
 

 

Zondag 11 april 

De roeping van Jesaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De roeping van Jesaja 

 Ik ben Jesaja, de profeet. Ja, ik ben profeet, dat 

betekent dat ik de woorden van God doorgeef aan 

de mensen. Als God iets tegen de mensen wil 

zeggen, zegt Hij het eerst tegen mij, en dan moet ik 

het aan de mensen vertellen. Dat klinkt bijzonder, 

hè? – dat God tegen mij praat.  

En dat is het natuurlijk ook! Alleen zijn het vaak niet 

zulke leuke dingen die ik aan de mensen moet 

vertellen. Soms durf ik het bijna niet, want soms 

worden de mensen boos, of ze geloven me niet als 

ik vertel wat God tegen mij heeft gezegd. Maar op 

zulke momenten moet ik altijd terugdenken aan die 

bijzondere dag, de dag dat God mij riep om zijn 

profeet te zijn. Zal ik vertellen hoe dat ging? Moet 

je horen. 

 Ik was op een dag in de tempel. Dat is de plek waar 

God woont. Ik kom daar vaak om te bidden en om 

een offer te brengen, maar God zelf had ik daar nog 

nooit gezien. God is geen God die je kunt zien.  

Maar die dag zag ik… zag ik God. God zelf! Ik werd 

bang, want God zien, dat kan eigenlijk niet. Maar 

toch zag ik Hem echt! Ik zag Hem op een troon  

 

 

 

 

zitten, een hoge troon. Een prachtig mooie troon 

was het, en Hij had een mantel aan die helemaal 

over de grond golfde. De onderkant van zijn mantel 

bedekte zelfs de hele tempel. 

 Ik zag ook twee engelen, die boven Hem stonden. 

Ik keek nog eens goed, want het waren zulke 

bijzondere engelen, ze hadden elk wel zes vleugels. 

Met twee vleugels konden ze vliegen, met twee 

andere vleugels bedekten ze hun gezicht en met 

nog twee vleugels bedekten ze de onderkant van 

hun lichaam. En toen ze begonnen te roepen, leek 

het wel of er een aardbeving was! De deuren van 

de tempel schudden, zo hard riepen ze. En er kwam 

allemaal rook in de tempel.  

Wat was ik bang! De engelen riepen: ‘God de Heer 

is heilig! Hij is heilig! Hij is heilig!’ Wel drie keer. En 

ze riepen ook: ‘Overal op aarde kun je zien hoe 

machtig God is.’ Dat geluid van de stemmen van de 

engelen, het schudden van de tempel, de rook… 

 Ik kon niet meer blijven staan. Ik viel op de grond 

en schudde en beefde zelf ook. Ik was zo bang, dat 

ik riep: ‘O nee, ik ben maar een mens. Ik doe 

verkeerde dingen en ik woon bij een volk dat 

verkeerde dingen doet, en nu heb ik God gezien, 

hoe kan dat!’  

 

 

 

Maar een van de engelen kwam naar me toe 

vliegen. Hij pakte met een tang een gloeiend kooltje 

van het altaar en raakte mijn lippen daarmee aan. 

Hij zei: ‘Nu zijn al je zonden vergeven.’  

En toen… toen sprak God. Ik zal het geluid van zijn 

stem nooit vergeten. Hij zei: ‘Wie kan Ik naar de 

mensen sturen om mijn woorden door te geven?’ Ik 

schrok weer. Was er wel iemand die naar de 

mensen kon gaan om de woorden van God te 

vertellen?  

God wilde dingen tegen de mensen zeggen, maar 

wie moest dat voor Hem doen? Ik slikte, want ik 

was nog steeds wel bang, maar toch zei ik: ‘Hier 

ben ik. Stuur mij maar, ik zal gaan.’  

En nu ben ik de profeet van God. Ik geef de 

woorden van God door aan de mensen. Die 

woorden van God zijn vaak niet leuk, maar toch 

geef ik ze door. De mensen moeten weten dat ze 

verkeerde dingen doen en dat ze anders moeten 

gaan leven. Want dan kan God de mensen 

vergeven. Elke keer als ik iets moeilijks moet 

vertellen aan de mensen denk ik terug aan die dag 

dat God mij riep. En dan weet ik dat God zelf mij 

helpt, en dan ben ik al een stuk minder bang.  

Ik ben zijn profeet, en God helpt mij.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 



 



 

 


