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Dhr. M.L.C.v.V. vraagt: Wat betekent ‘dochter van Sion’, wie is dat?

Beste mijnheer v.V.,

Deze benaming komt o.a. voor in de bijbeltekst uit Jesaja 62:11, die op de website onder Meer

van God wordt aangehaald in het stukje ‘Mijn heil komt!’ Ongetwijfeld zult u deze tekst daar zijn

tegengekomen.

‘Sion’ is in de Bijbel een andere naam voor Jerusalem. Eigenlijk is de Sion één van de bergen waarop

Jerusalem is gebouwd. Men is Jerusalem dus naar die berg gaan noemen.

Met ‘dochter van Sion’ (‘dochter Sions’) of ‘de dochters van Sion’ worden, zowel in het enkelvoud als in

het meervoud, eigenlijk wel de vrouwen van Sion (Jerusalem) aangesproken, maar in feite worden alle

inwoners samen bedoeld. In Jesaja 62:11 zegt God dus: ‘Zegt tot de inwoners van Jerusalem: Zie, uw

heil (= uw redding) komt.’

En er is nog iets. Met de dochters van Sion worden vaak niet alleen degenen bedoeld die nog in

Jerusalem wonen, maar ook degenen die eruit afkomstig zijn, maar er niet meer wonen. En dus ook

hun nakomelingen. Zelfs degenen die er zouden hebben kunnen wonen, omdat ze tot Israël behoren,

dus alle Israëlieten/Joden. Dat is het geval met deze tekst in Jesaja 62:11. Daarom zegt God hier dat Hij

deze profetie wil laten horen tot de einden van de aarde. Allen uit Israël die daarheen zijn verstrooid.

Deze profetie heeft dus tevens betrekking op onze tijd!

En dan is er nog iets moois. Psalm 87 is een juichpsalm voor God. Hij wordt toegezongen, omdat Hij in

zijn grootheid en genade ook hen tot de inwoners van Jerusalem (van Sion) rekent, die van geboorte

niet tot Israël behoren, maar die Hem hebben leren kennen. Ook tot hen spreekt Hij in Jesaja 62:11.

Dus tot ons die in Jezus geloven. (Zie ook: Romeinen 9:24-25 en 11:17, 24).

Lees ook eens Jesaja 37:22, een profetie over de ondergang van de koning van Assur, die Jerusalem

bedreigt, maar die door de ‘dochter van Sion’ (de inwoners van Jerusalem) bespot zal worden, omdat

hij heeft gedacht Jerusalem te kunnen veroveren en zo hun grote God te kunnen smaden.

En lees in Jesaja 52:1-2 hoe de dochter van Sion (de inwoners van Jerusalem) wordt opgeroepen om

niet langer gebukt te gaan onder een slavenjuk, maar dit af te werpen en in de vrijheid te gaan staan.

Als je dan verder leest, met name in vers 5-6, dan zie je dat in vers 1-2 met de dochter van Sion in feite

heel Israël wordt bedoeld. In meer bijbelteksten is dat het geval bijvoorbeeld in Sefanja 3:14.

Bekijk verder ook eens Jeremia 6:22-24 en Klaagliederen 1:6.

Ik hoop dat een en ander zo duidelijk is. Met hartelijke groet,

Arie van der Stoep 20 januari 2016
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