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Jesaja was een profeet.  Zijn taak was het volk te 
vertellen wat God zei. De mensen wilden niet altijd 

naar Gods woord luisteren.  Jesaja preekte 
tijdens de 
regering
van vier
verschillende

koningen. 
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Jesaja dacht 
veel aan God, 
hoewel de 
mensen om 
hem heen 
dat niet 
deden.

Op een dag had hij
een visioen.  Dit is
een soort dromen
ook al slaap je niet.

In dit visioen zag
Jesaja hoe groot

en heilig de
HEER is.

God zegende de volgende koning, 
Hizkia, omdat hij alle beelden en 
valse goden verwijderde Hij bad 
tot de ware God.  Toen een 
vijandig leger Juda aanviel wist 
Hizkia dat zijn leger te zwak was 
om te winnen.  Hij vroeg Jesaja
om te bidden voor Gods hulp.

Koning Uzzia regeerde ruim 60 jaar.  Toen hij stierf 
werd zijn zoon Jotam koning in zijn plaats en deze 
regeerde zeventien jaar.  God zegende Jotam omdat 

hij luisterde naar wat God te zeggen had 
door de boodschappen van Jesaja 
en de andere profeten.

Jesaja zond de koning deze boodschap.  “Dit is wat 
de HEER zegt: Wees niet bang voor deze vijand … 
Ik zal hem verslaan ….”  Vlak daarna zorgde God 
ervoor dat het vijandige leger 
wegging zonder met Hizkia 
gevochten te hebben.

Koning Jotam zijn zoon was Achaz.  Achaz was twintig 
jaar oud toen hij begon te regeren.  Hij regeerde 
zestien jaar in Jeruzalem.  Achaz trok zich niets van 
God aan. Hij aanbad beelden en 
valse goden, en maakte dat 
Gods volk dat ook deed.
Ondanks dat Jesaja hem 
waarschuwde wilde Achaz niet 
naar God 
luisteren.
Hij was 
maar 35 
jaar oud 
toen hij 
stierf.

Koning Uzzia regeerde Juda vanuit de stad 
Jeruzalem.  Eerst zegende God Uzzia omdat 
hij goede dingen deed in de ogen van de Heer.  
Maar Uzzia werd trots en daardoor God 
ongehoorzaam.  Hij werd melaats en leefde 
daardoor tot zijn dood helemaal alleen.
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Jesaja zei dat God zelf een 
teken zou geven.  Hij 
zei: “Een maagd 
zal een   

zoon baren en hem de naam 
Immanuel geven.”  Het volk wist 
dat Jesaja over Gods Messias 
sprak, omdat een vrouw 
nooit maagd kon zijn 

en ook een kind    kon krijgen.
Ook de naam
Immanuel
betekent: God
met ons!

Het Joodse volk noemde deze Persoon “Messias”.  
Ook al verwachtte ze dat God de Messias zou sturen, 
vele mensen leefden alsof Hij nooit zou komen.

Misschien dacht Jesaja dat God hem naar verre volken 
zou sturen die nog nooit over God hadden gehoord. 
Maar nee, dat deed God niet. God vertelde Jesaja dat 
hij moest spreken tot zijn eigen volk in zijn eigen land.   

Hij moest hun 
vertellen dat God 
boos was over hun 
zonden.

Al de dingen die Jesaja zei over de Messias staan
geschreven in zijn

boek.  Ook al
schreef hij deze
dingen honderden
jaren voordat het
gebeurde, alles
wat Jesaja over
de Messias zei
is uitgekomen.

Er waren ook andere dingen die Jesaja aan zijn 
volk moest vertellen – wonderlijke dingen over een 
Persoon die een sterke boodschapper zou zijn en

zou komen om hun te redden
van zonden en

van al hun
vijanden.

In het visioen vroeg 
God: “Wie zal Ik 
zenden?”  “Hier ben ik.  
Zend mij”, antwoordde
Jesaja.  Hij wilde doen 
wat God van hem vroeg 
en gaan waar God hem 
naar toe zou zenden.
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Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over onze God, die 
ons geschapen heeft en die wil dat wij Hem kennen.

God weet dat wij verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij
noemt dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de dood, 
maar God houdt zoveel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus
gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo de 
gevolgen van onze zonden te dragen.  Jezus werd weer

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus gelooft en
aan Hem vraagt je zonden te vergeven, dan zal Hij dit

doen.  Hij zal komen en voortaan in jouw hart leven en jij
zult voortaan met Hem leven.

Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan het 
volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij

gestorven is en nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw leven ontvang
en op een dag voor altijd met U samen kan zijn.  Help mij

te leven voor U als uw kind.  Amen.  Lees de bijbel en
spreek met God iedere dag! Joh. 3 vs 16

“Jesaja Ziet in de Toekomst”

is een verhaal uit de Bijbel, 

het staat in 

Jesaja 1, 6, 7, 9, 53

“Door te luisteren naar Uw woord, komt
er licht en duidelijkheid in mijn leven.”

PSALM 119:130 

Jesaja zei dat de Messias groot zou zijn en grote 
dingen zou doen.  God vertelde Jesaja dat hij het 
volk moest zeggen dat de Messias moest lijden en 
gedood zou worden. Jesaja zal misschien verwonderd 
zijn geweest hoe de Messias groot 
en sterk kon zijn en tegelijkertijd 
ook zwak en gewond. Maar Jesaja 
ging niet in discussie met God –
hij herhaalde aan het volk wat 
God hem vertelde.  God zou 
zorgen dat Zijn profetie 
werkelijkheid werd.
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EINDE

De Messias zou komen – niet alleen voor het Joodse 
volk.  God vertelde Jesaja dat de Messias “een licht 
voor de heidenen” zou zijn.  De heidenen zijn alle 
mensen op de wereld die niet Joods zijn.  God 
houdt van iedereen en Zijn Messias zou komen 
om iedereen te zegenen en redding te brengen 
tot het einde van de aarde.

“Want een Kind is ons geboren, 
een Zoon is ons gegeven; en de 
heerschappij rust op Zijn 
schouder.  En men noemt 
Hem Wonderbare Raadsman, 
Sterke God, Eeuwige Vader, 
Vredevorst.” Jesaja was zo 
zeker dat Gods belofte waar 
zou worden, dat hij over de 
gebeurtenis sprak alsof het al 
gebeurd was.  Dit wordt een 
profetie genoemd.
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