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De grote Jesaja Dode Zee rol (zie verder: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dodeZeeRollen.pdf)

Modernistische theologen creëerden de theorie dat het boek Jesaja geschreven werd door twee of
meer personen. De theorie werd continu gewijzigd, maar ze behoudt nog steeds een prominente
positie onder sceptici, en niet weinig “evangelicals” werden door die zienswijze aangetast.
Bijvoorbeeld, de New Oxford Annotated Bible RSV van 1962, opgesteld door Bruce Metzger1 en
Herbert May, geeft de volgende commentaar over Jesaja:
“Slechts de hoofdstukken 1-39 kunnen toegewezen worden aan Jesaja’s tijd; in het algemeen
wordt aangenomen dat de hoofdstukken 40-66 stammen uit de tijd van Cyrus van Perzië (539
vC). en later, zoals aangetoond door de verschillen in historische achtergrond, literaire stijl en
theologische benadrukking. … De inhoud van deze sectie [hoofdstukken 56-66] (soms Derde
Jesaja genoemd) suggereert een datum tussen 530 en 510 vC, misschien in de tijd van Haggaï en
Zacharia (520-518); de hoofdstukken 60-62 mogelijk later”.
J. Sidlow Baxter2:
“… deze theorie van dubbel auteurschap bevredigde niet lang de verdeelde voorliefde van modernere critici. Ewald ontdekte zeven auteurs in het boek. Maar zelfs zeven werd spoedig inadequaat voor sommigen van de ontleders. In de Cambridge Bible for Schools and Colleges schreef
professor Skinner: ‘Het boek dat de naam van Jesaja draagt is in realiteit een collectie van profetische orakels, die manifeste sporen vertoont van composiet-auteurschap, en heeft een gecompliceerde literaire geschiedenis achter zich. Niet veel minder dan twee derden ervan bestaat uit
anonieme profetieën …’”
Maar het is onmogelijk te geloven dat Jezus Christus de onfeilbare Zoon van God is en dat het
Nieuwe Testament het goddelijk-geïnspireerde Woord van God is terwijl men ook gelooft in de
kritische kijk op Jesaja. De eenheid en goddelijke inspiratie van Jesaja en het Nieuwe Testament
staan of vallen samen.
1. Jesaja wordt geciteerd in minstens 23 nieuwtestamentische passages, en in elk geval wordt Jesaja geciteerd als zijnde een historische profeet en zijn geschriften worden geciteerd als zijnde
goddelijk geïnspireerd. Er zijn citaten uit elk deel van Jesaja: uit de hoofdstukken 1, 6, 9, 10, 11,
28, 29, 40, 42, 53, 61, en 65.
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Lees over Bruce Metzger bv. hier: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/evangelischeOngelovigen.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/J._Sidlow_Baxter
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Nieuwe Testament

Jesaja

Mattheüs 3:3

Jesaja 40:3

Mattheüs 4:14-16

Jesaja 8:23 - 9:1

Mattheüs 8:17

Jesaja 53:4

Mattheüs 12:17-21

Jesaja 42:1-4

Mattheüs 13:14-15

Jesaja 6:9-10

Mattheüs 15:7-8

Jesaja 29-13

Markus7:6

Jesaja 29:13

Markus 15:28

Jesaja 53:12

Lukas 3:4-6

Jesaja 40:3-5

Lukas 4:17-19

Jesaja 61:1-3

Johannes 1:23

Jesaja 40:3

Johannes 12:38

Jesaja 53:1

Johannes 12:39-40

Jesaja 6:9-10; 29:10; 44:18

Johannes 12:41

Jesaja 6:1

Handelingen 8:28-33

Jesaja 53:7-8

Handelingen 28:25-27

Jesaja 6:9-10

Romeinen 9:27-28

Jesaja 10:20-23

Romeinen 9:29

Jesaja 1:9

Romeinen 10:11

Jesaja 28:16

Romeinen 10:16

Jesaja 53:1

Romeinen 10:20-21

Jesaja 65:1-2

Romeinen 15:12

Jesaja 11:1, 10

1 Petrus 2:6

Jesaja 28:16

2. Jesaja wordt Schrift genoemd in het Nieuwe Testament (Markus 15:28 dat Jesaja 53:12 citeert;
Lukas 4:17-21 dat Jesaja 61:1-3 citeert; Handelingen 8:32-33 dat Jesaja 53:7 citeert; Romeinen
10:11 en 1 Petrus 2:6 die Jesaja 28:16 citeren). Christus leerde dat de Schrift niet gebroken kan
worden (Johannes 10:35). Merk op dat beide grote delen van Jesaja geciteerd worden.
3. Jezus Christus aanzag de oudtestamentische geschriften als goddelijk geïnspireerd in hun geheel. Hij citeerde elk deel van het Oude Testament (de Wet, de Profeten en de Geschriften)3 als
zijnde goddelijk geïnspireerd en als dat ze profetisch naar Hem verwijzen (Lukas 24:44), het3

Het Oude Testament heeft bij de Joden de naam TeNaCh en bestaat uit drie delen:
1. Torah (Wet): Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. (Eerste 5 boeken van de bijbel).
2. Nebiim (Profeten)
- Vroege profeten: Jozua, Richteren, (1+2) Samuël, (1+2) Koningen.
- Late profeten: Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja,
Haggai, Zacharia, Maleachi.
3. Chetubim (Geschriften)
- Psalmen, Job, Spreuken.
- Ruth, Hooglied, Prediker, Klaagliederen, Ester (Megillot - feestrollen).
- Daniël, Ezra, Nehemia, (1+2) Kronieken
2

geen het bovennatuurlijke karakter bevestigt van het Oude Testament, op de duidelijkste manier
voor hen die Jezus Christus eren als de Zoon van God.
4. Johannes’ Evangelie (Johannes 12:38-41) citeert uit beide sectie van Jesaja (Jesaja 53:1 en Jesaja 6:9) en zegt dat beide delen geschreven werden door dezelfde profeet genaamd Jesaja.
5. Jesaja’s profetieën bewijzen hun onfeilbare inspiratie.
Het is duidelijk dat Jesaja was geschreven door een profeet van God die de toekomst kon zien,
en dat bewijst zijn goddelijke inspiratie.
Neem Jesaja 534. Wij geloven dat dit geschreven werd in minstens 700 vóór Christus door de
historische profeet Jesaja, tijdens de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia. (Zie schema5
hierna).

Uit: http://www.verhoevenmarc.be/schemas-kaarten.htm en zie ook:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Koninkrijken-Israel-Juda.pdf

Maar zelfs de hevigste criticus kan niet ontkennen dat Jesaja ten minste 200 jaar vóór Christus geschreven werd, omdat we de Grote Jesajarol hebben uit de Dode Zee grotten die dateert uit die tijd.
Jesaja 53 (we nemen nu slechts één profetie) beschrijft voluit Christus’ afwijzing (Jesaja 53:3), Zijn
verzoeningswerk als slachtoffer (Jesaja 53:5-6), Zijn onderwerping aan Zijn moordenaars (Jesaja
53:7), Zijn zwijgen voor Zijn beschuldigers (Jesaja 53:7), Zijn onrechtvaardigheid die Hij verduurde (Jesaja 53:8), Zijn dood (Jesaja 53:8), Zijn begraving in de tombe van een rijke (Jesaja 53:9),
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Voor veel meer, lees: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Christus-in-Jesaja_53.pdf en
ookhttp://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jesaja-53.pdf
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Uit: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Koninkrijken-Israel-Juda.pdf
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Zijn zondeloosheid (Jesaja 53:9), Zijn opstanding (Jesaja 53:10), Zijn rechtvaardiging van gelovige
zondaars (Jesaja 53:11), en Zijn verhoging (Jesaja 53:12).

Lees ook:
o “Christus in Jesaja 53”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Christus-in-Jesaja_53.pdf
o “Jesaja 53 – De lijdende Knecht”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jesaja-53.pdf
o “De Dode Zee Rollen”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dodeZeeRollen.pdf
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