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Een ongeneeslijke tumor (Hizkia - Jesaja 38) 
 
© Klaas Spronk 
 
Een psalm met een verhaal 
 
In Jes. 38:9-20 vinden we een lied van koning Hizkia dat niet zou misstaan in het boek van 
de Psalmen. Het is een danklied van de koning na redding door God uit de benauwdheid en 
het heeft naar vorm en inhoud veel overeenkomsten met soortgelijke liederen die worden 
toegeschreven aan zijn voorvader David. In de Psalmen staat in het opschrift soms een 
korte verwijzing naar de situatie (doorgaans beschreven in de boek Samuël) waarin het lied 
ontstond. In Jes. 38 zijn het verhaal en het lied met elkaar verweven. 
Kort na de bevrijding van de stad Jeruzalem uit de belegering door de Assyriërs was koning 
Hizkia ongeneeslijk ziek geworden. Welke ziekte dat precies was, wordt niet vermeld. Er is 
alleen sprake aan het eind van het verhaal van een gezwel. Daarmee werden indertijd ook 
de Egyptenaren geplaagd (Ex 9). Ook Job heeft ermee te kampen. In zijn geval wordt erbij 
gezegd dat het om een kwaadaardig gezwel gaat (Job 2,7). Waarschijnlijk heeft Hizkia dus 
kanker. Op grond van vers 14 (`ik piep als een zwaluw') wordt wel gesuggereerd dat hij 
keelkanker zou hebben gehad. Maar deze uitspraak zegt, zoals later nog zal worden 
uitgelegd, meer over zijn gemoeds- dan over zijn gezondheidstoestand. 
De profeet Jesaja komt Hizkia aanzeggen dat hij binnenkort zal sterven aan deze ziekte. 
Daar moet hij zich dan nu maar op gaan voorbereiden. Een koning mag zich die aanwijzing 
wel ter harte nemen, want de troonsopvolging kon zorgen voor een gewelddadige 
machtsstrijd en voor grote onrust in het land. Een goed voorbeeld hiervan is juist kort 
hiervoor nog aan de orde geweest. Enkele zonen van de Assyrische koning Sanherib hadden 
zelfs de dood van hun vader niet kunnen afwachten (zie Jes 37,38). Ook in de geschiedenis 
van Juda en Israël zijn genoeg voorbeelden te vinden van zo'n strijd om de erfenis. Het is 
dus een voorrecht voor Hizkia dat hij de kans krijgt deze zaak nog goed te regelen. 
De koning legt zich echter niet neer bij zijn lot. Hij tekent hartstochtelijk protest aan bij God 
en die laat zich verbidden. Jesaja moet terug naar de koning met vijftien levensjaren als 
cadeau. Dat bijzondere geschenk wordt nog eens extra luister bijgezet door een 
uitzonderlijk teken van Gods macht: de zon wordt een stukje terug geduwd. Zo zal God de 
tijd die voor Hizkia afgelopen leek als het ware terug zetten. 
Hizkia antwoordt met zijn lied waarin hij zijn verslagenheid beschrijft en de omslag naar het 
nieuwe begin. 
 
De crisis van de staat Juda 
 
Het welzijn van de koning en het welzijn van zijn volk zijn nauw met elkaar verweven. Dat 
geldt zeker in de hoofdstukken Jes 36-39. De eerste twee hoofdstukken beschrijven de 
bedreiging door de Assyrische koning Sanherib. Dat was voor Juda een kwestie van leven of 
dood. Het noordelijke rijk Israël was immers twintig jaar hiervoor ingelijfd door de Assyriërs. 
Datzelfde dreigde nu te gebeuren met Juda. Alle vestingen waren al gevallen. Op Jeruzalem 
na. Op wonderlijke wijze wordt Jeruzalem echter bevrijd en de koning van Assur trekt zich 
terug. 
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De ongeneeslijke ziekte van koning Hizkia vormt een nieuwe bedreiging voor de staat, maar 
ook dit onheil wordt afgewend. In het volgende hoofdstuk wordt onderstreept dat dit 
echter van tijdelijke aard is; zoals dat ook gold voor de redding uit de dood van Hizkia. Een 
gezantschap uit Babel komt de koning feliciteren. De euforie over deze gelukwens wordt 
overschaduwd door Jesaja's aankondiging dat dezelfde Babyloniërs Juda later in het 
ongeluk zullen storten. Juda mag dan ontkomen zijn aan de handen van de Assyriërs, in de 
toekomst zal het er net als Israël aan moeten geloven en net als het zustervolk worden 
afgevoerd in ballingschap. 
Er zit een duidelijk patroon in deze drie opeenvolgende verhalen over Juda en zijn koning. 
In de eerste twee wordt verteld hoe ze in de put zitten en hoe Hizkia zijn God aanspreekt: is 
dit niet zijn eer te na en is deze ellende wel terecht? Tot twee keer toe wordt het gebed 
verhoord en wordt op wonderbaarlijke wijze het lot gekeerd. In het laatste verhaal gaat het 
precies andersom. De koning laat zich meeslepen door de bijval zoals mensen met succes 
doorgaans ten deel valt. Hij laat zich gewillig op een voetstuk plaatsen en luidt daarmee de 
neergang van zijn volk in.  
Zo laten deze hoofdstukken ons zien hoe belangrijk het is om op de goede manier te 
reageren op een crisis. Aan de andere kant is het net zo belangrijk en misschien nog wel 
moeilijker om goed om te gaan met succes en om juist dan het hoofd niet te verliezen. Een 
crisis kan verhelderend werken. En wie er goed doorheen komt kan er zijn/haar voordeel 
mee doen. Hizkia bezingt ook aan het slot van zijn psalm dat hij het leven er nu anders door 
heeft leren zien. Hij ervaart nu ruimte en is geïnspireerd om het zijn zonen door te 
vertellen. Uiteindelijk blijkt hij niet sterk genoeg om de weelde te kunnen verdragen. Aan 
het slot van hoofdstuk 39 zegt hij wel dat hij dit ook inziet, maar het eindigt dan wel met de 
egocentrische gedachte dat hij tijdens zijn leven geen last zal hebben van de aangekondigde 
neergang. Zijn zonen laat hij hier nu maar buiten beschouwing. 
 
De plaats binnen het boek Jesaja 
 
Jes 36-39 herhaalt vrijwel woordelijk 2 Kon 18,13-20,19. Er zijn slechts enkele belangrijke 
verschillen. Zo ontbreekt 2 Kon 18,14-16 in Jes 36 en is in Jes 38 het lied van Hizkia 
toegevoegd. Dat is de reden waarom de mededelingen over genezing en de vraag naar een 
teken in de verzen 21 en 22 een beetje zijn als mosterd na de maaltijd. Het teken was al 
gegeven en Hizkia had zijn genezing al bezongen. Het lijkt erop alsof ze slechts voor de 
volledigheid nog zijn toegevoegd. 
De samensteller van het boek Jesaja maakte dus gebruik van een vroege versie van het 
boek Koningen, ontleende daaraan de verhalen, waarin de profeet Jesaja figureert, en 
voegde ze toe aan het eerste deel van het boek met teksten van deze profeet. Het is echter 
meer dan een historisch aanhangsel, want het vormt een belangrijke brug naar het 
volgende deel. Om te beginnen kondigt het, zoals gezegd, de komende Babylonische 
ballingschap aan. En dat is de situatie waarin de woorden uit Jes 40-55 klinken. De verhalen 
over redding van Jeruzalem en Hizkia uit nood en dood worden in deze samenhang ook tot 
beeld voor de aangekondigde redding van de ballingen. 
Het aan de verhalen uit Koningen toegevoegde lied van Hizkia maakt de intenties van de 
samensteller goed duidelijk. Het benadrukt dat wie zijn vertrouwen op God stelt niet 
beschaamd zal worden. Dat klinkt als een opmaat voor de boodschap in Jes 40. God doet 
wat Hij zegt (38,15), zoals ook herhaaldelijk beleden wordt in de volgende hoofdstukken; 
bijvoorbeeld in het bekende vers 55,11, waar God zegt: `mijn woord, dat voortkomt uit mijn 
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mond, keert niet vruchteloos naar mij terug, maar pas wanneer het gedaan heeft wat Mij 
behaagt.' Opvallend is ook dat direct aan het begin, in Jes 40,2, er sprake van is dat God niet 
meer kijkt naar de zonden van zijn volk. Zo zong Hizkia in zijn lied dat God al zijn zonden had 
weggedaan (38,17). 
 
In de ban van de dood 
 
In onze taal kunnen we over iemand die `ten dode opgeschreven is' spreken als over 
iemand `die al met één been in het graf staat.' In het Psalmen heet het dan dat je al in de 
greep van de dood en het dodenrijk bent (Ps 18,6). Wie desondanks beter wordt kan dan 
zingen dat God hem `deed opkomen uit het dodenrijk' (Ps 30,3-4; zie ook 86,13). Zo zingt 
Hizkia ook over zichzelf alsof hij ten tijde van zijn dodelijke ziekte in feite al dood was. Leven 
met een gewisse, voortijdige dood voor ogen is geen leven. Hij heeft, zo lezen we in vers 13, 
geen rust meer: dag en nacht is hij ermee bezig; hij heeft ook alle moeite om zich staande 
te houden.  
Tegen deze achtergrond moeten we ook het volgende vers verklaren. Hizkia zegt dat hij 
piept als een zwaluw en kirt als een duif. Dat betekent niet dat hij niet meer goed zou 
kunnen praten. Hij geeft hiermee aan dat hij al is als een dodengeest. Daarvan wordt 
immers gezegd in Jes 8,19 dat zij `piepen en mompelen'. En in Jes 59,10-11 wordt gezegd 
van mensen die zwak zijn als doden dat zij `grommen als beren en kirren als duiven'. 
Hizkia's afkeer van de dood wordt vooral veroorzaakt door het feit dat de dood voortijdig 
komt. Letterlijk staat er in vers 10: `op de helft'. (Het aardige van het verhaal is dat achteraf 
blijkt dat hij zich nu nog niet eens op de helft van zijn regeerperiode bevond. De 
voorafgaande belegering van Jeruzalem vond volgens 36,1 plaats zijn veertiende jaar als 
koning. En hij krijgt er nu dan nog vijftien jaar bij.) Het ideaal was dat men, zoals de 
aartsvaders, `oud en der dagen zat' (Gen 24,1) kon sterven. Men leek de dood op zich wel 
te kunnen accepteren, als men maar wel volop had kunnen leven en als ook het 
voortbestaan van de naam en de familie maar verzekerd waren. 
 
Hoop voor het leven na de dood? 
 
Over eventuele verwachtingen voor het leven na dood horen we in deze tekst niets. De 
nadruk ligt op het liever langer leven. Hizkia spreekt slechts over het dood-zijn als hij 
bezingt hoe fijn het is om te leven: als levende en niet als dode kan hij God prijzen en heeft 
hij hoop voor de toekomst. Hizkia geeft geen duidelijke aanwijzingen over hoe hij zich het 
leven na de dood voorstelde, want alles is erop gericht om te blijven leven. De nadruk ligt 
op het protest tegen de aangekondigde dood. De enige troost die nu voor hem acceptabel 
is moet met het leven vóór de dood te maken hebben. 
Wat betreft de verwachtingen voor het leven na de dood is er in dit verhaal niets te vinden. 
Dat geldt trouwens voor bijna heel de Hebreeuwse bijbel. Daarin verschilt deze sterk van 
andere teksten uit die tijd. Waarschijnlijk was men juist ook bewust terughoudend 
vergeleken met bijvoorbeeld de Egyptenaren en hun uitgebreide voorstellingen van het 
hiernamaals en hun vergaande pogingen om het via allerlei riten te beïnvloeden. Men wilde 
ook niet vervallen in de Kanaänitische afgoderij rondom de stervende en herrijzende god 
Baäl. Slechts gedreven door uiterste geloofsnood komt de dichter van Psalm 73 tot de 
belijdenis dat Gods nabijheid ook stand zal houden na de dood. Maar hij houdt zich verre 
van bespiegelingen over de manier waarop dat zal gebeuren. Het is ook door de hevige 
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aanvechtingen vanwege de bloedige vervolging van de gelovigen dat de schrijver van Dan 
12 durft te spreken over God die recht zal brengen aan gene zijde van de dood. 
Overigens moet men het aan Hizkia gegeven teken waarmee God zijn belofte onderstreept 
wel zien tegen de achtergrond van het geloof dat God sterker is dan de dood. Juist de zon, 
die nu even door God even wordt terug gezet, was voor de Egyptenaren het symbool van 
het eeuwige leven. Bijna alle dodenriten waren erop gericht de dode tot bij de zonnegod Re 
te brengen. Als de dode eenmaal het zonneschip bereikt had hoefde hij niet meer te vrezen 
voor het duister van het dodenrijk.  
 
Hizkia en zijn crisis 
 
Er zijn twee dingen die opvallen in de manier waarop Hizkia omgaat met de crisis waarin hij 
door zijn dodelijke ziekte terecht komt. Om te beginnen legt hij zich niet bij de feiten neer. 
Na de onheilstijding door Jesaja `keert hij zich naar de wand'. Datzelfde doet koning Achab 
volgens 1 Kon 21,4 na het bericht dat hij niet krijgt waar hij zijn zinnen op had gezet. Achab 
doet er in die situatie het zwijgen toe, maar Hizkia trekt zich niet terug om in een hoekje te 
kniezen. Hij zoekt op deze manier juist het contact met God. Hij uit zijn verontwaardiging en 
zijn machteloos verdriet. God reageert daar positief op. Er wordt niet duidelijk gezegd 
waarom. Indirect wordt het aangegeven doordat God zich `de God van uw vader David' 
noemt. God herinnert zich het verbond dat hij met Hizkia's voorvader sloot. Josephus voegt 
hier in zijn navertelling van het verhaal aan toe dat God zich over Hizkia ontfermt omdat de 
koning niet voor zichzelf opkomt, maar juist bezorgd is vanwege het feit dat hij nog geen 
opvolger heeft. 
Het tweede dat opvalt in dit verband is dat de crisis Hizkia goed heeft gedaan. In zijn lied 
bezingt hij de omslag ten goede. Helaas zijn de verzen 16 en 17 niet zonder meer te 
vertalen, maar uit alles blijkt dat uit de overwinning op de macht van de dood nieuwe 
levenskrachten zijn voortgekomen. Vitaal en blijmoedig vervolgt de koning zijn levenspad. 
Wonderen zijn niet voor herhaling vatbaar. Daar zijn het wonderen voor. In de samenhang 
van het boek Jesaja heeft dit verhaal, zoals aan het begin is omschreven, ook zijn eigen 
betekenis in het verhaal van Juda en de prediking van Jesaja. Dat neemt niet weg dat deze 
geschiedenis van Hizkia in de twee genoemde aspecten bijdraagt aan het nadenken over 
een zinvolle manier van omgaan met een crisis. Het is mensonwaardig en men doet er ook 
God geen recht mee als men zich zomaar neerlegt bij de dingen die gebeuren. Verder kan 
een crisis ook zin krijgen doordat het op een positieve manier het leven van een mens 
vernieuwen kan. 
 
 
Over de moeilijke verzen 16 en 17 verscheen onlangs een goede studie van M.L. Barré, 
``Restoring the »lost« Prayer in the Psalm of Hezekiah (Isaiah 38:16-17b),'' JBL 114 (1995) 
385-399. Zie over de manier waarop Josephus Jes 38-39 en 2 Kon 20 navertelt C.T. Begg, 
``Hezekiah's Illness and Visit According to Josephus,'' Estudios Bíblicos 53 (1995) 365-385. 


