
Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE 

 

In Gen. 49:18 staat te midden van Jakobs zegeningen voor zijn zonen een bijzonder vers. Ja-

kob zegt daar: “Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE!”. Het woord “zaligheid” is de vertaling 

van het Hebreeuwse woord “jeshoeah”, wat ook “verlossing” of  “heil” betekent. Het is nauw 

verwant met het Griekse “Jezus”. Hij is Degene, Die heil, verlossing en zaligheid tot stand 

zou brengen. “U is heden geboren …. de Zaligmaker” ,  werd bij Zijn geboorte gezegd. Hij 

zal Zijn volk zalig maken van hun zonden (Matth. 1:21). Jakob zag vooruit naar de komst van 

de Zaligmaker, Jezus Christus. Door de dood en opstanding van Christus is eeuwige zaligheid 

gekomen (Hebr. 5:9).  

 

In Luk. 2 wordt door Simeon over die zaligheid gesproken. Luk. 2:30: “Want mijn ogen heb-

ben Uw zaligheid gezien”. Jakob verwachtte de zaligheid. Hier zegt Simeon, dat hij die zalig-

heid heeft gezien. Het blijkt de Here Jezus te zijn. Het Kind in zijn armen zou de Zaligma-

ker/Verlosser worden.  

 

Die zaligheid werd eerst alleen aan Israël beloofd. Luk. 2:31 en 32 geven echter een andere 

volgorde aan: 

 

31 Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken! 

32 Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël. 

 

Het woord “zaligheid” is hier het Griekse woord “soterion”. Het staat ook in Luk. 3.  

Luk. 3:4,6: 

 

4 Gelijk geschreven is in het boek der woorden van Jesaja, den profeet, zeggende: De 

stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden 

recht! 

 

6 En alle vlees zal de zaligheid Gods zien. 

 

Er wordt gezegd, dat “alle vlees”  die zaligheid van God zal zien. Dit is in de dagen van de 

eerste komst van de Heer echter niet vervuld. Pas in de dagen van Christus’ wederkomst zal 

het in vervulling gaan. Dit leren we o.a. uit Jes. 40:1-5 en Jes. 52:1,6,10.  

 

Er zijn veel Schriftplaatsen, die over de komende Zaligmaker en Zijn zaligheid spreken. En-

kele voorbeelden: Ps. 62:2 (van God is mijn heil: jeshoeah); Ps. 69:30 (Uw heil, o God, zette 

mij in een hoog vertrek).  

Zach. 9:9: 

 

“Verheug u zeer, gij dochter Sions! Juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal 

u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een 

veulen, een jong der ezelinnen”. 

 

Deze profetie werd gedeeltelijk vervuld op het moment, dat de Here Jezus op een ezel in de 

richting van Jeruzalem reed. Hij werd toen echter geen Koning, want men verwierp Hem. In 

de toekomst zal Hij wel Koning zijn. De ezel was in de dagen van de Here Jezus bedekt met 

de kleding van de discipelen. De ezel zag er als het ware uit als de discipelen. Dit is een uit-

beelding van de gemeente, het lichaam van Christus 

 



Zaligheid voor de gemeente 

 

Jes. 49 spreekt over de Here Jezus onder de naam Israël (strijder/vorst met God).  

Jes. 49:6: 

 

“Verder zeide Hij: Het is te gering, dat Gij Mij een Knecht zoudt zijn, om op te richten 

de stammen van Jakob, en om weder te brengen de bewaarden in Israël; Ik heb U ook 

gegeven tot een Licht der heidenen, om Mijn Heil te zijn tot aan het einde der aarde.” 

 

Israël wilde zich in het verleden niet laten bijeenvergaderen (Jes. 49:5; Matth. 23:37). Chris-

tus zal niet alleen de stammen van Jakob oprichten (in Zijn wederkomst). Hij is óók gegeven 

tot Licht der heidenen. Hij zou ook tot Heil (zaligheid) zijn tot aan het einde der aarde.  

 

Profetisch gezien, zal dit vervuld worden als Israël in de toekomst tot geloof gekomen is. 

Daarna zullen er ook uit de overige volkeren mensen tot geloof komen. Echter: In Hand. 13 

wordt dit vers aangehaald m.b.t. de tijd direct na de opstanding.  

Hand. 13:46-47: 

 

46 Maar Paulus en Bárnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: Het was nodig, dat 

eerst tot u het Woord Gods gesproken zou worden; doch nademaal gij hetzelve ver-

stoot, en uzelven des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de 

heidenen. 

47 Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht der 

heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde 

 

De ongehoorzame joden oordeelden zichzelf het eeuwige leven niet waardig. Paulus en Bár-

nabas verkondigden de blijde boodschap, het heil door de Heiland Jezus Christus. De zalig-

heid ging(vanwege het ongeloof van het Joodse volk) naar de heidenen. Door de dood en op-

standing heeft Jezus Christus eeuwige zaligheid tot stand gebracht (2 Tim. 1:9,10; Hand. 

5:30,31). Men wordt zalig als men belijdt met de mond en gelooft met het hart, dat Jezus 

Christus is opgestaan uit de doden (Rom. 10:9). Alleen door het aanroepen van de Naam van 

Jezus Christus kan iemand zalig worden (Hand. 4:10-12). Hij is de Zaligmaker der wereld 

geworden. Wie Hem als zodanig erkent en belijdt, dat JEZUS de Zoon van God is, weet dat 

God in hem blijft en hij in God (1 Joh. 4:14,15); een onlosmakelijke band door de wederge-

boorte. Door geloof heeft iemand deel gekregen aan die zaligheid (Hand. 16:30,31; Rom. 

1:16; Ef. 2:5,8). 

 

Het begrip “zaligheid”  heeft ook een toepassing m.b.t. onze levenswandel. Het Woord van 

God heeft een zaligmakende (reinigende) werking in ons geloofsleven (bijv. 2 Kor. 7:10). De 

zaligheid kent daarnaast nog een toepassing m.b.t. de toekomst. In 1 Petr. 1:3-7 spreekt de 

apostel Petrus over die toekomende zaligheid (vs. 5) en vergelijkt dit met de eeuwige erfenis 

(vs. 4). Hij omschrijft het als lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus (vs. 

7). Dat is de zaligheid mét eeuwige heerlijkheid (2 Tim. 2:10), die de oprechte gelovigen bij 

de rechterstoel van Christus zullen ontvangen.  

 

Wat de Zaligmaker bij de opname van de gemeente voor ons zal doen, staat o.a. in Fil. 

3:20,21: Hij zal ons vernederd lichaam veranderen, opdat het gelijkvormig worden aan Zijn 

verheerlijkte lichaam. Wij verwachten de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de 

grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus (Tit. 2:13). 

 



Zaligheid voor Israël 

 

De Here Jezus Christus zal nà de tijd van de gemeente ook de Zaligmaker voor Zijn volk Isra-

el zijn. Ook hiervan enkele voorbeelden: Ps. 95:1,7; Jes. 12:1,2; Jes. 63:1; Zef. 3:12,13,17.  

Psalm 14:7: 

 

“Och, dat Israëls verlossing (jeshoeah) uit Sion kwame! Als de HEERE de gevange-

nen Zijns volks zal doen wederkeren, dan zal zich Jakob verheugen, Israël zal verblijd 

zijn.” 

 

De gevangenis zal gewend worden als Israël tot geloof is gekomen (Deut. 30:1-6; Jes. 59:20).  

Ps. 118:14,26: 

 

14 De HEERE is mijn Sterkte en Psalm, want Hij is mij tot heil geweest. 

 

26 Gezegend zij hij, die daar komt in den Naam des HEEREN! Wij zegenen ulieden 

uit het huis des HEEREN. 

 

Deze psalm spreekt ook over de toekomst van Israël. De HEERE is de Zaligmaker, Die Israël 

zal zalig maken. Dan zal zij opnieuw roepen: ‘Hosanna, de Koning Israëls’ (Matth. 23:39). 

Israël zal deze woorden uitspreken, nadat zij zalig geworden is. Dan is de benauwdheid of 

verdrukking voorbij (Ps. 118:5).  

Jes. 62:1,11: 

 

1 Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn; totdat 

haar gerechtigheid voortkome als een glans, en haar heil als een fakkel, die brandt. 

 

11 Ziet, de HEERE heeft doen horen, tot aan het einde der aarde; zegt der dochter van 

Sion: zie, uw Heil komt; zie, Zijn loon is met Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn 

aangezicht. 

 

Israël zal in de toekomst het heil ontvangen. Het zal haar aangezegd worden: “Ziet, uw Heil 

komt”. Zach. 14 zegt: “Ziet, uw Koning komt”. In Jes. 60:1 staat: “Ziet uw Licht komt”.  Jes. 

40:1 zegt: “de Heere HEERE zal komen…”. Het heil is de Heiland.  

 

Zijn loon is met Hem. Bij de wederkomst van Christus voor Zijn volk, zal de gemeente 

met/bij Hem zijn (vgl. Zach. 14:5: alle heiligen met U). Als de Heer komt, is Hij niet alleen.  

 

Obadja :21: 

 

“En er zullen heilanden op den bergen Sions opkomen, om Ezau’s gebergte te richten; 

en het koninkrijk zal des HEEREN zijn.” 

 

In dit vers staat het woord “Heiland” in het meervoud. Ook hier vinden we een verborgen om-

schrijving voor de gemeente. Christus verschijnt bij het begin van de dag des HEEREN met 

Zijn lichaam, de gemeente. Hij is de Heiland. Aangezien de gemeente Zijn lichaam is, kan dit 

omschreven worden als “heilanden”.  

 

 

 



Zaligheid voor de volkeren 

 

De overige volkeren zullen in de toekomst -na Israël- deel krijgen aan het Heil. Ps. 96:2,3.  

Ps. 67:2,3: 

 

2 God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Sela. 

3 Opdat men op de aarde Uw weg kenne, onder alle heidenen Uw heil. 

 

Vers 2 spreekt over Israël. Zij zal aan alle heidenen het Heil verkondigen. De rest van deze 

Psalm verwijst naar het geopenbaarde Koninkrijk van God (ook wel bekend als "de duizend 

jaren").  

 

Ps. 98:2,9: 

 

2 De HEERE heeft Zijn heil bekend gemaakt; Hij heeft Zijn gerechtigheid geopen-

baard voor de ogen der heidenen. 

 

9 Voor het aangezicht des HEEREN, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de 

wereld richten in gerechtigheid, en de volken in alle rechtmatigheid. 

 

Wanneer we op dit tijdstip zijn aangekomen, is Hij de beloofde Vredevorst geworden (Jes. 

9:5,6). 

 

De zaligheid, waarop Jakob wachtte en die Simeon zag, zou gestalte krijgen in de komst van 

de Zaligmaker. Die Heiland blijkt de Here Jezus (Jehoshua) Christus te zijn. Hij is de Zalig-

maker voor de gemeente, voor Israël en voor de volkeren (Hand. 15:14-17).  

 

Aan Zijn zaligheid (jeshoeah) krijgt men deel op grond van Zijn genade en door geloof in 

Hem (Hand. 15:9,11). “Want de Zoon des mensen is gekomen, om zalig te maken, dat verlo-

ren was.” (Matth. 18:11). 

   

(Een samenvatting van een Bijbelstudie uit de serie “Mozes over de Messias”). 


