Jesaja 53:12 – ‘… en voor de overtreders gebeden heeft.’
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Gemeente,
In de lijdensgeschiedenis heeft het gebed van Christus een centrale plaats. Het is van groot
belang dat Hij biddend de lijdensweg is gegaan. Christus heeft Zijn hogepriesterlijk gebed
uitgesproken. Indringend heeft Christus gebeden voor de Zijnen. Kort voor het lijden zei Hij
tegen Petrus: ‘Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude.’ Dat had Petrus wel nodig
ook na zijn verloochening. Het gebed van Christus heeft hem vastgehouden.
Vervolgens heeft de Heere Jezus een hevige gebedsstrijd doorgemaakt in Gethsémané. Hij
zag het lijden in volle hevigheid voor Zich. Hij heeft daar gebeden: ‘Vader, als het mogelijk is,
neem deze drinkbeker van Mij weg, maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.’ De
Heere Jezus is biddend verder gegaan naar het kruis. Op Golgotha klinken de kruiswoorden
als vuurpijlen in de donkere nacht. Zo heeft Hij heeft gebeden tot Zijn Vader. Jezus heeft het
uitgeroepen in de donkere nacht: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ Hij
heeft gebeden voor degenen Hem kruisigden: ‘Vader vergeef het hun, wat zij weten niet wat
zij doen.’ Aan het einde van Zijn lijden klonk het psalmwoord: ‘Vader, in Uw handen beveel
Ik Mijn Geest.’
Zo zien we dat onze Zaligmaker de lijdensweg biddend is gegaan. Het gebed van Christus is
voor ons tot troost. Hij heeft voor ons geleden. Hij heeft ook voor ons gebeden. En dat Hij
gebeden heeft voor de overtreders, is eeuwen ervoor al gezegd door Jesaja.
We luisteren vandaag naar het lied van de lijdende Knecht van de HEERE. Zo wordt Jesaja 53
genoemd. We zouden uitvoerig kunnen ingaan op de uitleg van dit hoofdstuk. Wie is de
lijdende Knecht geweest? Het woord ‘knecht’ wordt ook voor Israël gebruikt. We laten dat
deze keer echter rusten.
In Handelingen 8 leest de Ethiopische kamerheer op zijn reiswagen dit hoofdstuk. Hij stelt de
vraag: ‘Over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders?’ Dan verkondigt
Filippus hem Jezus vanuit Jesaja 53. Zo mogen wij het vandaag ook overdenken.
Het is wonderlijk hoe gedetailleerd de profeet het lijden van Christus heeft voorzegd en
voorzien. Het is geheel in vervulling gegaan, tot in de details. Lees bijvoorbeeld wat er staat
in vers 9: ‘Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld en Hij is bij de rijke in Zijn dood
geweest.’ Geweest, staat er… alsof het op dat moment al is gebeurd. Terwijl profeet Jesaja
700 jaar voor Christus leefde.
We ontmoeten in het Evangelie Nicodemus en Jozef van Arimathea. Jezus werd gelegd in het
rotsgraf van Jozef, waarin nog nooit iemand was gelegd. Hij is bij de rijke in Zijn dood
geweest. En dat terwijl men Zijn graf bij de goddelozen had gesteld. Zo is alles over Hem
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voorzegd, eeuwen voor Zijn lijden en sterven. Je kunt je daarover verwonderen als je dit
hoofdstuk leest. Het is een bewijs van de waarheid van de Bijbel. De Bijbel is zelfbewijzend,
autopistos in het Grieks. In geen enkel ander boek ter wereld zul je dat zo vinden. Vandaag
overdenken we wat er staat aan het einde van vers 12: ‘… en voor de overtreders gebeden
heeft.’
Het brengt ons op Golgotha. Op de heuvel Golgotha klinken heel veel spottende woorden. Er
klinken ook lege en nietzeggende woorden. De publieke opinie heeft zich tegen de lijdende
Knecht gekeerd. Mensen werpen even een meewarige blik op het kruis en vervolgen dan
hun weg. Ze halen hun schouders op. We lezen daarover een schuldbelijdenis in het zesde
vers: ‘Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een ieder naar zijn eigen weg.’ Zo was
de reactie van het volk op de lijdende Knecht.
Dat is echter niet het laatste woord. Het is ook niet het beslissende woord. Steeds klinkt het
woord ‘maar’ in dit hoofdstuk en dan neemt God het Woord. We zien het in vers 5: ‘Maar Hij
is om onze overtredingen verwond.’ Dan ook in vers 6: ‘Maar de HEERE heeft de
ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.’ En in vers 10: ‘Maar het behaagde
de HEERE Hem te verbrijzelen.’ Dat MAAR is Gods antwoord op onze verwerping. God zegt
maar. Maar Hij droeg de ongerechtigheid van ons allen.
Zijn wij in deze lijdenstijd al tot die ontdekking gekomen? Het was om mijn overtredingen
dat Hij moest lijden. Mijn ongerechtigheid is op Hem neergekomen. Hij voor mij daar ik
anders de eeuwige dood had moeten sterven. Het is goed om bij het kruis te staan. Er wordt
op Golgotha gespot, er klinken lege woorden. Maar er wordt op Golgotha ook gebeden.
Door Hem die aan het middelste kruis hangt. Zijn handen kan Hij niet meer vouwen. Ze zijn
wel opgeheven naar de hemel, maar er zijn spijkers doorheen geslagen. En ook door Zijn
voeten. Het verhindert Hem niet om te bidden. En dat Christus gebeden heeft in deze
donkere nacht, is voor ons een troost.
Hoe is het eigenlijk met uw gebedsleven gesteld? Wij nemen toch wel iedere dag een
moment de tijd om te bidden tot God? Wij leggen onze kleine en grote vragen toch wel aan
Hem voor? Hopelijk is bidden niet alleen iets voor het moment dat we er niet meer
uitkomen. Ik hoop dat de kinderen en de jongeren die in de kerk zijn stille tijd houden. Even
je mobiel uit. Niet direct je computer aanzetten, maar de tijd nemen om te luisteren naar
Gods Woord en om te bidden tot God.
Het kan zijn dat we eigenlijk moeten toegeven dat we er veel te gemakkelijk mee omgaan.
Wij weten zo vaak niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. We zeggen met de
discipelen: ‘Heere, leer ons bidden.’ Het is een troost dat Christus voor ons gebeden heeft.
Op deze lijdenszondag mogen wij dankzij het gebed van Christus nadenken over ons gebed.
Hij heeft niet alleen voor ons gebeden, maar ook voor ons geleden. Daarom is Zijn voorbede
allesbelissend.
In het eerste deel van het hoofdstuk gaat het over de vernedering van de Knecht. Vanaf het
tweede van vers 10 horen we de vrucht van Zijn lijden. We horen wat de uitwerking ervan is
geweest. Het is voor velen tot eeuwige zegen. ‘Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld
zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen.’ Dat is een oudtestamentische
profetie van de opstanding van Christus. Ook dat is al voorzegd. We staan in Jesaja 53 op het
hoogtepunt van de oudtestamentische openbaring.
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Toen de discipelen op de Paasmorgen het graf van Jezus leeg aantroffen, hadden ze vanuit
de Schriften kunnen weten dat hun Meester zou opstaan. ‘Hij zal nageslacht zien, Hij zal de
dagen verlengen. Het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.’ Zo is
deze profetie een lichtende wegwijzer tot Christus. Gods werk gaat altijd door. Het is Zijn
welbehagen.
Welbehagen is een woord waar wij geen verklaring voor kunnen geven. Gods totale
goedheid voor slechte mensen. Hij zoekt mensen die Hem niet zoeken. En dat welbehagen
zal gelukkig voorgaan. Het stopt niet met de verwerping van de lijdende Knecht. Eigenlijk zou
je dat verwachten. Wat is er ook vandaag een ongeloof in de wereld en soms zelfs in de kerk.
Denk aan die predikant die beweert dat Jezus geen historische persoon is geweest. Kun je er
dan niet beter mee ophouden? Nee, gelukkig niet, want Gods werk gaat altijd door. Het
welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn, zegt de profeet.
Vanaf vers 11 neemt de HEERE Zelf het woord. Het is niet bepalend wat mensen zeggen over
de lijdende Knecht, maar wat Hij over Hem zegt: ‘Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel
zal Hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn
Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.’
Eigenlijk is alles wat je moet weten om zalig te worden te vinden dit hoofdstuk. We horen
over onze verlorenheid, maar ook over de redding uit die verlorenheid. Christus is een grote
Zaligmaker voor grote zondaren. Wat een zegen dat wij de lijdensverkondiging mogen
horen. Wat is dan voor ons belang? Het is wat de HEERE zegt: ‘Kennis van de Rechtvaardige,
Mijn Knecht, zal velen rechtvaardig maken.’ Deze zin verwijst naar een rechtszaak. In deze
rechtszaak staan wij voor God in de schuld. Wij kunnen onszelf niet vrijpleiten, op geen
enkele manier. Maar dan ontmoeten wij Hem in de rechtszaal, de Rechtvaardige. Hij heeft
geen onrecht gedaan en er is geen bedrog in Zijn mond geweest. Hij zal velen Rechtvaardig
maken.
Wat is het belangrijk om Hem te kennen. Door het geloof leer je Hem kennen. Ja, dan leer je
ook jezelf kennen. Steeds meer. En ik val ik mijzelf ook zo vaak tegen. Maar nu leer ik in het
Evangelie Hem kennen. Door genade weet ik dat Hij mij rechtvaardigt. Gemeente, weten wij
dat? Buiten Christus is geen leven maar de ondergang. Het Evangelie wordt ons verkondigd,
opdat wij tot Hem gaat die zondaren rechtvaardigt.
Daarom, staat er in vers 12. We komen bij onze tekst. Dat woord daarom verwijst ergens
naar, want daarop volgt het woord ‘omdat’. De verhoging van de lijdende Knecht volgt op
Zijn vernedering. Omdat Hij Zich zo diep heeft vernederd. Daarom… omdat. En dat woordje
omdat laat ons dan opnieuw een aantal details zien van het lijden van de Heere Jezus.
‘Omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in de dood, onder de overtreders is geteld.’
Overtreders. We hoorden datzelfde woord in vers 5. ‘Maar Hij is om onze overtredingen
verwond’. De lijdende Knecht is onder de overtreders geteld. Hij werd gekruisigd met twee
moordenaars. Hij kreeg dezelfde behandeling, dezelfde straf als zij. We weten hoe een van
die twee moordenaars tot inkeer kwam. De andere kruiseling bleef spotten. Hij vroeg aan
zijn compagnon: ‘Vrees je ook God niet, daar wij hetzelfde oordeel ondergaan.’ Deze man
had het begrepen: ‘Wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar Deze
heeft niets onbehoorlijks gedaan.’
Ondertussen wordt Jezus met de overtreders geteld. Het is natuurlijke een gerechtelijke
dwaling van de eerste orde geweest. Als dat vandaag zou gebeuren, dan zou er een
onderzoekcommissie worden ingesteld. Hoe kon dat gebeuren, wat is er misgegaan?
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Gemeente, hier is alles misgegaan. ‘Hij is onder de overtreders geteld geweest.’ En dat gaat
ons allemaal aan. Wij maken onderscheid tussen grote en kleine overtredingen. Zeker als het
over anderen gaat, weten we precies de punten en komma’s aan te wijzen. Voor God gaat
het om gehoorzaamheid.
En als het over Gods geboden gaat moeten we toch eerlijk belijden dat we die allemaal
hebben overtreden? Overtreden, dat betekent dat je te ver gaat, dat je afdwaalt. Bij God
vandaan gelopen, dat is onze overtreding. We gaan onze eigen weg, terwijl Hij ons de weg
ten leven wijst. Op zo veel manieren gaan wij over de grens die Hij ons wijst. Overtreden, het
is ongeloof.
Maar dit is nu het wonder: ‘Hij is onder de overtreders geteld.’ De stadhouder Pilatus
stemde in met Zijn kruisiging. Hij werd veroordeeld samen met die twee andere
moordenaars. Zo werd er geteld op Golgotha. Drie veroordeelden op die dag. Hij werd erbij
geteld.
Wat ontdekken we nu we dit lezen? Wij moeten onszelf bij die overtreders rekenen. We
moeten niet tellen alsof het over anderen gaat. Wat een overtredingen in je eigen leven. Je
raakt de tel toch helemaal kwijt. ‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond.’ Hij is onder
de overtreders geteld. Daarin klinkt het Evangelie, dat Hij Zich onder de overtreders heeft
laten reken.
Onder de overtreders… voor de overtreders. Ja, dat staat ook in vers 12. Dat is het
wonderlijke van het Evangelie. Met de overtreders en voor de overtreders. Wij kunnen dat
wonder met ons verstand niet klein krijgen. Dat hoeft ook niet. Als we het maar in geloof
aanvaarden.
We komen bij onze kerntekst: ‘… omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de
overtreders gebeden heeft.’ Terwijl de hamer de spijkers door Zijn hand drijft, klinkt daar het
gebed van Jezus. Het is een gebed om vergeving. Een gebed voor overtreders. Voor de
soldaten. Voor de Joodse leiders. Voor de toeschouwers.
Wij vinden het vaak heel moeilijk om mensen te vergeven die ons oneerlijk behandeld
hebben. We ontlopen hen liever, we komen hen liever even niet tegen. De Heere Jezus bidt
voor overtreders. ‘Hoor ik dan hoe Jezus bad, voor wie Hem gekruisigd had.’ Kom vooral wat
dichterbij staan, dan hoor je de woorden van Zijn gebed: ‘Vader vergeef het hun, want zij
weten niet wat zij doen.’ Hij is de enige die dat werkelijk kan bidden, want Hij is de
Rechtvaardige. Zo heeft Hij de zonden van velen gedragen.
Gemeente, we hier zien we de volle betekenis van de naam Immanuël. God met ons. Hij is
niet tegen ons, maar door Christus met ons. Onder de overtreders… voor de overtreders.
Wat een ruimte is er in deze woorden. De zonde van velen. Er is ruimte in Zijn
verzoeningswerk, ruimte voor heel de wereld.
Denk niet dat je daarvoor niet in aanmerking komt. Misschien heb je Hem lang laten
wachten. Je ging door met zondigen, terwijl je wist dat het niet goed zat. Dan is er alle reden
om je handen te vouwen. Hij heeft de zonden van velen gedragen. Ga tot Hem. Stel het toch
niet uit, voor het te laat is.
En als je tot Hem bidt, dan heeft Hij al voor je gebeden. Want Hij bad voor de overtreders.
Hij maakt geen onderscheid, waar wij het wel maken. Nu kan het woord dat vertaald is als
bidden ook nog op een andere manier worden weergegeven. Het is een werkwoord dat
maar vier keer voorkomt in het Oude Testament. We kunnen het ook vertalen als
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‘tussenbeide komen’. Zo is de lijdende Knecht voor ons ingetreden en heeft het voor ons
opgenomen.
Denk nog even aan die rechtszaak. Wij zitten daar als beklaagden. Wij kunnen niets aan
verzachtende omstandigheden aanvoeren. Wij zijn volledig toerekeningsvatbaar. Maar nu
treedt de Rechtvaardige voor ons in. Hij vraagt voor ons om vergeving. Hij heeft alle schuld
op Zich genomen. Dat gaat tegen onze logica in; dat je wordt gestraft om de fout van een
ander. Maar Hij kwam tussenbeide voor de overtreders. Dat laat de inhoud zien van Zijn
gebed. Hij bidt op grond van Zijn vergoten bloed dat reinigt van alle zonden.
Het is een grote troost wat wij hier vanmorgen lezen. Wij mogen ons in deze lijdenstijd laten
troosten door het gebed van Christus. Hij is biddend de lijdensweg gegaan. Wij hebben een
biddende Zaligmaker. Ook vandaag heft Hij Zijn doorboorde handen op om voor de kerk op
aarde te bidden. Hij heiligt onze onvolmaakte gebeden.
Dan mogen we de lijn doortrekken naar ons eigen gebedsleven. ‘Bid zonder ophouden.’ Wij
worden aangespoord om voortdurend te bidden. In het gebed ligt heel ons leven open voor
God. Corrie ten Boom zei eens: ‘Bezorgdheid is als een schommelstoel, je bent voortdurend
in beweging, maar je schiet niets op.’ Ze zei over het gebed: ‘Het gebed verplaatst onze
aandacht van het probleem naar de kracht, van de bezorgdheid naar de Almachtige.’
Wij kunnen ons inderdaad zorgen maken, we blijven daarin gevangen en komen niets
vooruit. Bezorgdheid is als een schommelstoel. Je komt er niets mee vooruit. Beter is het om
onze handen te vouwen en om je zorgen uit handen te geven in Gods handen. Wij kunnen
bidden omdat Christus voor ons gebeden heeft en nog voor ons bidt. Aan de rechterhand
van Zijn hemelse Vader heft Hij Zijn doorboorde handen op.
Zo mogen en kunnen wij bidden tot God, met vrijmoedigheid toegaan tot Zijn genadetroon.
Dan is bidden meer dan alleen je verlanglijstje bij de HEERE neerleggen. Ik wil dit en dat zo
graag, kunt U dat voor mij realiseren? We mogen onze wensen en verlangens aan Hem
voorleggen, maar bidden betekent wel; dat we ons hele leven voor Hem openleggen. Het is
ons verlangen om tot Zijn eer te leven. We bidden het de Heere Jezus na: ‘Uw wil geschiedde
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.’
We leven in de eindtijd, dat is aan alles te merken. Er is een eindstrijd gaande. We bidden:
Heere, bewaar en vermeeder Uw kerk. We bidden om de wederkomst van de Heere Jezus
Christus. We zien de tekenen van de tijden. Jesaja heeft de dag van de wederkomst al
gezien. De Heilige Geest deed het hem zien. We lezen het aan het einde van zijn boek, ook
daar klinkt het is het woord van de HEERE Zelf: ‘Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde.’
Naar die dag verlangt de kerk van Christus met groot verlangen. Waar is dat aan te merken?
Daaraan dat de kerk van Christus bidt: ‘Heere Jezus, kom haastig.’ Iedere dag komen we
weer een dag dichter bij de wederkomst. En tot die dag zal het welbehagen van de HEERE
door Zijn hand voorspoedig zijn. Dus niet in je schommelstoel blijven zitten, maar je handen
vouwen. Er is al voor ons gebeden. Daarom bidden wij met vrijmoedigheid tot onze hemelse
Vader.
Jezus heeft voor ons geleden en voor ons gebeden. Het wordt ons duidelijk vanuit Jesaja 53
dat er al voor ons gebeden is. Hij heeft gebeden voor zondaren. Biddend is Hij de lijdensweg
gegaan. Of bent u geen overtreder? Dat zou een groot misverstand zijn, want dan wijs je het
gebed van Christus af. En dat is tot onze ondergang. Maar het welbehagen van de HEERE zal
door Zijn hand voorspoedig zijn. Hij rechtvaardigt velen. Hij heeft de zonden van velen
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gedragen. Zo klinkt het Evangelie, de ruime en verlossende boodschap. Zijn we erbij, bij die
velen? Zijn we bij de velen onder wie Hij is geteld geweest en geloven we Hem op Zijn
Woord?
Gemeente, straks zal er een ontelbare schare staan voor de troon van het Lam. En
vanmorgen horen we het Evangelie, opdat we in Hem geloven: ‘… en dat Hij voor de
overtreders gebeden heeft.’
Amen
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