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zou ook snel naar andere landen 
moeten kunnen komen.

Het is ideaal om de informa-
tiestroom via de WHO te laten 
lopen. Die is daarvoor opgericht. 
De WHO omvat 194 van de 196 
erkende staten in de wereld. Van 
de buitengesloten landen is Tai-
wan de meest prominente uit de 
westerse wereld, in een lijst van 
minder ontwikkelde gebieden als 
Donetsk of Zuid-Ossetië.

Steun 
De boycot kan zo niet doorgaan. 

Zeker nu de uitbraak van het 
coronavirus is terug te voeren 
op China zelf, heeft dat land een 
morele plicht. Het is tijd om het 
machtige China hierop aan te 
spreken. Wie durft?

De Verenigde Saten en Japan 
pleiten er al langer voor om Tai-
wan weer te laten deelnemen in 
de WHO. Enkele weken geleden 
sloot de Canadese premier Justin 
Trudeau zich daarbij aan. Meer 
landen neigen naar steun.

Deelname van Taiwan kan gere-
geld worden door een besluit bij 

meerderheid in de WHO-assem-
blee. De eerstvolgende bijeen-
komst staat gepland op 17 mei in 
Genève, als die doorgaat, ondanks 
(hoe ironisch) de pandemie.

Ook Nederland en andere EU-
landen moeten zich uitspreken 
voor deelname van Taiwan aan 
de WHO en andere organen van 
de Verenigde Naties, zoals de 
Internationale Organisatie voor 
de Burgerluchtvaart (ICAO). Ten 
minste moet de positie van ”waar-
nemer” worden hersteld.

In het Europees Parlement 
neem ik hiertoe nu het initiatief. 
Ik vraag de Europese Unie zich 
in te zetten voor toelating van 
Taiwan tot de WHO. Dit onder-
werp moet op de agenda van een 
EU-raad komen.

Het virus kent geen grenzen. 
Laten we China vragen een keer 
boven zichzelf uit te stijgen, door 
Taiwan te laten meedoen in de 
strijd tegen deze en komende 
pandemieën. 

De auteur is lid van het Europees Parle-
ment voor de SGP.

Prof. dr. M. J. Paul

Voor veel christenen is Jesaja 53 een 
profetie van Christus. Waarom zien 
de meeste Joden dit anders?

I
n Jesaja 41-53 wordt vaak een knecht of 
dienaar genoemd. Soms wordt met deze 
knecht het volk Israël bedoeld, zoals in 
de uitdrukking „Israël, Mijn knecht” 

(41:8). Andere keren wordt een enkeling 
aangesproken met een taak ten opzichte 
van het volk (49:1-6). In Jesaja 53 heeft 
de Knecht geen gedaante dat wij Hem 
zouden begeerd hebben. Hij werd om onze 
ongerechtigheden verbrijzeld, om velen 
rechtvaardig te maken. In dit gedeelte gaat 
het over één persoon.

Wie de hoofdstukken leest, merkt dat er 
minstens twee knechten zijn: het volk Isra-
el en iemand die daarvan onderscheiden is. 
De overeenkomst in woordgebruik maakt 
duidelijk dat er een relatie is. De ene 
Knecht handelt als vertegenwoordiger van 
Zijn volk. De HSV wil de lezer helpen door 
het verschil in vertaling tussen „dienaar” 
en „Knecht”, maar het nadeel hiervan is 
dat de samenhang niet meer duidelijk is.

In vroeger eeuwen gebruikten de Joden 
vaak een ”midrasj”, een verhalende toelich-
ting van een tekst. De Midrasj Tanchuma 
verklaart 52:13 als volgt: „Dit is de Messias, 
Die hoog en verheven is, en zeer verheer-
lijkt.” De Targum Jonathan verklaart het-
zelfde vers: „Zie Mijn Knecht de Messias zal 
voorspoedig zijn.” Maar alle gedeelten met 
betrekking tot het lijden van de knecht 
slaan volgens deze Targum weer op Israël.

De Joodse geleerde Pinchas Lapide (1922-
1997) onderscheidt in zijn boekje ”Geen 
nieuw gebod” vijf verschillende interpreta-
ties van de knecht: 1. De autobiografische 
uitleg: Jesaja zou zichzelf bedoeld heb-
ben. 2. De profetische uitleg: een andere 
profeet, bijvoorbeeld Jeremia of Ezechiël, is 
bedoeld. 3. Een Bijbelse persoon kan aange-
duid zijn: Mozes, Uzzia of Hizkia. 4. Soms 
wordt een Messiaanse uitleg gegeven. 5. De 
collectieve verklaring (het volk Israël).

Lapide schrijft met betrekking tot de niet-
Messiaanse uitleg in het jodendom: „Dit 
systematisch uitschakelen van elk lijden 
van de Messias – in duidelijke tegenspraak 
tot de Hebreeuwse oertekst – heeft maar 
één plausibele verklaring: het geschiedde 
om polemische redenen met het oog op 
de christologie van de Vroege Kerk die 
Jesaja 53 tot haar beslissende schriftbewijs 

maakte om de zoendood van Jezus oudtes-
tamentisch te funderen.”

In de middeleeuwen had de Bijbeluitleg-
ger Rashi grote invloed op de wijziging in 
verklaring van Jesaja 53. Deze rabbi leefde 
in Frankrijk en maakte in 1096 de Eerste 
Kruistocht mee. De kruisvaarders doodden 
in het Rijnland veel Joden op hun weg naar 
het heilige land. Ook werden in die tijd 
Joden gedwongen tot godsdienstgesprek-
ken over het thema: Is Jezus van Naza-
reth de beloofde Messias? Rashi ging zijn 
lijdende volk bemoedigen en helpen om de 
christelijke claims te pareren: het Joodse 
volk werd als een lam ter slachting geleid. 
Rashi’s uitleg kreeg een officiële status en 
werkt door tot in onze tijd. Het is aangrij-
pend dat deze verandering een reactie was 
op de wrede daden van de christenen.

Zoals eerder opgemerkt, is de knecht 
soms gelijk te stellen met het volk, maar 
andere keren daarvan te onderscheiden. 
Dit gebeurt omdat de Messias de verte-
genwoordiger van Zijn volk is. Net zoals 
de Israëlieten zonen van God genoemd 

worden (Deuteronomium 32:5-6,19), maar 
er slechts één in eigenlijke zin Zoon van 
God is. Net zoals de uitdrukking ”zaad/
nageslacht van Abraham” betrekking kan 
hebben op alle Israëlieten (Genesis 15), 
maar ook alleen op Christus (Galaten 3:16).

De term ”knecht des Heeren” (enkelvoud) 
staat zo’n twintig keer in Jesaja 40-53. Van-
af Jesaja 54:17 komt ”knechten des Heeren” 
(meervoud) elf keer voor. Door het werk 
van de Knecht kan Israël voortaan aan zijn 
doel beantwoorden (42:6 en 49:6).

Voor christenen is Jesaja 53 essentieel. 
Daarbij is van belang dat wij de Messias 
blijven verbinden met Zijn volk Israël. De 
vele beloften vanaf Jesaja 54 beogen im-
mers in de eerste plaats dit volk.

De auteur doceert Oude Testament aan de ETF in 
Leuven en de CHE in Ede en is eindredacteur Stu-
diebijbel Oude Testament. In Weerwoord worden 
antwoorden gegeven op vragen over het christe-
lijk geloof. >>rd.nl/weerwoord
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„Het verbond kent een betere (hemelse) versie. Toch sloot God het met „het 

huis van Israël en het huis van Juda” (Hebreeën 8:9). Oudtestamentischer 

kan het niet gezegd worden.” Foto: Joods gezin in Jeruzalem. beeld iStock


