


Eén van kenmerken van de 
bediening van de Messias is 
barmhartigheid. 

Je bent misschien Geknakt - maar niet gebroken! 



Jesaja 42:1-4

Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen, hij 
is mijn uitverkorene, in hem vind Ik vreugde, 
Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal 
alle volken het recht doen kennen. 

2 Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem 
niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; 

3 het geknakte riet breekt hij niet af, de 
kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht 
zal hij zuiver doen kennen. 

4 Hij zal niet uitdoven en niet breken tot hij 
op aarde het recht heeft gevestigd; de 
eilanden zien naar zijn onderricht uit.



Drie delen in de 

4 verzen van 

Jesaja 42 

1. Vader God kiest de Messias 
uit, en betuigd Zijn steun (vers 
1).

2. Zijn Lijden (vers 2).

3. Zijn bediening is Barmhartig 
(vers 3,4).



Jesaja 53:7

Hij werd mishandeld, maar 
verzette zich niet en deed zijn 
mond niet open. 

Als een schaap dat naar de slacht 
wordt geleid, als een ooi die stil is 
bij haar scheerders deed hij zijn 
mond niet open.



Jezus Christus is de lijdende Dienaar,
Die geen compassie kreeg – maar wel compassie geeft.

Hij zal niet uitdoven en niet breken 

totdat Hij op aarde het recht heeft gevestigd



God is Barmhartig

Barmhartigheid is het tonen 
van erbarmen, van 
mededogen met mensen 
die het moeilijk hebben.



Barmhartigheid is het tonen van erbarmen, 

van mededogen met mensen die het moeilijk 

hebben.

Het Hebreeuwse woord voor 
Barmhartigheid is: Racham.

Het betekent barmoeder, en 
figuurlijk erbarmen…



Verschil tussen Genade en Barmhartigheid

Grace and Mercy

• De Samaritaan was Barmhartig. 
Hij ontfermde zich over het 
slachtoffer.

• De Koning die de schulden 
kwijtschold was genadig

• Een Gunst, onverdiend, 
een kwijtschelding, 

Genade, Grace, 
Chanan, Charis

• Een diepe bewogenheid 
vanbinnen, waarop men 
vervolgens handelt. 

Barmhartig, Merciful, 
Rachem, Eleos

Onze God is zowel genadig als 

ook Barmhartig



Geknakte Riet

• Onherstelbaar, Hopeloos 

• Je kunt er niets mee, 

• Nergens meer goed voor

Kwijnende Vlam

• Onvermijdelijk dat de vlam uit gaat

• Het geeft geen licht en warmte 
meer

• Geen vuur, geen passie, geen 
Leven



Mattheus 12:9-21 
Hij trok weer verder en kwam in hun synagoge. 

10 Daar stond iemand met een misvormde 
hand. Omdat ze Jezus wilden aanklagen, 
vroegen ze: ‘Is het toegestaan iemand op 
sabbat te genezen?’ 

11 Hij antwoordde: ‘Stel dat u maar één schaap 
hebt en dat valt op sabbat in een kuil, wie van u 
zou het niet vastgrijpen en het er weer uit 
halen? 

12 En is een mens niet veel meer waard dan 
een schaap? Daaruit volgt dat we op sabbat 
goed mogen doen.’ 



13 Toen zei Hij tegen de man: ‘Steek uw 
hand uit.’ Hij stak hem uit en zijn hand genas 
en was weer even gezond als de andere. 

14 De farizeeën vertrokken en overlegden 
hoe ze Hem uit de weg konden ruimen. 

15 Jezus wist dat en week uit naar elders. 
Grote massa’s mensen volgden Hem, en Hij 
genas hen allen. 16 Hij verbood hun 
uitdrukkelijk bekend te maken wie Hij was. 



17 Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is 
door de profeet Jesaja: 

18 ‘Hier is mijn dienaar, Hem heb Ik uitgekozen, 
Hem heb Ik lief, in Hem vind Ik vreugde. Ik zal 
Hem vervullen met mijn Geest, Hij zal alle volken 
het oordeel aanzeggen. 

19 Hij zal niet twisten of schreeuwen, op straat 
wordt zijn stem niet gehoord. 20 Het geknakte 
riet breekt Hij niet af noch dooft Hij de kwijnende 
vlam, totdat Hij in het oordeel zegeviert. 21 Op 
zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen.’



Jesaja 42:6,7

6 “In gerechtigheid heb Ik, de HEER, 
jou geroepen. Ik zal je bij de hand 
nemen en je behoeden, Ik neem je in 
dienst voor mijn verbond met het volk 
en maak je tot een licht voor alle 
volken, 

7 om blinden de ogen te openen, om 
gevangenen te bevrijden uit de 
kerker, wie in het duister zitten uit de 
gevangenis”.



Jesaja 61:1,2

“De geest van God, de 
HEER, rust op mij, want de 
HEER heeft mij gezalfd. Om 
aan armen het goede nieuws 
te brengen heeft Hij mij 
gezonden, om aan verslagen 
harten hoop te bieden, om 
aan gevangenen hun 
vrijlating bekend te maken en 
aan geketenden hun 
bevrijding, om een 
genadejaar van de HEER uit 
te roepen.”



Johannes 17:15

Ik vraag niet of U 
hen uit de wereld 
weg wilt nemen, 

maar of U hen wilt 
beschermen 
tegen hem die het 
kwaad zelf is.




