
Om Sion’s wil 
niet stil zijn,  
om Jeruzalem’s 
wil niet zwijgen.  
Jesaja 62 
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TWEE vragen: 
 
1. Waaróm zou u 
ernstig betrokken 
moeten zijn bij 
uw geestelijke 
broer, Israël?  
 
2. Hoé kunt u 
betrokken zijn? 
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God, houd U niet stil, zwijg niet, God, zie niet 
onbewogen toe, Uw vijanden roeren zich, trots 
heffen Uw haters het hoofd. Tegen Uw volk 
smeden zij een complot, ze spannen tegen Uw 
lieveling samen, en zeggen: ‘Kom, wij verdelgen dit 
volk, Israëls naam zal nooit meer worden 
genoemd.’ Zij hebben samen plannen gesmeed en 
zich tegen U verenigd: de tenten van Edom en de 
Ismaëlieten, Moab en de zonen van Hagar, Gebal en 
Ammon en Amalek, Filistea en de bewoners van 
Tyrus. Zelfs Assyrië heeft zich aangesloten en de 
hand gereikt aan de zonen van Lot. [Psalm 83:1-9] 
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Omwille van Sion zal ik niet zwijgen omwille van 

Jeruzalem ben ik niet stil,’ ‘Jeruzalem, Ik heb 

wachters op je muren gezet die nooit zullen 

zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen 

op de Heer, Gun jezelf geen rust En gun Hem geen 

rust, Totdat Hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest 

En haar roem op aarde heeft bevestigd.’ (Jesaja 62) 
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Want de Heer heeft ons (= Israël…) het volgende 

opgedragen: Ik heb je bestemd tot een licht voor 

alle volken om redding te brengen tot aan de 

uiteinde der aarden. (Handelingen 13:47 / Jesaja 42:6 + 49:6)  

Ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze 
kooi zijn. (Johannes 10:16: )  
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Want de Heer heeft ons (= Joden) het volgende 
opgedragen: “Ik heb je (Israël) bestemd tot een 
licht voor alle volken om redding te brengen, tot 
aan de uiteinden van de aarde.” (Handelingen 13:47)  

Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent om de stammen 
van Jakob op te richten en de overlevenden van 
Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. 
Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat 
de redding die ik brengen zal tot aan de einden der 
aarde reikt.’ (Jesaja 49: 6 ) 
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… God, onze Heiland, (…) wil, dat alle mensen 

behouden worden en tot erkentenis der waarheid 

komen. Want er is één God en ook één middelaar 

tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die 

Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en 

daarvan wordt getuigd te juister tijd. (2 Timoteüs 3-6) 
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…zegt God tegen Abraham: 

‘Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, 

zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van 

de aardbodem gezegend worden.’ (Genesis 12:3) 
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