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NBG-vertaling 1951 Willibrordvertaling 1995  

Sions heil komt  
1 Om Sions wil  zal ik niet zwijgen en om 
Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn 
heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing 
als een brandende fakkel.  
 
Wie spreekt hier? YHVH? DE Profeet, ikzelf? YHVH 
zelf! God is altijd, elk moment met ons bezig, bezig 
met het heil van ons en Zijn schepping. 
Wat Israél ook gedaan en misdaan heeft, YHVH laat 
Israël, dus mij, dus iedereen niet in de steek. De 
Heilige blijft actief om mij te doen omkeren.  
Hij zwijgt en rust niet. Hart of zacht, altijd liefdevol. 
Ik zal dat dikwijls als hard en streng ervaren, Zijn 
‘luide’ en ‘verschrikkelijke’ pogingen mij tot omkeer 
te brengen. Tot opstijgen, tot het ontvangen van 
mijn werkelijke naam, waardoor ik kan stralen als 
een brandende fakkel. Opdat ik tot verlossing, dat 
wil zeggen uit de greep van het Kwade geraak en 
brug mag worden in Zijn handen. Sterker: deze 
hemelse glans en uitstralend licht trekt het kwade 
mee omhoog, geeft de mogelijkheid voor alle 
verlossing. 
Een en al !!!Lichtsymboliek!!! 
 
De Heilige spreekt met zijn Taal, niet in mijn 
woorden. Als ik luister, zal ik Hem horen. Maar wat 
is het moeilijk om echt te luisteren, me af te 
wenden van wat ik zelf wil zeggen, mijn oren te 
sluiten voor wat ikzelf wil horen! 

 
1 Uit liefde voor Sion kan ik niet zwijgen,  
uit liefde voor Jeruzalem ken ik geen rust,  
totdat zijn heil straalt als een gloed  
en zijn redding als een brandende toorts. 
 
Sion/Jeruzalen. De berg en de heilige stad, de ruimte en het mystieke hart  
Op zoveel ‘niveaus’ is deze tekst van Jesaja te lezen. Op niveau van de eigen ziel, van 
een ecclesia, van de mensengemeenschap. 
Hier is een en al activiteit in dit vers weliswaar negatief geformuleerd: niet zwijgen, 
niet rusten. De positieve kant is spreken en actief zijn. 
Waarom doet en moet de Heilige dit doen? Omdat ons mystieke hart en de ruimte die 
we zijn, verduisterd en bevuild zijn. En inderdaad door het Kwaad. Want als we  
nauwkeurig nagaan waarom we niet op de Heilige zijn gericht door 
ongeïnteresseerdheid, door onwetendheid, door verstrooidheid, door gemakzucht, 
door verzet, door misleiding, door onmacht, door passiviteit, dan ligt de oorzaak nooit 
helemaal bij ons zelf. 
Allereerst leven we niet in een religieuze samenleving waarin iedereen wordt 
opgevoed met als doel te helpen in het leven gericht te worden en blijven op de 
Heilige. De sociaal-culturele normen die op ons worden gedrukt zijn eerder 
belemmering voor werkelijke godsdienstigheid dan hulmiddel. En dat is kwaad buiten 
ons waar we wel mee af te rekenen hebben.  Maar zelfs als er bereidheid is en deze 
kwade hindernis grotendeels is  overwonnen, dan blijkt dat we steeds toch er toe 
gebracht worden dikwijls als automatisch gebeuren, soms ook door misleiding en 
verleiding de opdracht te vergeten, de oren te sluiten voor Gods roepen, en als 
verdoofd allerlei waanprojecten en onderwerpen verabsoluteren, najagen, toe  
eigenen  zonder dat we dat dus willen. En toch gebeurt het!. De krachten die daar 
achter zitten, zijn niet mijn krachten, vinden niet primair de bron in mij zelf (hooguit 
wel enigszins omdat gedurende het leven bepaalde neigingen door opvoeding, 
omgeving enz in mij lijken te zijn gekristalliseerd). Probeer daar maar eens vrij van te 
komen. En dan die ingefluisterde twijfel, de bagatellisering van religieus leven alom, 
de uitstelziekte, de rationele , ‘verlichte’ argumenten tegen de Heilige, de 



noodzakelijkheid om je staand te houden in de wereld, en dus onderhevig te moeten 
zijn aan een schipperende persoonlijkheid, die daardoor zo gauw  dominant wordt in 
plaats van dienstbaar  en zo  ‘haar’ ziel vergeet. 
De ruimte die ik en jij zijn, wordt inderdaad steeds weer zelfs tegen onze wil 
overspoeld en vernauwt door ‘bezetting van kwade geesten’. Dit is de woesternij en 
het mystieke hart is als verlaten. 
En inderdaad lijken de spotters gelijk te hebben: waar is die god van jou en ik maar 
bidden ‘Gij zijt een God die verborgen is”  
Dat is ballingschap, dat is weggevoerd worden uit het centrum de chaos in, een chaos 
die alleen een uiterlijk schijnstructuur heeft, steeds van aanzicht verandert zonder in 
werkelijkheid te veranderen. 

 2 Volken zullen uw heil (TsedeQ, 90-4-100) 
zien, alle koningen uw heerlijkheid (KaBoD, 20-
2-6-4) en men zal u noemen (Qara, 100-200-
1) met een nieuwe naam (NaQab, 50-100-2), 
die de mond (Peh, 80-5) van de Heilige zal 
bepalen (SheM, 300-40);  
 
Als ik tot bestemming kom zoals Hij heeft bepaald, kom 
ik tot mijn essentie, wordt ik bekleed met mijn 
innerlijke naam, die de Heilige zegenend over mij 
uitspreekt. Ik ben dan Zijn bijzondere brug.  
Hier een en al  !!!woordsymboliek!!! 
Dan word ik Zijn unieke brug, dienstbaar aan Hem. 
Alle negatieve groepen krachten in en aan mij (volken 
en koningen die mij overspoelden en verwoesten) zullen 
dan worden aangeraakt door de kracht van die naam, 
door het Goede dat van de Heilige is. Dat is verlossing, 
heil, gerechtigheid. Terugkeren tot het kosmisch 
verbond.  Dan komen wolf en lam in vrede bijeen. 
En in vers 12 staat hoe die volken mijn ruimte zullen 
ervaren en noemen: “Begeerde, niet verlaten Stad “ 
En:  ‘‘De YHVH is onze gerechtigheid’’ (Jr 33:16).  En: 
“In die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem 
veilig wonen, en zó zal men het noemen: De 
HEER is  onze gerechtigheid” (Jr 33:16) 
 

2 De volken zullen uw heil zien  
en alle koningen uw heerlijkheid.  
Zij geven u een nieuwe naam,  
die de HEER zelf heeft bepaald.  
 
 
 
Wie zegt dit? De Heilige of zijn profeet. Is het misschien een diep weten in mijn hart 
dat nu even door de duisternis breekt? Of dat alles ineen? 
Al het vijandelijke, de volken en haar koningen, hiervoor synthetisch aangegeven met  
Kwaad,  zal als ik ‘mijn’ ziel opgaat als een lichtend vuur, als de rusteloze genade van 
de Heilige door mij ontvangen kan worden,  mijn God horen. In mijn heerlijkheid Zijn 
Heerlijkheid, en buigen hoofd en knie. In mij noemen en erkennen ze ‘mijn’  naam die 
de Heilige dan in hun mond en harten laat horen. Dat buigend kwaad kan zich zo in 
mijn ruimte verbinden met het goede dat van de Heilige is. Mijn heil is genezend heil 
voor allen en alles. 



 

3 gij zult een sierlijke (Thipereth) kroon 
(Atarah, 70-9-200-5) in de hand (Yad, 10-4)  
van YHVH zijn, een koninklijke tulband 
(TsaniPh, 90-50-10-80/800) in de hand (Kaf, 
20-80/800)-van uw God (EloHIm). 
De beeldspraak waarin Sion wordt beschreven, is 
uitzonderlijk mooi. Sion is een ‘‘sierlijke kroon’’ en een 
‘‘koninklijke tulband’’ Ze worden hier niet gezien op het 
hoofd, maar in de hand van YHVH en Elohim. 
Kroonjuwelen in de handen van God. Tifereth wordt 
getooid en ontvangt dat alles van God. Alle genade en alle 
macht komt van God, alles wat daarmee is getooid heeft 
deze tekenen van ‘boven’ ontvangen. Er worden twee 
verschillende Hebreeuwse woorden voor ‘‘hand’’ gebruikt. 
Het eerste woord is de open hand die geeft uit liefde 
(rechterkolom, Chesed, Priester) en het tweede woord de 
palm van de hand, de handelende kracht van God 
(Geburah, Koning of Heerser). Genade en macht, 
Priesterschap en Koningschap.  
 
  

3 U zult een schitterende kroon zijn in de hand van de HEER,  
een koninklijk diadeem in de hand van uw God.  
 
 
 
De ‘‘tulband’’ is wat de hogepriester draagt (Ex 28:4,39; Zc 3:5) 
De hogepriester in de Tempel (Jerusalem) bij het wierookaltaar (Sion) verbindt de 
hoogste hemelen en de diepste aarden. Is Brug, is God en mens als hogepriester. 
En als mijn God, de Heilige mij door Zijn inspanningen en genade verheft, mag ik deel 
hebben aan het hoogpriesterlijk gebeuren. Wordt ook in mijn ruimte (de zes lagere 
sefiroth) op het altaar  in het mystieke hart (Tifereth) de priesterlijke zegen uitgesproken 
En de kosmische orde herstelt, daar herstelt. Alles wat in de Tempel is toegelaten 
ontvangt deze heilzame zegen.  

4 Men zal u niet meer noemen: Verlatene, en 
men zal uw land niet meer noemen: Woestenij; 
maar gij zult genoemd worden: Mijn 
Welgevallen, en uw land: Gehuwde. Want 
YHVH heeft een welgevallen aan u, en uw land 
wordt ten huwelijk genomen.  
 
Jeruzalem zal niet meer de ‘‘Verlatene’’ genoemd 
worden en het land zal niet langer ‘‘Woestenij’’ 
genoemd worden. Gods onophoudelijk werken aan en 
voor ons is openbaar geworden.  
De stad krijgt namen die uiting geven aan de liefde van 
YHVH voor haar: ‘‘Mijn Welgevallen’’  
en het Land, de aarde  (Erets, Malkuth) ook 
‘‘Gehuwde’’. Hij heeft haar een tijd niet als zodanig 

4 Men noemt u niet langer ‘Verstotene’,  en uw land niet langer 
‘Verlatene’,  
maar u zult heten: ‘Mijn Welbehagen’,  en uw land: ‘Gehuwde’.  
Want de HEER heeft welbehagen in u  en uw land wordt gehuwd.  
 
 
 
Verlatene, de vertaling van Hefsibahis, de naam van de vrouw van Hizkia, de moeder 
van Manasse (2Kn 21:1) en tijdgenoot van Jesaja 
Manasse was twaalf jaar oud, toen hij koning werd; hij regeerde vijfenvijftig jaar te 
Jeruzalem. Zijn moeder heette Hefsibah. (2Kn 21:1) 
Toen zeide Hij:  
Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal 
u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en 
recht, door goedertierenheid en ontferming; Ik 



kunnen erkennen vanwege haar ontrouw  Maar als zij 
zich heeft bekeerd, zal Hij de huwelijksband die Hij 
nooit verbroken heeft, weer openlijk erkennen . 
Hier zien we de symboliek van het Hooglied van Bruid 
en Bruidegom terug. Malkuth, de verbannen bruid (ook 
de Shekinah in doornen) wordt weer verbonden met de 
Bruidegom (de Zoon, Tifereth) : een huwelijk dat nooit 
innerlijk verbroken was. Daar eeuwig, hier kwetsbaar 
omdat wij de aarden zijn en in onze afgekeerdheid de 
Shekinah gevangen hielden. De Shekinah met ons in 
ballingschap, en juist daardoor kan de Aarde 
terugkeren naar Zijn oorsprong. De ballingschap van de 
Shekinah, is de opofferende genade van de Heilige. 
 

zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult 
de HEER  kennen. (Hs 2:18,19) 
 

5 Want zoals een jongeling een maagd huwt, 
zullen uw zonen u huwen, en zoals de 
bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw 
God Zich over u verblijden.  
 
Zijn liefde zal net zo sterk en vol zijn als de 
liefde van een pas getrouwde. De gedachte in elk deel 
van dit vers is die van het winnen van een 
onvervreemdbaar recht door de Bruidegom om ‘te 
hebben en te houden’.  
 

5 Zoals een jongeman een meisje huwt,  
zo zal Hij, die u opbouwt, u huwen.  
En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid,  
zo zal uw God blij zijn met u.  
 
Ik heb je slechts een ogenblik verlaten, maar met open armen zal Ik je weer ontvangen. 
Ik verborg Mijn gezicht voor je in laaiende toorn, één ogenblik lang, maar Ik zal me 
weer over je ontfermen met eeuwigdurende liefde…” (Jesaja 54:7,8). 
De ballingschap die wij ervaren wordt dus veroorzaakt door het’ een ogenblik’ 
afwenden van de Heilige van zijn aardse schepping, van mijn persoonlijkheid. Dat kan 
alleen maar liefde zijn, een actief uitvloeisel van de liefde uit overvloed van de Heilige. 
Omdat door zijn verbergen mijn antwoordende  liefde mogelijk wordt, ik zijn daad van 
opofferende liefde kan navolgen. Ook kan gaan ‘weten’ dat zonder zijn liefderelatie alles 
ijdel, vergankelijk en lijden is. En het is de Heilige zelf die het lijden van de schepping in 
dit zuiveringsproces van omkeer meebeleeft in de aanwezigheid van de Shekinah. 

6 Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik 
wachters aangesteld, die de ganse dag en de 
ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die 
YHVH indachtig maakt, gunt u geen rust.  
 
Met het oog op dit alles heeft YHVH wachters op de 
muren van Jeruzalem aangesteld die dag en nacht tot 

6 Jeruzalem, op uw muren heb ik wachtposten uitgezet;  
heel de dag en heel de nacht, nooit mogen zij zwijgen.  
U die de HEER alles in herinnering brengt, er is geen rust voor u.  
 
 
Ook hier lijkt YHVH zelf aan het woord. Wie zijn deze wachters? Gods engelen die de 
grenzen van mijn ruimte bewaken? Die mij wakker houden, onophoudelijk zijn 



Hem roepen met het oog op de treurige toestand waarin 
Jeruzalem verkeert, totdat zijn voornemens met 
betrekking tot zijn aardse volk, ook tot mij, zijn 
vervuld.  YHVH zegt met het aanstellen van wachters 
als het ware dat Hij Zelf 
Het bidden om Zijn genade heeft geregeld. De wachters 
symboliseren hen die bidden voor de vrede van 
Jeruzalem. Wij kunnen ons hierbij aansluiten en 
moeten mee-bidden onophoudelijk en zonder rust.  Van 
ons wordt een voortdurende meditatieve houding 
gevraagd. 

 

boodschappen in mijn ruimte laten horen? Is het Zijn werk waarover in vers 1 wordt 
gesproken? En kunnen de trouwe knechten van Israël , mijn volk, zich daarbij 
aansluiten, zo getransformeerd worden tot engelen die ook zonder rust, 
onophoudelijk, zonder een ogenblik te verzaken bidden en Zijn aanwezigheid 
aankondigen? In ieder geval is de activietei, de daad van het aanstellen van wachters, 
van de Heilige niet bij mij. En zo wordt ik geholpen het Kwaad te bestrijden, om niet 
te vervallen of opnieuw te vervallen in Woesternij. 

7 En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem 
grondvest en het stelt tot een lof op aarde.  
  
 
Dat is wat we moeten doen; elke dag maken we de 
Heilige opmerkzaam op Zijn beloften aan ons.  Daarbij 
“onszelf en ook Hem geen rust gunnend” .  Het klinkt 
aanmatigend. Toch spoort De Heilige ons aan om zo te 
bidden, bijvoorbeeld zie hoe Psalm 44 eindigt: “Word 
wakker, Heilige, waarom slaapt Gij? Ontwaak! Verstoot 
ons (Israël) niet voor eeuwig.( ) Sta op, kom ons te hulp, 
verlos ons omwille van Uw trouw…”  Mogen wij  
dergelijke krachtige bewoordingen gebruiken in het 
gebed? Jazeker, Hij draagt ons zelfs op om dat te 
proclameren! De beginwoorden uit Jesaja 62 zijn zo 
actueel! “Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille 
van Jeruzalem ben ik niet stil…”. 
 

7 Gun ook Hem geen rust  
totdat Hij Jeruzalem herstelt  
en tot de roem van het land maakt.  
 
We hebben zo duidelijk gehoord dat de Heilige nooit stopt ons te helpen. YHVH zwijgt 
niet, maar laten we eerlijk zijn, ik zwijg bijna altijd bij onrecht en kwaad. Ik wend mijn 
ogen af, ik sluit mijn ogen, en slaap in de hypnotische omwetendheid en aangerekend 
onmacht. 
Maar ik moet altijd actief zijn, altijd bidden in dioen en laten om zijn genade, om zijn 
niet zwijgzaamheid. Ik moet zelf  zonder rust zijn, tot Hij mij verheft en opricht als zijn 
geliefde (die ik al altijd was, ben, en zal zijn). 
En dit bidden is lofprijzend bidden, niet ter meerdere eer en glorie van mijzelf , maar van 
Hem , mijn Geliefde. De liefde denkt niet aan zich zelf wil geven en geven en kan alles 
ook weer ontvangen. Dat gaat dan vanzelf. 
 

 
 
8 YHVH heeft gezworen bij zijn rechterhand en 
bij zijn sterke arm: Nooit zal Ik uw koren meer 
aan uw vijanden tot spijze geven en nooit 
zullen vreemdelingen meer de most drinken, 
waarvoor gij gezwoegd hebt;  

 
 
8 Bij zijn rechterhand heeft de HEER gezworen, en bij zijn machtige 
arm:  
‘Nooit meer geef Ik uw koren  
aan uw vijanden te eten;  
nooit drinken vreemden nog de most waarvoor u zich hebt moe 



 
Verzen 8 en 9 geven het antwoord op de gebeden. Het 
antwoord ligt vast. De hand van genade en de arm van 
macht zijn onfeilbaar, almachtig. Maar Hij wil voor de 
vervulling van zijn voornemen de inzet, het bidden, het 
doen en laten van ons gebruiken. De Heilige wil 
aanbeden zijn. Het kennen van de Wil van God maakt 
niet passief, maar brengt ons juist tot het gebed dat die 
Wil ook zal worden uitgevoerd. God spoort door zijn 
Geest mij aan om dingen van Hem te bidden die Hij 
besloten heeft om te geven. Dat is bidden in de Heilige 
Geest). 
Hier verklaart YHVH met een eed dat de kwade 
machten nooit meer het land zullen plunderen en de 
rechtmatige eigenaren niet zullen beroven van de 
resultaten van hun inspanningen voor het land en al 
haar bewoners.  
 

gemaakt.’  

9 maar zij die het oogsten, zullen het eten en 
YHVH loven, en zij die hem inzamelen, zullen 
hem drinken in de voorhoven van mijn 
heiligdom. 
 
Ze zullen genieten van de oogst en de YHVH ervoor loven. 
Dit herinnert ons krachtig eraan dat wij er een gewoonte 
van maken om de Heilige dagelijks te danken voor alles 
wat Hij ons aan materiële welvaart geeft in de vorm van 
eten, de ontmoetingen, de impressies Onze dankzegging 
hiervoor mag geen formaliteit worden. Het moet komen uit 
een hart dat zich altijd bewust is van de goedheid van God. 
Alle voedsel dat wij ‘eten’,  wordt 
‘‘geheiligd door Gods woord en door gebed’’ (1Tm 4:5). 
met harten die overstelpt zijn van dankbaarheid  

9 Maar zij die het graan oogsten, zullen het ook eten  
en de HEER  erom loven;  
en degenen die de druiven lezen, zullen de wijn ervan drinken,  
in mijn heilige voorhof.  

 
10 Trekt, trekt door de poorten, bereidt de 

weg voor het volk, baant, baant de weg, 
zuivert hem van stenen, heft een banier 

 
10 Ga, ga de poorten uit,  
baan een weg voor het volk;  
hoog de straten op, hoog ze op, verwijder de stenen,  



omhoog boven de volken.  
 
Om in Gods Stad te komen en Hem  te ‘zien’ en te 
‘horen’, moeten ze door de poorten van Babel 
vertrekken en de weg er heen zal van hindernissen 
moeten worden vrijgemaakt.. De oproep is door de 
herhaling van trekt en baant heel krachtig.  
Dit heeft ook een geestelijke toepassing, want ook elke 
hindernis voor een geestelijke zegen zal uit het hart van 
Israël worden verwijderd. Onder de banier van YHVH, 
dat is onder zijn bescherming, zullen ze door de landen 
van heidense volken trekken  op weg naar het Hemelse 
Jeruzalem misleidende struikelblokken uit de weg 
ruimend die onze weg willen hinderen. 
Alles wat een struikelblok vormt, alles wat een vrije en 
voortdurende toegang tot de Heilige hindert, alles wat 
onze gemeenschap met God in de weg staat, moet 
worden weggedaan. 
Vaak is er veel rommel dat moet worden opgeruimd, 
zoals wereldse verbindingen en materiële toeeigeningen.  
verlangens. Wat geschiedt met datgene wat we laten, 
niet opnemen, is in Gods liefdevolle handen. 

 

steek het vaandel voor de volken omhoog.  
 
Dat is een oproep , een uiterst krachtig appel, om de Weeg te gaan die alleen hij 
kent. Maar hij leidt ons door water en woestijn. Zijn banier wappert en is een baken 
voor allen en alles dat zich wil aansluiten. 

11 Want de HERE doet het horen tot het 
einde der aarde: Zegt tot de dochter Sions: 
zie, uw heil komt; zie, zijn loon is bij Hem 
en zijn vergelding gaat voor Hem uit.  
 
De volgende verzen  beschrijven de vervulling van deze 
beloften voor Israël. De stem van YHVH zal over de 
hele aarde klinken om bekend te maken dat het heil 
voor Sion is gekomen. Als Hij komt, komt Hij ook met 
‘loon’ voor hen die Hem trouw zijn gebleven. Maar we 
zijn niet trouw om ‘loon’.  
 
 

11 De HEER laat het horen tot het uiteinde van de aarde:  
‘Zeg tegen de dochter van Sion:  
Zie, hier komt uw redding,  
zijn loon draagt Hij mee,  
en zijn werk gaat voor Hem uit.  

  



12 En men zal hen noemen: Het heilige 
Volk, De Verlosten van YHVH; en gij zult 
genoemd worden: Begeerde, Niet verlaten 
Stad.  
 
De volken zullen Israël erkennen als ‘‘Het heilige Volk, 
De Verlosten van YHVH’’. De stad waarnaar niemand 
omzag, zal‘‘Begeerde, Niet verlaten Stad’’ worden 
genoemd. Velen zullen zich naar die stad begeven om 
haar heerlijkheid en schoonheid te zien. De stad waarin 
hemelen en aarden samen komen, tot harmonie worden 
gebracht. Ze zullen de eeuwigdurende wonderen van 
Gods genade en kracht erin geopenbaard zien. 

12 Men noemt hen het heilige volk,  
en de verlosten van de HEER,  
en u heet de “Gezochte”,  
en “De nooit verlaten Stad”.’  
 
Iedereen wordt aangeraakt door het Licht in deze Stad, in deze Tempel. 
En deze aanraking is het heilsvoorwaarde voor het Kwaad om verlost te worden. 
Daartoe wordt van ons gevraagd brug te zijn tussen hemelen en hellen. Ons leven 
dient voor dit heil. 
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