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De profeet Jesaja was de zoon van de profeet Amos. De naam Jesaja betekent: 

Gods verlossing, of JAHWEH is redding! Jesaja leefde tijdens de koningen van Juda. 

Zijn ganse leven was sterk verbonden met de stad Jeruzalem. Hij had een vrouw en 

twee zonen. Hij profeteerde over het lot van alle vijanden van Juda. Het boek begint 

al met een visioen welke hij had. Hij begon te spreken en gaf advies aan koning 

Uzzia. 

HOOFDSTUK 1  

Goddeloosheid 

(1-9) De profeet begint met een beschrijving over de toestand in de samenleving. 

Gods volk heeft zijn God vergeten. Ze werden nochtans geleerd en opgevoed met  

Gods wetten en raad. Toen God zijn wet aan zijn volk gaf beefde Hemel en aarde! 

(Ex.19:18) (Targum-van Jesaja -Aramees)  

Het volk is nog dommer dan een ezel, hebben geen inzicht meer roept Jesaja. Een 

ezel kent zijn baas die hem eten geeft, en Gods volk verliet zijn baas, hun eigen God!  

Er was veel ongerechtigheid. Ze denken er niet eens aan om terug te luisteren naar 

hun God! (Ps.78:8) Geen geestelijke voeding meer! Het land gaat snel achteruit.  

8 De dochter van Sion, de nieuwe 

burcht van Jeruzalem, de stad 

Davids, wordt vergeleken met een 

vervallen nachthutje op een hoogte 

bij een wijnhaard of 

komkommerveld. (2 Sam.5:7) Ze 

geven hun hoogmoed niet op en 

hebben geen berouw. (Spr.16:18)  
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De profeet stelt, wilt ge nog meer 

tegenslagen en verdriet krijgen?  

Die tegenslagen, oorlogen, komen niet vanzelf! 

Kijk uw steden zijn verbrand, buitenlanders aten 

de vruchten van uw oogst.  Was God niet 

genadig geweest, je werd bijna als Sodom en 

Gomorra, doch er bleef een klein overblijfsel 

van getrouwen aan Jahweh! 

Wij leven bijna in een dergelijke situatie. Ons land van Bel (België) is God 

vergeten, berouw of spijt kent men niet meer. Een kleine minderheid van christenen 

verwachten de wederkomst van Christus, met gerechtigheid. Europa maakt al 

antichristelijke wetten. Er blijft enkel nog een traditionele religieuze schijnheiligheid! 

(Jak.2:14) Onze economie krijgt erge klappen door de Coronacrisis en plagen. Chaos 

in de samenleving en wetteloosheid.  

Bekering van hart vraagt God! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10-20) De profeet richt zich in Gods naam tot Zijn volk, doe niet als de slechte 

heersers van Sodom. God heeft geen behagen in al die huichelachtige offers! God is 

hier als iemand die zich onpasselijk voelt, en te veel heeft gegeten!  (Hebr.vert.) God 

dacht aan hun immorele festivals op de hoogten als bij nieuwe maan.  

Het offer der goddelozen is de HERE een gruwel, maar aan het gebed der 
oprechten heeft Hij welgevallen. Spr.15:8 

 
Jesaja wijst duidelijk dat ze onderwijs nodig hebben. Stopt toch met al die feesten, 

offers, en show. Ze verschenen voor Gods aangezicht, maar wandelden niet met 

God in hun dagelijks leven.  Dit is schijnheiligheid en afgoderij, het hield hen af van 

God. Het werd een traditionele muzikale religie met wierook en cannabis op een klein 

altaar. (Archeologie)  
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 Stopt die offers welke u door uw onderdrukking hebt verkregen! Er is bloed aan uw 

handen van onschuldige mensen. Uw zonden worden op die wijze niet vergeven! 

(15).  

Leer goed te doen, laat gerechtigheid geschieden. De profeet wilde dat het volk 

anders zou gaan denken, wat bekering is.  

Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als 
scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij 
zullen worden als witte wol 
 
God roept op om samen met Hem het recht te handhaven. Zorg voor weduwe en 

wees, een beeld van de armen, er was toen geen sociale zekerheid. Dan belooft God 

vergeving en genade, keer terug naar de wet, en al uw zonden zullen worden 

vergeven. God belooft hen dat ze opnieuw zullen oogsten. Bij weerspannigheid komt 

er oorlog en u zult sneuvelen. 20 De mond des Heren is gesproken is een bekende 

Hebreeuwse uitdrukking: Het is gebeurd of zal gebeuren!   

Wat zonder bekering? 

(21-31) De profeet gaat verder als het volk weerspannig blijft. Jesaja beklaagt zich 

over het feit dat Jeruzalem als een hoer is geworden, een stad van overspel en veel 

prostitutie!  Jeruzalem wil zich verrijken. Maar “Uw zilver” is tot schuim geworden, 

een beeld van zware inflatie. Het zilver werd soms met tin vermengd, dus vals geld! 

Ook te zien bij het smelten en het vuur om te oordelen.  Uw wijn, als beeld van hun 

luxe en welvaart, is bijna waardeloos geworden, deflatie! Het wijst ook naar 

bedrieglijke praktijken in handel en als Laodicea godsdienst.  

 

 

 

 

 

 

 

Uw vorsten, uw politici, zijn ongelovig geworden, ze zijn vriend geworden van dieven, 

corruptie, omkoperij, bedrog, geschenken ten koste van de armen. Hadden geen 

geweten meer als vandaag! Zij gaan de rechte weg niet meer! (Hebr.13:18) (Tit.1:15) 

Paulus schrijft naar Timotheüs, dat er in de eindtijd, tijdens de grote geloofsafval, 

mensen zullen zijn die zich laten inspireren door demonen, boze geesten. ( 1Tim 4:1,2) 

Gij, die in wellust ontbrandt bij de terebinten, onder elke groene (kerst) boom; 

die de kinderen slacht in de dalen, in de rotsspleten; Jes.57:5 
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De Here der heerscharen, zal wraak oefenen tegen allen die Hem weerstaan. Alle 

goddelozen zal Hij verwijderen zoals men in die tijd slakken bij de opkuis wegnam. 

God zal zelf zorgen voor een herstel en verlossing van de stad, samen met allen die 

zich bekeren. Ongelovigen en afvalligen komen om. Men zou beschaamd worden 

over de terebinten (Terpentijnboom) op een eik gelijkend. Daar was afgoderij en 

hoererij. Daar was veel bijgeloof, zoals wij dit ook hier kennen uit de katholieke 

traditie met kapelletjes en twee bomen, meiboom, kerstbomen enz.   

 

Op de toppen der bergen slachten zij offers en 
op de heuvelen ontsteken zij die, onder eik, 
populier en terebint, omdat de schaduw ervan 
aangenaam is. Daarom bedrijven uw dochters 
ontucht en plegen uw schoondochters 
overspel. Hos.4:13  
  

 

HOOFDSTUK 2 

 Het vrederijk is op komst! 

Laten wij duidelijk zijn dat de profeet zich hier richt tot Juda en Jeruzalem, en dit 

geenszins in het licht mag worden gesteld voor de Gemeente van Christus.  

(1-5) Het zal aan het einde van de laatste dagen zijn dat de derde tempel er zal 

staan, op de belangrijkste berg boven de heuvels. Alle volkeren zullen er in de 

toekomst gaan om te aanbidden en voor onderricht over de nieuwe levenswijzen. 

Van hieruit zal de wet uitgaan voor iedereen. Bergen betekenen ook: GOD EN ZIJN 

BERGEN | BIBLESPACE – BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE – EVANGELIE- BIJBELONDERZOEK 

4 God zal ingrijpen, er komt vrede onder alle volkeren en meteen geen legers 

meer! De nakomelingen van Jacob worden vandaag opgeroepen opnieuw te 

luisteren en te leven naar Gods wil. Nu dienen ze te geloven in Jezus tot behoud. 

Jesaja vraagt in liefde: Laten wij opnieuw luisteren en leven zoals onze God wil! Er 

zal opnieuw gerechtigheid zijn in deze 

samenleving, vandaag kennen de heidenen, als 

het rijke Europa ook geen gerechtigheid meer, het 

volk gaat ten onder door gebrek aan Bijbelkennis 

of de wil van God! Hosea legde de vinger op de 

wonde van Gods volk. 

 

Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis 

verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar 

gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten. Hos.4:6 

 

https://biblespace.org/2020/02/28/god-en-zijn-bergen-2/
https://biblespace.org/2020/02/28/god-en-zijn-bergen-2/
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God verlaat tijdelijk Zijn volk! 

(6-22) De liefde dient van twee kanten te komen, ook hier zien wij dat de profeet hen 

wijst waarom God hen verlaat, wat veel verdriet zal brengen. Juda is sterk 

beïnvloed door occulte praktijken en afgodische zeden uit het Oosten. Ze handelen 

als de heidenen, Filistijnen en vreemden, raadplegen waarzeggers enz.  

Ook hier vandaag in Europa wil de duivel streven naar een wereldkerk met alle 

godsdiensten samen, terwijl de enige God en Schepper geen andere goden wil. 

(Ex.20:3) (Deut.5:7)(Deut.6:14) Wie het wel wil zal Gods toorn doen ontbranden, en 

zult omkomen! (Deut.8:19) Men heeft reeds vandaag ook de “dag van de wereldkerk” 

 

 

 

 

 

 

Ze zijn rijk geworden, economische welvaart, en denken door de afgoderij, 

toverijpraktijken en hekserij.  Wij bedenken wat de ganse wereld vandaag overkomt 

als de Coronavloek! Sommigen verrijken zich en leggen schatten op door deze 

praktijken, leven “als koningen” ! zie: 
https://biblespace.files.wordpress.com/2021/10/heersen-als-machtige-koningen.pdf 

De profeet maakt een ernstige opmerking in vers 9 : “Vergeef het hun niet” !! Geen 

genade! Hij zal de mens vernederen die zich buigt voor afgodsbeelden! Een afgod 

per stad was er.  Ze zullen wegkruipen en vluchten in de rotsen en holen als 

ongedierte. Zo erg zal hun hoogmoed worden afgestraft. (12) (Openb.6:16) 

(Hos.10:8)  

Hier vinden wij een beeld van de eindtijd waarbij alle hoogmoed zal vernederd 

worden, als natuur, politici, economie, militaire installaties, cultuur en religie met 

beelden. (13-17).  Tarsis een beeld van wereldhandel. Tarsis was ook een havenstad 

bij Gibraltar, welke in de zee is weggezonken!  Tarsus werd de hoofdstad ook van 

het noordelijke deel van het rijk. Kreeg tijdelijk ook de naam van Antiochië. Paulus 

was afkomstig van Tarsus.  

 

 

 

 

 

 

https://biblespace.files.wordpress.com/2021/10/heersen-als-machtige-koningen.pdf
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De verschrikking des Heren zal angstwekkend zijn, hun gouden en zilveren 

afgodsbeelden zullen zij als het ware naar een containerpark brengen!!! Hier waren 

de ratten te vinden in het veld achter de grote afgodsbeelden waar men behoeften 

deed tijdens of na een heidens feest. 

HOOFDSTUK 3 

Machtsmisbruik 

Als vervolg van vorig hoofdstuk, gaat de profeet verder met duidelijk te maken wat 

God nog zal doen. God neemt de voedselvoorraad weg in Jeruzalem en Juda!  

Vertrouw niet op mensen leert de profeet. Mensen van aanzien als generaal, 

rechter, advocaat, schrijver, profeet en waarzegger. (Hab.2:18) Opgelet voor 

grootspraak, vaardige sprekers. Ook de komende antichrist zal het kenmerk hebben 

van een mond vol grootspraak! (Dan.7:20) Iemand die listig spreekt als een slang en 

geheimen kent. Hij zal er enorm veel mensen misleiden!  Wie op de Here vertrouwt 

is een gezegend mens!  

Jeremia 17:5 Zo zegt de HERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en 
vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de HERE wijkt; 

 
God zal snotneuzen en zwakkeren over hen laten heersen, of het land laten 

besturen. Kinderen van twaalf jaar, komen in conflict met de ouderen. Iedereen wil 

het voor het zeggen hebben. Er komt ruzie onder het volk, relschoppers maakten 

een chaos. 6,7 men zocht opnieuw naar een goede leider voor het land, om de 

chaos aan te pakken, niemand wilde. Bidden tot hun God voor een oplossing was 

voor hen verleden tijd. Net als vandaag hier, een chaos met de wetgeving!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze zijn erg opstandig tegen de Here. Hun zondigheid is even erg als deze van 

Sodom! In de Targum van Jesaja, laat de profeet weten dat de mannen als straf in 

ballingschap zullen gaan!  Opgelet deze profetie zal volledig zijn vervuld op het 

einde van de grote verdrukking. (2:2) 8 De ontrouwen van Juda moeten oogsten wat 

ze zaaien!  

Daartegenover zijn er nog die de Here trouw blijven, het zal hen welgaan. 10 Zo zien 

wij dat God steeds blijft zorgen voor Zijn kinderen die op Hem blijven vertrouwen, ook 

in erg moeilijke omstandigheden.   
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1 Petrus 3:12 want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren 
tot hun smeking, maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het kwade 
doen. 

Er kwamen buitenlandse plunderaars en woekeraars die veel mensen onderdrukten, 

en velen misleiden. Die goddeloze mensen kwamen onder grote invloed van de 

zedeloze vrouwen, welke hen in alles op het slechte pad brachten. De tijd is rijp dat 

God zal optreden en straffen! (13,15) Hij zal de eigen volksleiders die zich 

bezondigden aan veel ongerechtigheid en mishandeling oordelen. 

De misleidende vrouwen in Jeruzalem 

 

(16-26) Jesaja beschrijft al deze 

misleidende en hoogmoedige 

vrouwen in het dagelijkse leven en 

bijzonder bij heidense feestjes rond 

de boom. Zij lonken met bedrieglijke 

ogen en trokken zo veel aandacht. 

Hoge hakken worden hier al 

gevonden om op te vallen. Ze 

gebruikten ook al handspiegels.  

Hun schaamte zal men ontbloten, volledig naakt dat werd 

gebruikt als vrouwen werden weggevoerd als slaven door de 

vijand, in ballingschap. De mannen zullen omkomen in het 

oorlogsgeweld. Door schurft zullen de vrouwen hun haar 

verliezen op hun hoofd.  
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