17 Juli
Jes. 51:1-3

HOE ABRAHAM GEZEGEND WERD.

“Hoort naar Mij, gij, die de gerechtigheid najaagt,
gij, die den HEERE zoekt!
Aanschouwt den rotssteen, waaruit gijlieden gehouwen zijt,
en de holligheid des bornputs, waaruit gij gegraven zijt.
Aanschouwt Abraham, ulieder vader,
en Sara, die ulieden gebaard heeft;
want Ik riep hem, toen hij nog alleen was,
en Ik zegende hem, en Ik vermenigvuldigde hem.
Want de HEERE zal Sion troosten,
Hij zal troosten al haar woeste plaatsen,
en Hij zal haar woestijn maken als Eden,
en haar wildernis als den hof des HEEREN;
vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden,
dankzegging en een stem des gezangs.
Jes. 51:4-8

REDDING IS OP KOMST.

Luistert naar Mij, Mijn volk!
en Mijn lieden, neigt naar Mij het oor!
Want een wet zal van Mij uitgaan,
en Ik zal Mijn recht doen rusten tot een licht der volken.
Mijn gerechtigheid is nabij,
Mijn heil trekt uit,
en Mijn armen zullen de volken richten;
op Mij zullen de eilanden wachten,
en op Mijn arm zullen zij hopen.
Heft ulieder ogen op naar den hemel,
en aanschouwt de aarde beneden;
want de hemel zal als een rook verdwijnen,
en de aarde zal als een kleed verouden,
en haar inwoners zullen van gelijken sterven;
maar Mijn heil zal in eeuwigheid zijn,
Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden.
Hoort naar Mij, gijlieden, die de gerechtigheid kent,
gij volk, in welks hart Mijn wet is!
Vreest niet de smaadheid van den mens,
en voor hun smaadredenen ontzet u niet.
Want de mot zal ze opeten als een kleed,
en het schietwormpje zal ze opeten als wol;
maar Mijn gerechtigheid zal in eeuwigheid zijn,
en Mijn heil van geslacht tot geslachten.”
Jes. 51:9-11

HERSTEL VAN DE VRIJGEKOCHTEN.

Ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan,
Gij arm des HEEREN!
Ontwaak als in de verledene dagen,
als in de geslachten van ouds;
zijt Gij het niet, Die Rahab uitgehouwen hebt,
Die den zeedraak verwond hebt?
Zijt Gij het niet, Die de zee,

☼

de wateren des groten afgronds, droog gemaakt hebt?
Die de diepten der zee gemaakt hebt tot een weg,
opdat de verlosten daardoor gingen?
Alzo zullen de vrijgekochten des HEEREN wederkeren,
en met gejuich tot Sion komen;
en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen;
vreugde en blijdschap zullen zij aangrijpen,
treuring en zuchting zullen wegvlieden.
Jes. 51:12-16

GEEN REDEN OM BANG TE ZIJN.

“Ik, Ik ben het, Die u troost;
wie zijt gij, dat gij vreest voor den mens, die sterven zal?
En voor eens mensen kind, dat hooi worden zal?
En vergeet den HEERE, Die u gemaakt heeft,
Die de hemelen heeft uitgebreid,
en de aarde gegrond heeft,
en vreest geduriglijk den gansen dag,
vanwege de grimmigheid des benauwers,
wanneer hij zich bereidt om te verderven?
Waar is dan de grimmigheid des benauwers?
De omzwevende gevangene zal haastelijk los gelaten worden;
en hij zal in den kuil niet sterven,
en zijn brood zal hem niet ontbreken.
Want Ik ben de HEERE, uw God,
Die de zee klieft, dat haar golven bruisen;
HEERE der heirscharen is Zijn Naam.
En Ik leg Mijn woorden in uw mond,
en bedek u onder de schaduw Mijner hand;
om den hemel te planten,
en om de aarde te gronden,
en om te zeggen tot Sion: 'Gij zijt Mijn volk.'”
Jes. 51:17-23

GODS TOORN ZAL WORDEN WEGGENOMEN.

Waak op, waak op,
sta op, Jeruzalem!
Gij, die gedronken hebt van de hand des HEEREN
den beker Zijner grimmigheid;
den droesem van den beker der zwijmeling
hebt gij gedronken, ja, uitgezogen.
Er is niemand van al de kinderen, die zij gebaard heeft,
die haar zachtjes leidt;
en niemand van al de kinderen, die zij opgevoed heeft,
die haar bij de hand grijpt.
Deze twee dingen zijn u wedervaren,
wie heeft medelijden met u?
Er is verwoesting, en verbreking, en honger, en zwaard,
door wien zal Ik u troosten?
Uw kinderen zijn in bezwijming gevallen,
zij liggen vooraan op alle straten,
gelijk een wilde os in het net;
zij zijn vol van de grimmigheid des HEEREN,
van de schelding uws Gods.
Daarom hoort nu dit, gij bedrukten!
en gij dronkenen, maar niet van wijn!

Alzo zegt de Heere, de HEERE
en uw God, Die Zijns volks zaak twisten zal:
“Zie, Ik neem den beker der zwijmeling van uw hand,
den droesem van den beker Mijner grimmigheid;
gij zult dien voortaan niet meer drinken.
Maar Ik zal hem dien, die u bedroefd hebben, in de hand zetten,
die tot uw ziel zeiden:
'Buig u neder, dat wij over u gaan';
en gij legdet uw rug neder als aarde,
en als een straat dergenen, die daarover gaan.”
Jes. 52:1,2

SCHOONHEID VAN HERSTEL.

Waak op, waak op,
trek uw sterkte aan, o Sion!
Trek uw sierlijke klederen aan,
o Jeruzalem, gij heilige stad,
want in u zal voortaan geen onbesnedene
noch onreine meer komen.
Schud u uit het stof,
maak u op, zit neder, o Jeruzalem!
Maak u los van de banden van uw hals,
gij gevangene dochter van Sion!
Jes. 52:3-6

BALLINGSCHAP WEERZINWEKKEND IN GODS OGEN. Want zo zegt de HEERE;

“Gijlieden zijt om niet verkocht,
gij zult ook zonder geld gelost worden.”
Want zo zegt de Heere HEERE:
“In vorige tijden trok Mijn volk af in Egypte, om als vreemdeling aldaar te verkeren;
en Assur heeft hetzelve om niet onderdrukt.”
“En nu, wat heb Ik hier te doen?” spreekt de HEERE,
“dewijl Mijn volk om niet weggenomen is,
en degenen die over hetzelve heersen, het doen huilen”,
spreekt de HEERE,
“en Mijn Naam geduriglijk den gansen dag gelasterd wordt;
Daarom zal Mijn volk,
daarom zal het Mijn Naam in dien dag kennen,
dat Ik het Zelf ben, Die spreekt:
Zie, hier ben Ik.”
Jes. 52:7-10

VREUGDE VAN HERSTEL.

Hoe liefelijk zijn op de bergen
de voeten desgenen, die het goede boodschapt,
die den vrede doet horen;
desgenen, die goede boodschap brengt van het goede,
die heil doet horen;
desgenen, die tot Sion zegt:
“Uw God is Koning.”
Er is een stem uwer wachters; zij verheffen de stem,
zij juichen te zamen;
want zij zullen oog aan oog zien,

als de HEERE Sion wederbrengen zal.
Maakt een geschal, juicht te zamen,
gij woeste plaatsen van Jeruzalem!
Want de HEERE heeft Zijn volk getroost,
Hij heeft Jeruzalem verlost.
De HEERE heeft Zijn heiligen arm ontbloot
voor de ogen aller heidenen;
en al de einden der aarde zullen zien
het heil onzes Gods.
Jes. 52:11,12

REINHEID VAN HERSTEL.

Vertrekt, vertrekt, gaat uit van daar,
raakt het onreine niet aan;
gaat uit het midden van hen, reinigt u,
gij, die de vaten des HEEREN draagt!
Want gijlieden zult niet met haast uitgaan,
noch met der vlucht henengaan;
want de HEERE zal voor ulieder aangezicht henentrekken,
en de God van Israël zal uw achtertocht wezen.
Jes. 52:13-15

GLORIE VAN DE LIJDENDE DIENAAR.

“Ziet, Mijn Knecht zal verstandelijk handelen;
Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden.
Gelijk als velen zich over U ontzet hebben,
alzo verdorven was Zijn gelaat, meer dan van iemand,
en Zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen;
alzo zal Hij vele heidenen besprengen,
ja, de koningen zullen hun mond over Hem toehouden;
want denwelken het niet verkondigd was, die zullen het zien,
en welken het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan.”
Jes. 53:1-3

UITERLIJK VAN DE MESSIAS.

Wie heeft onze prediking geloofd,
en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard?
Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten,
en als een wortel uit een dorre aarde;
Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen,
zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.
Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen,
een Man van smarten, en verzocht in krankheid;
en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem;
Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.
Jes. 53:4-6

ZIJN LIJDEN VOOR ONZE ZONDEN.

Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen,
en onze smarten heeft Hij gedragen;
doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd,
van God geslagen en verdrukt was.
Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld;
de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem,
en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
Wij dwaalden allen als schapen,

wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg;
doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid
op Hem doen aanlopen.
Jes. 53:7-9

NEDERIGHEID VAN DE DOOD VAN DE MESSIAS.

Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt;
doch Hij deed Zijn mond niet open;
als een lam werd Hij ter slachting geleid,
en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders,
alzo deed Hij Zijn mond niet open.
Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen;
en wie zal Zijn leeftijd uitspreken?
Want Hij is afgesneden uit het land der levenden;
om de overtreding mijns volks is de plage op Hem geweest.
En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld,
en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest,
omdat Hij geen onrecht gedaan heeft,
noch bedrog in Zijn mond geweest is.
Jes. 53:10-12

TRIOMF VAN WEDEROPSTANDING.

Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt;
als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben,
zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen;
en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.
“Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien,
en verzadigd worden;
door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken,
want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen,
en Hij zal de machtigen als een roof delen,
omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood,
en met de overtreders is geteld geweest,
en Hij veler zonden gedragen heeft,
en voor de overtreders gebeden heeft.
Jes. 54:1-3

ONVRUCHTBAAR OM LEVEN TE HERBERGEN.

Zing vrolijk, gij onvruchtbare,
die niet gebaard hebt!
Maak geschal met vrolijk gezang, en juich,
die geen barensnood gehad hebt!
Want de kinderen der eenzame zijn meer,
dan de kinderen der getrouwde”,
zegt de HEERE.
“Maak de plaats uwer tenten wijd,
en dat men de gordijnen uwer woningen uitbreide,
verhinder het niet;
maak uw koorden lang,
en steek uw pinnen vast in.
Want gij zult uitbreken ter rechter- en ter linkerhand;
en uw zaad zal de heidenen erven,
en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen.”
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