vreemden, Die zich aansloten bij Jahweh,
om Hem te dienen, Jahweh’s Naam te beminnen,
En zijn dienaars te zijn: Wie de sabbat houden,
niet schenden, En trouw blijven aan mijn Ver-
bond: 7 Hen zal Ik brengen naar mijn heilige
berg, Ze vreugde doen smaken in mijn huis
van gebed. Hun brand- en slachtoffers Zullen
welkom zijn op mijn altaar; Waarachtig, mijn
huis zal worden genoemd: Een huis van gebed
voor àlle volken. 8 Zo spreekt Jahweh, mijn
Heer, Die de verstrooiden van Israël verzamelt:
Bij hen, die al bijeen zijn gebracht, Voeg Ik nog
anderen! 9Wilde beesten, komt allen verslinden,
Met al de dieren in het woud: 10 Mijn wachters
zijn allemaal blind, Ze letten niet op. Het zijn
allemaal stomme honden, Die niet eens kunnen
blaffen; Dromerig liggen ze neer, En slapen maar
liefst. 11 Vratige, nooit verzadigde honden, Dat
zijn de leiders, die achteloos zijn, Die hun eigen
weg zoeken, allemaal, Hun eigen belang, tot den
laatste toe. 12 “Komt, we moeten wijn gaan
halen, En ons bedrinken: Morgen is het weer als
vandaag, Nog veel beter!”

57
1 Intussen komt de rechtvaardige om, En er

is niemand, die er op let; Worden de vromen
weggerukt, En er is niemand, die inziet: Dat
de rechtvaardige aan onheil ontrukt wordt, 2 En
heengaat in vrede; Dat hij op zijn rustplaats gaat
rusten, Die de rechte weg heeft bewandeld. 3 En
gij, komt gij maar eens hier Gij heksenwichten,
Ras van overspeler en hoer! 4 Over wien waagt
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ge het, u vrolijk te maken, Tegen wien de mond
op te zetten, En uw tong uit te steken? Zijt
ge geen kinderen der zonde, En leugenbroed?
5 Gij ligt verhit van lust bij de eiken En onder
elke groene boom; Gij slacht de kinderen in
de dalen, En in de spelonken der rotsen. 6 De
glibberige stenen in het dal zijn uw deel, Die
behoren u toe; Daarop giet gij uw plengoffer uit,
en breng gij uw gave: En zou Ik er genoegen
mee nemen? 7 Op grote en hoge bergen Hebt
gij uw leger gespreid; Daar klimt gij omhoog,
Om uw offers te brengen. 8 En achter deuren
en posten Zet gij uw man-beeld; Uw dek slaat gij
op, en beklimt het, En maakt er plaats voor in
bed. Gij koopt voor u Wier bijslaap gij wenst;
Gij bedrijft er veel overspel mee, En kijkt naar
hun schaamte. 9 Gij zalft u met olie voor Molok,
Met alle soorten van balsem; En zendt uw boden
naar verre gewesten, Naar de diepten zelfs van
het dodenrijk. 10 En als ge uitgeput zijt door uw
jachten, Dan zegt ge nog niet: Ik houd er mee
op; Ge vindt bevrediging in uw lust, En daarom
geeft ge ‘t niet op. 11 Wien vreest ge nog, wien
ducht ge nog, Dat ge zo trouweloos zijt, En aan
Mij niet meer denkt, U om Mij niet bekommert?
Is het misschien, omdat Ik zweeg en mijn ogen
sloot, Dat ge geen angst voor Mij hadt? 12 Dan
stel Ik thans uw gerechtigheid aan de kaak, Met
uw werken daarbij; 13 Dan zal uw godentroep
u niet baten, En u niet redden, als ge roept; De
wind neemt ze allemaal op, Een zucht vaagt ze
weg! Maar wie op Mij vertrouwt, zal het Land
ontvangen, En mijn heilige Berg bezitten; 14 Ik
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zal zeggen: Baant, baant, effent het pad, Neemt
het struikelblok weg van het pad van mijn volk.
15 Waarachtig, zo spreekt de Allerhoogste, Hij,
die hoog is verheven; Die in eeuwigheid troont,
En de Heilige heet! Ik woon in een hoge en
heilige woning, Maar ook bij de vermorzelde,
ootmoedige geest: Om de geest der ootmoedigen
ten leven te wekken, Het hart der vermorzelden
weer te doen leven. 16 Neen, niet eeuwig blijf
Ik vergramd, Niet altoos vertoornd; Want dàn
zou hun geest voor mijn aanschijn versmachten,
De zielen, die Ik zelf heb geschapen. 17 In mijn
gramschap heb Ik mijn aanschijn verborgen,
Zodat hij ging dolen, waar ‘t hart hem dreef.
18Maar nu heb Ik zijn wegen gezien: Ik zal hem
genezen en leiden; Hèm troosten, en die met
hem treuren, 19Een danklied op de lippen leggen.
Vrede, vrede, voor hem die ver is, En voor hem,
die nabij is: Spreekt Jahweh: Ik zal hem genezen!
20Maar de bozen zijn als een onstuimige zee, Die
nimmer eens tot rust kan komen, Wier golven
slijk en modder braken: 21 Geen vrede voor de
goddelozen, spreekt Jahweh!

58
1 Galm het uit, en houd u niet in, Laat

schallen uw stem als bazuinen; Maak mijn volk
zijn misdaden bekend, Het huis van Jakob zijn
zonden! 2 Zeker, ze zoeken Mij iedere dag, En
hunkeren er naar, mijn wegen te kennen: Als
waren ze een volk, dat gerechtigheid oefent, En
de wet van zijn God niet verzaakt. Zelfs durven
ze Mij rechtvaardige oordelen vragen, En naar
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de Komst van God verlangen; 3 “Waarom ziet Gij
niet, dat wij vasten; Weet Gij niet, dat we ons
vernederen!” Ziet, op uw vastendag zoekt gij uw
voordeel, En beult gij al uw arbeiders af. 4 Ziet,
gij vast onder kijven en twisten, En slaat er ruw
met de vuisten op in. Neen, zoals ge nù vast,
Zal uw stem in de hoge niet worden gehoord!
5 Is dit soms een vasten, die Mij aangenaam is,
Een dag, waarop de mens zich vernedert? Zijn
hoofd laten hangen als een riet, In zak en as
gaan liggen: Noemt ge dat soms vasten, Dat soms
een dag, die Jahweh behaagt? 6 Is dit niet een
vasten, Zoals Ik het wil; Is de godsspraak van
Jahweh, den Heer: Zondige boeien slaken, Knel-
lende banden ontbinden; Verdrukten de vrijheid
geven, Ieder juk verbreken? 7 Is dat niet een
vasten: Den hongerige uw brood reiken, Arme
zwervers in huis opnemen; Den naakte kleden,
dien gij ziet, Uw eigen broeder niet verstoten?
8 Dan eerst zal uw licht als de dageraad gloren,
En uwwonde spoedig genezen, Uw gerechtigheid
voor u uitgaan, De glorie van Jahweh u volgen;
9 Dan eerst zal Jahweh u verhoren, Als ge Hem
aanroept; En als ge om hulp smeekt, U zeggen:
Hier ben Ik: Wanneer ge niemand knecht in
uw midden, Met de vinger nawijst, of kwaad
van hem spreekt; 10 Wanneer ge uw hart voor
den hongerige opent, En den versmachtende
verzadigt! Dan zal uw licht in de duisternis
stralen, Uw nacht zal zijn als klaarlichte dag;
11Dan zal Jahweh u steeds blijven leiden, Uw ziel
overstromen met heldere glans. Hij zal kracht
aan uw gebeente geven, Als een welbesproeide
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tuin zult ge zijn, Als een borrelende bron,
Waarvan het water nooit opdroogt. 12Dan bouwt
ge uw oude ruïnen weer op, Herstelt de grond-
slagen der vroegere geslachten; Dan zal men u
noemen: Hersteller van bressen, Herbouwer van
puinen! 13 Wanneer ge de sabbat niet schendt,
Uw voordeel niet zoekt op mijn heilige dag; Maar
de sabbat uw lust noemt, Jahweh’s heilige dag
eerbiedwaardig; Wanneer ge hem hoog houdt,
Door uw bezigheden niet te verrichten, Geen
zaken te doen, Geen overeenkomst te sluiten;
14 Dan zult ge u in Jahweh verheugen: In
zegetocht voer Ik u over de toppen der aarde, En
laat u het erfdeel van Jakob, uw vader, genieten!
Waarachtig! De mond van Jahweh heeft het
gezegd!

59
1 Neen, Jahweh’s hand is niet te kort om te

redden, Zijn oor is niet doof om te horen; 2Maar
uw misdaden graven een klove tussen u en uw
God, Uw zonden bedekken zijn aanschijn voor
u, zodat Hij niet hoort. 3 Want uw handen
zijn bezoedeld met bloed, Uw vingers met mis-
daad; Uw lippen spreken leugentaal, Uw tong
lispelt boosheid. 4 Niemand klaagt aan volgens
recht, En niemand pleit eerlijk; Men steunt op
verzinsels, spreekt valsheid, Gaat zwanger van
gekonkel, baart onheil. 5Addereneieren broeden
zij uit, En spinnewebben weven ze aaneen: Wie
van hun eieren eet, gaat dood; Breekt men ze
open, een slang schiet er uit. 6 Van hun webben
kan men geen kleren maken, En zich met hun



Jesaja 59:7 cx Jesaja 59:15

maaksels niet dekken; Hun daden zijn enkel
onheilsdaden, En hun handen plegen geweld.
7 Hun voeten reppen zich naar het kwaad, En
rennen, om onschuldig bloed te vergieten; Hun
gedachten zijn onheilsgedachten, Verwoesting
en vernieling bedekken hun paden. 8De weg van
de vrede kennen ze niet, En in hun sporen vindt
men geen recht; Hun paden maken ze krom,
Wie ze betreedt, vindt geen vrede. 9 Daarom
blijft het recht ook verre van ons, En kan ons
het heil niet bereiken; Wij wachten op licht,
en zie, het blijft donker, Op zonnegloren, en
wij wandelen in duisternis rond. 10 Als blinden
tasten we langs de wand, Weifelend als die geen
ogen hebben; Wij struikelen op klaarlichte dag,
alsof het schemering was, Zijn in de bloei van
het leven als doden. 11 Wij grommen allen
als beren, En klagen als kirrende duiven; Wij
wachten op recht, maar het wil niet komen, Op
redding, maar zij blijft verre van ons. 12 Ja,
onze misdaden zijn voor uw aanschijn zo talrijk,
En onze zonden leggen tegen ons getuigenis
af; Onze schuld staat ons altijd voor ogen, We
zijn ons onze misdrijven bewust. 13 Het is
altijd: Jahweh verzaken, verloochenen, Ontrouw
worden aan onzen God, Verzet en overtreding
preken, Zwanger van leugentaal gaan, en die
uit het binnenste stoten. 14 Het recht wordt
achteruitgedrongen, Gerechtigheid blijft op een
afstand staan; De waarheid struikelt op straat,
De eerlijkheid komt nergens binnen; 15De goede
trouw is verbannen, En wie het kwade mijdt,
stelt zich aan plundering bloot! Jahweh heeft
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het gezien, en is verontwaardigd, Omdat er geen
recht meer bestaat. 16 Maar toen Hij zag, dat er
niemand was, Vol verbazing, dat niemand kwam
helpen: Toen heeft zijn eigen armHem geholpen,
Zijn gerechtigheid Hem gesteund. 17 Hij gordde
de gerechtigheid om als een pantser, Zette de
helm van het heil op zijn hoofd, Trok de wraak
als een wapenrok aan, Sloeg de ijverzucht om
als een mantel. 18 Naar de werken zal Hij
vergelden: Gramschap voor zijn tegenstanders,
Wraak over zijn vijanden, En de kustlanden
geeft Hij hun loon. 19 Dan zal men de Naam
van Jahweh vrezen in het westen, En zijn glorie
aan de opgang der zon: Want Hij komt als
een bruisende stroom, Voortgezweept door de
adem van Jahweh. 20 Maar voor Sion komt
een Verlosser, Voor wie zich in Jakob van hun
zonde bekeren, spreekt Jahweh, 21En dit zal mijn
Verbond met hen zijn, zegt Jahweh: Mijn geest,
die op u rust, De woorden, die Ik in uwmond heb
gelegd, Zullen uit uw mond niet wijken, noch uit
die van uw kroost, Noch uit de mond van het
zaad van uw kroost, Zegt Jahweh: van nu af tot
in eeuwigheid!

60
1 Sta dan op, word verlicht, want uw licht

is gekomen, De glorie van Jahweh gaat over u
op! 2 Want zie, terwijl de duisternis de aarde
bedekt, En het donker de volken: Is Jahweh
over u opgegaan, En straalt zijn glorie over u
uit; 3 Nu komen de volkeren naar uw licht, En
koningen naar uw stralenglans! 4 Sla uw ogen
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op, en zie om u heen: Ze zijn allen verzameld,
en gaan naar u op; Van verre snellen uw zonen
toe, Uw dochters worden op de heup gedragen.
5 Gij zult het zien, en stralen van blijdschap,
En uw hart zal bonzen van vreugd: Want dan
stromen de schatten der zee naar u toe, De
rijkdom der volken komt op u af. 6 Een vloed
van kamelen zal u bedekken, Dromedarissen van
Midjan en Efa; Uit Sjeba trekken ze allen met
goud en met wierook, En verkondigen blijde
Jahweh’s lof. 7 Al de schapen van Kedar zijn
voor u samengedreven, En Nebajots rammen
staan voor u klaar; Ze bestijgen mijn altaar als
een aangenaam offer, Om het huis van mijn
glorie te eren. 8 Wie komen als een wolk daar
aangevlogen, En als duiven naar hun til? 9 De
bodems der kustlanden liggen voor Mij al bijeen,
De schepen van Tarsjisj voorop: Om uw zonen
van verre te brengen, Tegelijk met hun zilver
en goud, Voor de Naam van Jahweh, uw God,
Voor Israëls Heilige, die u glorie bereidt. 10 Dan
bouwen de vreemden uw muren op, En hun
koningen zullen u dienen; Want al heb Ik u in
mijn gramschap geslagen, In mijn liefde ontferm
Ik Mij over u. 11 Uw poorten zullen altijd open
staan, Nooit worden gesloten bij dag of bij nacht:
Opdat de volken u hun rijkdommen brengen,
Begeleid door hun vorsten. 12 - 13De glorie van de
Libanon zal tot u komen: Cypressen, platanen en
dennen tezamen, Ommijn heilige stede te sieren,
De plek voor mijn voeten te eren. 14 Deemoedig
komen de zonen van uw tyrannen tot u, Voor
uw voetzolen werpen al, die u versmaadden,
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zich neer, Ze zullen u noemen: de Stad van
Jahweh, De Sion van Israëls Heilige! 15 Van de
verlatene, die gij waart, Van de gehate, waar
niemand doorheen trok, Maak Ik een trots voor
de eeuwen, Een lust van geslacht op geslacht.
16 De melk der volkeren zult ge drinken, En
koninklijke borsten zuigen. Dan zult ge weten,
dat Ik, Jahweh, het ben, die u redt, Jakobs
Sterke, die u verlost! 17 Voor koper breng Ik
u goud, en zilver voor ijzer, Koper voor hout,
en ijzer voor stenen. Vrede stel Ik aan tot
uw leiders, En gerechtigheid tot uw heersers.
18 Van geweld wordt in uw land niet langer
gehoord, Van verwoesting noch puinen binnen
uw grenzen; Maar uw muren zult ge Redding
noemen, En Glorie uw poorten. 19 De zon zal
des daags uw licht niet meer zijn, De glans der
maan u ‘s nachts niet beschijnen; Maar Jahweh
zal een eeuwig Licht voor u zijn, En uw God
wordt uw Luister! 20 Uw zon gaat nimmer meer
onder, En uw maan neemt niet af; Want Jahweh
zal een eeuwig Licht voor u zijn: Uw dagen
van rouw zijn ten einde! 21 Uw volk zal enkel
rechtvaardigen zijn, En het land voor eeuwig
bezitten: De loot, die Ik plantte, Het werk mijner
handen, om Mij te verheerlijken. 22 De kleinste
wordt een geslacht, De geringste een machtige
natie. Ik, Jahweh, heb het gezegd; Te zijner tijd
zal Ik het haastig volbrengen!

61
1 De geest van Jahweh, mijn Heer, rust op

Mijl, Want Jahweh heeft Mij gezalfd; Hij heeft
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Mij gezonden, om armen de blijde boodschap te
brengen, Om te verbinden wiens hart is gebro-
ken, Aan gevangenen verlossing te melden, Aan
geboeiden bevrijding; 2 Om het genadejaar van
Jahweh te preken, De dag der wraak van onzen
God. Om alle bedroefden te troosten, 3 En Sions
treurenden op te richten; Om hun een diadeem
te schenken In plaats van as, Vreugde-olie voor
rouwgewaad, En jubel voor wanhoop; Opdat
men ze noeme: Gerechtigheids-eiken, Door Jah-
weh geplant tot zijn glorie. 4 Dan zullen ze hun
oude puinen herbouwen, De ruïnen van vroeger
herstellen, De verwoeste steden vernieuwen, In
puin van geslacht tot geslacht. 5Vreemden zullen
uw kudden weiden, Buitenlanders uw akker en
wijngaard bewerken; 6 Maar gij zult priesters
van Jahweh worden genoemd, Bedienaars heten
van onzen God. De schatten der volkeren zult
ge verteren, En met hun luister gaan pronken.
7 In plaats van hun dubbele schande, Van hun
aandeel in smaad en verachting, Zullen zij in hun
land een dubbel aandeel bezitten, En eeuwige
vreugde genieten; 8 Want Ik, Jahweh, bemin het
recht, Maar haat onrecht en roof. Eerlijk zal
Ik ze belonen, En een eeuwig Verbond met hen
sluiten; 9 Hun kroost zal beroemd zijn onder
de naties, Hun geslacht te midden der volken!
Al die ze ziet, zal hen erkennen Als het zaad,
door Jahweh gezegend; 10 En Ik zal juichen en
jubelen in Jahweh, Mijn ziel zich verheugen in
mijn God. Want Hij heeft Mij gehuld in het kleed
van het Heil, Mij de mantel der Gerechtigheid
omgeslagen: Zoals een bruidegom zich kroont
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met een krans, Een bruid zich tooit met haar
pronk. 11 Want zoals de aarde haar gewas doet
ontluiken, En een tuin zijn zaad doet ontkiemen:
Zo zal Jahweh, de Heer, gerechtigheid laten
ontspruiten, En glorie voor het oog aller volken.

62
1 Om wille van Sion Mag Ik niet zwijgen,

Om wille van Jerusalem Mag Ik niet rusten:
Tot zijn gerechtigheid als de dageraad glanst,
Zijn heil als een brandende fakkel; 2 En de
volkeren uw gerechtigheid zien, Alle vorsten
uw glorie! Met een nieuwe naam zal men u
noemen, Die Jahweh’s mond zal bepalen; 3 Gij
zult een erekroon zijn In de hand van Jahweh,
Een koninklijke diadeem In de hand van uw
God. 4Men zal u niet langer “Verlatene” noemen,
En uw land niet “Verwoesting”. Neen, gij zult
heten: “Mijn welbehagen”, En uw land: “De
Gehuwde”! Want Jahweh heeft behagen in u, En
uw land wordt gehuwd. 5 Zoals een jongeman
zijn meisje trouwt, Zal Hij, die u opbouwt, u
huwen; En zoals een bruidegom zich verheugt
in zijn bruid, Zal uw God zich verheugen in
u. 6 Op uw muren, Jerusalem, Heb Ik wachters
geplaatst; De ganse dag, de ganse nacht, Geen
ogenblik mogen ze zwijgen! Gij, die Jahwehmoet
manen, houdt u niet stil, 7 En laat Hem geen
rust: Totdat Hij Jerusalem heeft hersteld, En tot
glorie der aarde gemaakt! 8 Bij zijn rechterhand
heeft Jahweh gezworen, En bij zijn machtige
arm: Nooit geef Ik uw koren tot spijs voor
uw vijand, Nooit drinken vreemden uw most,
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de vrucht van uw zwoegen; 9 Maar die graan
binnenhalen, zullen het eten, En Jahweh loven;
Die de wijn oogsten, zullen hem drinken In mijn
heilige hallen. 10 Trekt weg, trekt weg door de
poorten, Baant een weg voor het volk; Maakt
effen, maakt effen de heirbaan, En verwijdert
de stenen; Steekt de banier Voor de volkeren
omhoog: 11 Zie, Jahweh laat het verkonden Tot
aan de grenzen der aarde! Zeg tot de dochter van
Sion: Zie, Hij komt, uw Verlosser! Zijn beloning
komt met Hem mee, Zijn vergelding gaat voor
Hem uit! 12 Hèm zal men noemen: “Het heilige
volk, Door Jahweh verlost”; En gij zult heten: “De
lang gezochte, De stad, die nooit wordt verlaten”!

63
1Wie is het, die van Edom komt, In bloedrode

kleren van Bosra, Stralend in zijn feestgewaad,
Fier in zijn geweldige kracht? Ik ben het, wiens
woord gerechtigheid is, Die machtig is, om te
redden! 2 Waarom is dan uw feestgewaad rood,
Uw kleren, alsof Gij de wijnpers treedt? 3 Ik, Ik
alleen heb de wijnpers getreden, En geen enkel
volk stond Mij bij; Ik heb ze vertreden in mijn
toorn, Ze vertrapt in mijn gramschap. Toen
spatte hun bloed op mijn kleren, En besmeurde
Ik heel mijn gewaad; 4Want Ik had een dag van
wraak beraamd, Gekomen was mijn jaar van
verlossing! 5 Ik keek rond: Geen helper daar!
Stond verbaasd: Er was niemand, die steunde!
Toen heeft mijn eigen arm Mij geholpen, En
mijn gerechtigheid Mij gesteund. 6 Ik vertrapte
de volkeren in mijn toorn, Maakte ze dronken
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van mijn gramschap; En Ik liet hun bloed Op
de aarde stromen! 7 Ik wil de gunsten van
Jahweh herdenken, De roemruchte werken van
Jahweh: Al wat Jahweh voor ons heeft gedaan,
Zijn grote goedheid voor Israëls huis; Wat Hij
in zijn ontferming voor ons deed, En naar de
volheid van zijn genade; 8 Hoe Hij zeide: Ze zijn
toch mijn volk, Kinderen, die hun trouw niet
verbreken! 9 Hij was hun een Redder in al hun
benauwdheid; Geen bode of engel: Hijzelf heeft
ze gered. In zijn liefde en ontferming heeft Hij
zelf ze verlost, Hen opgenomen, gedragen heel
de vroegere tijd. 10Maar zij waren weerspannig,
En bedroefden zijn heilige geest; Zo is Hij hun
vijand geworden, Heeft Hij zelf ze bestreden.
11 Toen dacht zijn volk aan de vroegere dagen,
Aan de dagen van Moses! Waar blijft Hij, die
uit de wateren trok Den herder zijner kudde?
Waar blijft Hij, die in diens hart Zijn heilige geest
heeft gelegd; 12 Die Moses met zijn rechterhand
heeft geleid, En met zijn heerlijke arm? Die voor
hen uit de wateren kliefde, Om zich een eeuwige
naam te bereiden; 13 Hen door de watervloeden
deed gaan, Zonder te struikelen, als een ros
over de steppe? 14 Als een kudde, die naar de
vlakte daalt, Heeft Jahweh’s geest hen geleid; Zó
hebt Gij uw volk willen leiden, Dat Gij u een
heerlijke naam hebt bereid! 15 Ach, blik neer
uit de hemel, Zie neer uit uw heilige en heerlijke
woning! Waar blijft nu uw ijver en kracht, uw
ontroering, ontferming? 16 Onthoud ze ons niet:
want Gij zijt onze Vader! Neen, Abraham kent
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ons niet eens, En Israël herkent ons niet meer;
Maar Gij, Jahweh, blijft onze Vader, Gij heet onze
Verlosser van ouds! 17Waarom, Jahweh, hebt Gij
ons van uw wegen laten verdwalen, Ons hart
afgestompt, om U niet te vrezen? Ach, Heer,
keer terug omwille van uw dienaars, Terwille
van de stammen, die uw erfdeel zijn. 18Waarom
hebben de goddelozen uw tempel beschimpt,
Onze vijanden uw heilige woning vertreden;
19 Zijn wij geworden, als hadt Gij nooit over ons
geregeerd, Als waren wij nooit naar U genoemd?

64
1 Ach, scheur toch de hemel vaneen, en daal

neer, Zodat de bergen voor uw aangezicht rillen;
2 Als een vuur, dat brandhout doet vlammen,
Een vuur, dat het water doet stomen: Om uw
vijanden uw Naam te doen kennen, En volken
voor U te doen beven, 3 Als Gij de grootse
dingen doet, waarop we niet durfden hopen, 4En
waarvan men nog nooit had gehoord! Neen,
geen oor heeft gehoord, Geen oog ooit gezien:
Een God, buiten U, Die helpt, die op U hopen;
5 Die vreugde bereidt voor wie gerechtigheid
doet, En uw wegen gedenkt! Maar nu zijt
Gij toornig: wij hebben gezondigd; Zo lang al
vergramd: wij waren afvallig. 6 Allen zijn wij
als onreinen geworden, Heel onze deugd als
een doek, door stonden bezoedeld; Als bladeren
vallen wij allemaal af, Onze zonden jagen ons
voort als de wind. 7 Er is niemand, die uw Naam
nog aanroept, Of die op U nog durft steunen;
Want Gij hebt voor ons uw aanschijn verborgen,
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Ons prijs gegeven aan onze schuld. 8 Toch blijft
Gij, Jahweh, onze Vader! Wij zijn het leem,
Gij onze boetseerder; Wij allen het werk uwer
handen! 9 Ach, Jahweh, wees toch niet al te
vergramd, Niet altijd onze misdaad indachtig.
Ach, zie op ons neer: Wij blijven toch allen
uw volk! 10 Uw heilige steden zijn een steppe
geworden, Sion een wildernis, Jerusalem een
woestijn. 11 Onze heilige en heerlijke tempel,
Waarin onze vaderen U hebben geloofd, Is een
prooi der vlammen geworden; Al wat ons dier-
baar was, ligt in puin! 12 Kunt Gij dit alles maar
toezien, o Jahweh; Maar zwijgen, ten einde toe
ons vernederen?

65
1 Ik was bezorgd voor wie Mij niet vroegen,

Liet Mij vinden door wie Mij niet zochten; Ik
zeide: Hier ben Ik; hier ben Ik! Tot een volk, dat
mijn Naam niet eens aanriep. 2Heel de dag hield
Ik mijn handen gestrekt Naar een onhandelbaar
volk, Dat verkeerde wegen bewandelt, Zijn eigen
nukken volgt; 3 Naar een volk, dat Mij tergt
Aldoor voor mijn aanschijn. Dat offers opdraagt
in tuinen, En wierook offert op stenen; 4 Dat
in grafmonumenten blijft hokken, In geheime
spelonken overnachten; Dat zwijnevlees eet,
Wiens schotels vol zijn van onreine brokken;
5 Dat zegt: Blijf waar gij zijt, En raak me niet
aan, anders maak ik u heilig! Ja, zij zijn de
rook in mijn neus, Het vuur, dat de hele dag
brandt! 6 Zie, het staat voor mijn aanschijn
geschreven: Ik zal niet rusten, Eer Ik wraak
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heb genomen, En in hun schoot heb betaald
7 Hun misdaden en die van hun vaders, Allen
tezamen, spreekt Jahweh! Die wierook branden
op de bergen, En Mij op de heuvelen honen,
Hun meet Ik het loon van vroeger toe, En betaal
het hun uit in hun schoot: 8 Zo spreekt Jahweh!
Zoals men nog most in een druiventros vindt,
En zegt: Werp hem niet weg, want er zit nog
zegen in: Zo zal Ik handelen terwille van mijn
dienaars, En niet alles vernielen; 9 Maar uit
Jakob zal Ik een zaad doen ontspruiten, En uit
Juda een erfgenaam van mijn bergen. Mijn
uitverkorenen zullen ze erven, En mijn dienaars
daar wonen; 10 En Sjaron zal een weide zijn
voor de kudde, Het Akor-dal een kamp voor
het vee van het volk, dat Mij zoekt! 11 Maar
gij, die Jahweh verzaakt, En mijn heilige Berg
hebt vergeten; Die een tafel aanricht voor Gad.
En de beker voor Meni vult: 12 Voor u bestem
Ik het zwaard, En afgeslacht wordt gij allen,
Omdat gij geen antwoord gaaft, toen Ik riep, Niet
hebt geluisterd, toen Ik sprak; Maar kwaad hebt
gedaan in mijn ogen, Gezocht hebt, wat Mij niet
behaagt. 13 Waarachtig, zo spreekt Jahweh, de
Heer: Zie, mijn dienaars zullen eten, Maar gij
zult honger moeten lijden; Zie, mijn dienaars
zullen drinken, Maar gij zult versmachten van
dorst; Zie, mijn dienaars zullen zich verheugen,
Maar gij beschaamd komen staan; 14 Zie, mijn
dienaars zullen naar hartelust juichen, Maar gij
zult van harteleed schreien, En jammeren van
wanhoop! 15Gij zult u een naam achterlaten, Die
door mijn uitverkorenen zal worden vervloekt;
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Jahweh, de Heer, zal u doden, Maar een nieuwe
naam aan zijn dienaren schenken. 16 Dan zal al
wie zich zegen toewenst op aarde, Zich zegenen
bij den waarachtigen God; En wie een eed zweert
op aarde, Zal zweren bij den waarachtigen God!
Dan worden de vroegere noden vergeten, En
voor mijn ogen verborgen! 17Want zie, Ik zal een
nieuwe hemel En een nieuwe aarde scheppen!
Aan de vroegere denkt men niet terug, Ze komen
niet weer in de gedachten op; 18 Maar men zal
zich verheugen en eeuwig verblijden Over wat
Ik zal scheppen. Zie, Jerusalem schep Ik om in
gejubel, In vreugde zijn volk; 19 En Ik zal over
Jerusalem juichen, In mijn volk Mij verblijden!
Men zal er niet langer meer horen Het geklaag
van geween of geschrei. 20 Vandaar zal niet
heengaan De zuigeling van enkele dagen; De
grijsaard niet heengaan, Die zijn dagen niet vol
heeft gemaakt. Want men sterft er als knaap, Al
wordt men honderd jaar oud; En die de honderd
jaar niet bereikt, Zal als een vervloekte worden
beschouwd! 21 Ze zullen huizen bouwen, en er
in wonen, Wijngaarden planten, en de vrucht
er van eten; 22 Neen, zij zullen niet bouwen, en
anderen er in wonen, Niet planten, en anderen
er van eten. Want even lang als van bomen Zal
de levensduur zijn van mijn volk; En wat hun
handen hebben gemaakt, Zullen mijn uitverko-
renen zelf verbruiken; 23 Ze zullen zich niet
vermoeien voor niets, Geen kinderen baren voor
een vroegtijdige dood. Want ze zijn een geslacht
door Jahweh gezegend, Hun nakomelingschap
eveneens. 24 Eer ze nog roepen, geef Ik hun
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antwoord, Terwijl ze nog spreken, verhoor Ik
hen reeds. 25Dan zullen wolf en lam eendrachtig
grazen, De leeuw vreet hooi als het rund, De
slang zal zich voeden met stof: Ze zullen geen
kwaad of onheil stichten Op heel mijn heilige
berg, Spreekt Jahweh!

66
1 Zo spreekt Jahweh: De hemel is mijn troon,

En de aarde mijn voetbank! Waar wilt ge
dan een huis voor Mij bouwen, En waar is de
plaats, waar Ik zou rusten? 2 Mijn eigen hand
heeft dat alles gemaakt, Van Mij is dit alles,
spreekt Jahweh! Neen, slechts op hem zie Ik
neer, Die nederig is en deemoedig van hart, Die
van vrees voor mijn woord is vervuld! 3 Maar
wie een stier slacht, doodt ook een mens; Die
een schaap offert, wurgt ook een hond; Wie
een spijsoffer brengt, draagt ook zwijnebloed
op; Wie wierook brandt, vereert ook een afgod.
Welnu, zoals zij hun eigen wegen verkiezen,
En hun lust in hun gruwelen vinden, 4 Zo zal
Ik hun onheil verkiezen En gruwelen over hen
brengen. Want niemand gaf antwoord, toen Ik
riep; Zij luisterden niet, toen Ik sprak. 5 Hoort
Jahweh’s woord, Gij die van ontzag voor zijn
woord zijt vervuld! Uw eigen broeders, die u
haten, En om mijn Naam u verstoten, hebben
gezegd: Laat Jahweh zijn glorie eens tonen,
Dan kunnen wij uw vreugde eens zien; Maar
ze zullen beschaamd komen staan! 6 Hoort,
geraas uit de stad, gerommel uit de tempel: Het
is de donder van Jahweh, Die wraak op zijn
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vijanden neemt! 7 Maar Sion zal baren, eer
zij krijt, Brengt haar zonen ter wereld, eer de
weeën over haar komen! 8 Wie heeft er ooit
van gehoord, Ooit zo iets mogen zien; Werd
ooit een land op één dag gebaard, Een volk op
eenmaal geboren? Maar als Sion weeën krijgt,
heeft zij haar zonen al gebaard! 9 Of zou Ik
de moederschoot openen, En niet laten baren,
spreekt Jahweh; Hem sluiten, Ik die laat baren,
zegt uw God? 10 Verheugt u met Jerusalem, En
jubelt met haar, Gij allen, die haar bemint; Juicht
van blijdschap met haar, Gij allen, die over haar
treurt; 11 Opdat ge tot verzadiging moogt zuigen
Aan de borst van haar troost, En met verrukking
moogt zwelgen Aan de boezem van haar glorie.
12 Waarachtig, Jahweh heeft het gezegd! Zie,
Ik leid haar de vrede toe als een stroom, De
glorie der volken als een bruisende vloed. Haar
zuigelingen worden op de heup gedragen, En op
de knieën vertroeteld. 13 Zoals men door zijn
moeder getroost wordt, zal Ik u troosten, En zult
gij in Jerusalem worden verkwikt. 14 Als ge het
ziet, zal uw hart zich verheugen, Uw gebeente
bloeien als het jonge groen. Dan zal Jahweh’s
hand worden geopenbaard aan zijn dienaars,
Maar zijn toorn aan zijn vijanden! 15 Want
zie, Jahweh komt als een vuur, Zijn wagens
als een orkaan, Om zijn gramschap te tonen in
vuur, zijn dreigen in vlammen; 16 Want te vuur
en te zwaard houdt Jahweh gericht over alle
vlees, En onder de slagen van Jahweh vallen
tallozen neer. 17 En zij die zich heiligen en
reinigen, om naar de tuinen te gaan, Achter
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een leider, die zich in hun midden bevindt; Die
zwijnevlees eten, ongedierte en muizen, Ook
zij zullen gelijk met hun werken en plannen
vergaan: Is de godsspraak van Jahweh! 18 Maar
dan zal Ik komen, om te verzamelen Alle volken
en tongen! Ze zullen komen, en mijn glorie
aanschouwen, 19 En zal Ik tekenen onder hen
doen. En die onder hen zijn gespaard, zal Ik
tot de volken zenden, Naar Tarsjisj, Poet en
Loed, naar Mésjek en Rosj, Naar Toebal en
Jawan en verwijderde kusten, Die nog nooit
mijn Naam hebben gehoord, Nooit mijn glorie
aanschouwd: En zij zullen mijn glorie onder de
volken verkonden! 20 Dan brengen ze al uw
broeders weer terug, Met een offer voor Jahweh
van alle volken, Op paarden, wagens, karossen,
Opmuildier en dromedarissen, Naar mijn heilige
berg, Naar Jerusalem, spreekt Jahweh: Juist zoals
Israëls zonen hun spijsoffer brengen, In reine
vaten naar het huis van Jahweh! 21 En ook uit
hen zal Ik Mij priesters kiezen, En levieten, zegt
Jahweh! 22 Want zoals de nieuwe hemel, En de
nieuwe aarde, die Ik ga scheppen, Voor mijn
aanschijn blijven bestaan: is de godsspraak van
Jahweh; Zo zal ook uw kroost blijven bestaan
en uw naam! 23 En van maan tot maan, van
sabbat tot sabbat Zal al wat leeft Mij komen
aanbidden, zegt Jahweh! 24 En als zij opgaan,
zullen ze de lijken aanschouwen Van de mannen,
die Mij hebben verzaakt: Want hun worm zal
niet sterven, hun vuur niet worden geblust; Een
gruwel zijn ze voor al wat leeft!



cxxv

De Heilige Schrift, Petrus Canisiusvertaling,
1939

The Holy Bible with Deuterocanon in the Dutch
language, Petrus Canisiusvertaling, 1939

Public Domain

Language: Nederlandse taal (Dutch)

De Heilige Schrift, Petrus Canisiusvertaling, 1939
Eerste uitgave: Het Spectrum, Utrecht, Brussel, 1939
De Petrus Canisiusvertaling is een Nederlandse rooms-katholieke bij-
belvertaling, waarvan de eerste complete uitgave verscheen in 1939. De
volledige naam luidt: "De Heilige Schrift, vertaling uit de grondtekst
met aantekeningen, in opdracht van de Apologetische Vereniging 'Petrus
Canisius' ondernomen met goedkeuring van de hoogwaardige biss-
choppen van Nederland". De Petrus Canisiusvertaling is de eerste
Nederlandse katholieke vertaling die gebaseerd is op de grondteksten
in hun oorspronkelijke taal. Andere vertalingen gingen uit van de
Vulgaat. Het taalgebruik van de uitgave is naar hedendaagse normen
licht archaïsch te noemen, maar nog steeds vlot verstaanbaar.
Verantwoording in verband met de auteursrechten
In verband met de auteursrechten is contact opgenomen met de
oorspronkelijke uitgever (1), de Katholieke Vereniging voor Oecume (2)
en de Katholieke Bijbelstichting (3) en werden geen bezwaren gevonden
tegen deze publicatie. Rekening houdend met de wettelijke termijnen,
kan deze uitgave beschouwd worden als vrij van auteursrechten.
First publication: Het Spectrum, Utrecht, Brussel, 1939
The translation "Petrus Canisius" is a dutch roman catholic bible transla-
tion, that was first published in 1939. Its full title is "The Holy Scripture,
translation of the original texts with annotations, commissioned by the
Apologetical Society 'Petrus Canisius' and executed with the approval of
the most reverend bishops of the Netherlands". The translation "Petrus
Canisius" is the first dutch catholic translation that was based on the
scripture texts in their original language. Other translations were based
on the Vulgate. The language of this edition is to current standards
moderately archaic, but still easily understood.
Accountability in relation to copyright
Concerning the copyright contacts have been made with the original
publisher (1), the Katholieke Vereniging voor Oecumene (Catholic Society
for Ecumenism) (2) and the Katholieke Bijbelstichting (Catholic Bible
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Foundation) (3) and no objections have been found against this publica-
tion. Taking into account the legal terms, this edition can be considered
to be in the public domain.
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