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HOOFDSTUK 4 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 Het vorige vers liet weten dat er veel mannen door oorlogsgeweld zijn omkomen. 

Het gevolg is dat er veel weduwen waren, het lijkt wel een pijnlijke straf met veel, 

verdriet!  Zeven vrouwen, zeven duidt op een onbepaald groot aantal.  

 

 

 

 

 

 

Hun mooie kledij en versierselen zijn ze kwijt, ze willen daarom snel met iemand 

trouwen zodat hun schande snel werd weggenomen.  

Voor het overblijfsel van hen die de Here trouw bleven, komt er verandering en 

zegen. De Messias, de spruit,” zal tot grote vreugde zijn voor die kleine minderheid. 

Spruit wijst hier naar Jezus welke in de toekomst sinds 1948 Zijn schapen uit alle 

landen zal verzamelen naar Israël. (Jer.23:3-5) In Hooglied zien wij de bruidegom, de 

spruit, verlangend naar de bruid, de gemeente bestaande uit Joden en 

Bijbelgetrouwe christenen.  

De getrouwen zijn opgeschreven ten eeuwigen leven, heiligen, en zullen de troost 

van Jeruzalem zien. Een overblijfsel zal er ook in de toekomst zijn voor Israel, en dit 

uit genade, door geloof in Jezus. (Rom.11:5) (Zach.8:11). Zij die weerspannig blijven 

de antichrist volgen, en Jezus niet aanvaarden komen om! (Ezech.20:38)  

Op het einde zal het overblijfsel van Jakob verheven zijn boven zijn 

tegenstanders! Dus genade! (Rom.11:5) (Zach.8:11) Dan begint het Messiaanse rijk. 

(Micha.5:7) De Here zal zelf regeren, en de satan gebonden, en kon de mensen niet 

meer verleiden of misleiden. 
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Het vuil of de drek, dat werd afgewassen, was de morele verontreiniging welk er was 

met hoererij en letterlijk de stront achter de grote afgodsbeelden enz. Deze vrouwen 

zijn wellicht weggevoerd. De profeet Zacharia schrijft op dezelfde wijze voor 

ontzondiging en reiniging van alle afgoden. 

Zacharia 13:1 Te dien dage zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van 

David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging. 

Jeruzalem krijgt bescherming. 

 

 

 

 

 

 

 

5,6 God zorgt hier zelf voor bijzondere bescherming rond de berg Sion. De hut zal 

worden hersteld.  

De derde tempel?  De Burcht van Jeruzalem? Een donkere wolk voor schaduw. God 

zal Zijn “Shekina”, een wolk van heerlijkheid gebruiken. (Targum) Dit is een 

manifestatie van Gods zelf, en niet te symboliseren. Een wolk met een helderheid 

van vlammend vuur. Denk aan de tabernakel in de woestijn. 

HOOFDSTUK 5 

Israel als de wijngaard 

 

1-7 Mijn geliefde, is hier het zaad van Zijn geliefde Abraham, als een vriend van 

God. Dit kan best de bruid zijn, de gemeente van Jezus. (Targum) Zij kregen een 

erfenis op een hoge heuvel met een wijngaard. God hielp ze met een kostbare 

wijnstok, perskuipen, wachttoren, en een altaar om verzoening te doen. De goede 

druiven waren de verwachting van hun goede werken, van de bewoners in Juda, 

maar de wijngaard bracht slechte wilde druiven, ondankbaarheid, slechte zondige 

werken voort.  
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Was het Gods schuld dat het verkeerd afliep? 

Neen, zoals ook vandaag horen wij: Waarom laat God dit of dat toe? Israël is 

opnieuw een voorbeeld hoe God met hen omgaat als de ongehoorzaam zijn. Zo 

wordt het ook voor alle heidenen! God zal optreden tegen de wijngaard, het huis van 

Israël. Ze brachten opnieuw wetteloosheid ze waren in feite slechte huurders! De 

geschiedenis herhaalt zich! 

12:1 En Hij begon tot hen te spreken in gelijkenissen: Iemand plantte een wijngaard, zette er 
een omheining omheen, groef een wijnpersbak en bouwde een toren, en hij verhuurde hem 
aan landbouwers en ging naar het buitenland. 12:2 En toen het de tijd was, stuurde hij een 
slaaf naar de landbouwers om van de landbouwers zijn deel van de opbrengst van de wijngaard 
te ontvangen. 12:3 Maar zij grepen en sloegen hem, en stuurden hem met lege handen 
weg. 12:4 En hij stuurde weer een andere slaaf naar hen toe, en die stenigden zij en zij 
verwondden hem aan het hoofd en stuurden hem weg, nadat hij schandelijk behandeld was. 12:5 
En weer stuurde hij een andere en die doodden zij; en vele anderen, van wie zij sommigen 
sloegen en sommigen doodden. 12:6 Toen hij dan nog één zoon had, die hem lief was, heeft 
hij ook die, als laatste, naar hen toe gestuurd en hij zei: Voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. 

12:7 Maar die landbouwers zeiden tegen elkaar: Dit is de erfgenaam. Kom, laten wij hem 
doden en de erfenis zal van ons zijn. 12:8 En zij grepen en doodden hem, en wierpen 
hem weg, buiten de wijngaard. 
 

 Daarna: God nam de hagen weg, Hennastruiken als bescherming tegen de sterke 

winden verdwenen. Geen regen meer! Distels en doornen een beeld van zonden die 

groeien bij Joden en heidenen.  

Hooglied 1:14 Mijn geliefde is mij een tros van hennabloemen in Engedi’s 
wijngaarden 
Ook vandaag is God een bescherming voor alle Bijbelgetrouwe en wedergeboren 

christenen, tegen de vele valse leringen als sterke winden, tegen allerlei dwalingen 

en leugens.  

Efeziërs 4:14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder 
geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het 
valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt 

Er kwamen zes vloeken! 

Een “wee” is een vloek. De eerste vloek 8-10. De profeet richt zich tot de rijken, 

welke nooit tevreden zijn met hun aards bezit. Ze zochten veel grondbezit, en eigen 

gezag in het land. Ze kochten kleine huizen en land van de armen en maakten er 

grote huizen van. Ze trokken zich de wet van Mozes niets aan. Slechts bezit voor 50 

jaar! (Levit.25:10) Het land werd onvruchtbaar. Ze gaven hun tienden ook niet. 

(Targum) Het worden leegstaande verwoeste huizen. Ze zullen slechte oogsten 

krijgen. Zo werd de profeet niet populair!  

De tweede vloek. 11-17. Men zocht verlichting troost, in alcohol 

bij het begin van de dag. Eten en drinken met muziek en dans, 

maar geen aandacht voor Gods werken. Daarom zullen ze plots 

worden weggevoerd in ballingschap, en ook de rijken zullen 

hongerlijden! Velen zullen sterven. De hoogmoedige rijken zullen 

worden vernederd. Let de rijke die stierf en nog durfde te vragen 

om Lazarus te zenden met water voor zijn tong te verkoelen! (Luk.16:23) God toont 

door dit oordeel zijn macht en grootheid. 
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De derde vloek. 18-19. Er komt vloek over hen die zich verheugen in 

ongerechtigheid en (volks)bedrog in de samenleving. Zij geloven niet in Gods 

komende oordeel.  Dan komen zij, die ongelovigen, nog met een uitdagende en 

spottende houding tegenover Gods raad. Ook vandaag horen wij die spotters, welke 

spotten met de wederkomst van Jezus. Vloek zullen zij ervaren, het spotten met de 

profeet zal een einde nemen. 

Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij 

zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 2 Petrus 3:4 en zeggen: 

Waar blijft de belofte van zijn komst? 

De vierde vloek.  
 

20 Wee hun die het kwade goed noemen en 
het goede kwaad; die duisternis 
voorstellen als licht en licht als duisternis; 
die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet 
voor bitter. 
 

 

Dit is precies hetzelfde in onze dagen. Het goede en het kwade is enkel te 

onderscheiden op basis van de Bijbel! Een wereld op zijn kop horen wij vandaag 

zeggen, zonder geweten! Alles wat God gaf als raad is voor de goddeloze onzin. Is 

het goed of kwaad om de wereldbevolking via listig bedrog te verminderen?  

Godsdienst is niet goed, het brengt oorlog zo denkt men, als ongelovige. Men zegt: 

dit is een goed mens, terwijl God zegt er is er geen!  Lucas 18:19 Jezus zeide tot 

hem: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen. 

 

 

 

 

 

De vijfde vloek spreekt over eigenzinnige mensen die zelf oordelen wat goed of 

kwaad is. Zo maakt de goddeloze vandaag wetten in onwetendheid, zonder Gods 

wetten te raadplegen. Gelukkig komt er een wereld zonder goddelozen! Wat een 

hoop! 

De zesde vloek, 22 De profeet heeft het hier over de rijken, welke machtig zijn, of 

held zijn en zich bedronken aan veel oude wijn en sterke dranken. Het waren ook de 

onrechtvaardige rechters! Toen kenden zij ook bier, ook vertaald als sterke drank. 

(Hos.4:11)(Jes.28:7)  
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Spreuken 31:6 Geeft bedwelmende drank aan wie te gronde gaat, en wijn aan wie 
bitter bedroefd zijn; 7 opdat hij drinke en zijn armoede vergete, en aan zijn 
moeite niet meer denke. 
In die tijd was alcohol het enige tegen pijn en depressie. 

31:6 Geef sterkedrank aan wie dreigt om te komen, 
en wijn aan hen die bitter bedroefd van ziel zijn. HSV 

 
God toornt tegen Zijn volk! 

25-30 Er lijkt maar geen poging om tot bekering te komen. Gods geduld is nu ten 

einde. Ook vandaag voelen wij aan dat de grote meerderheid nog steeds vast 

geankerd zit bij staatsgodsdiensten en enkel nog de religieuze traditie overblijft. Hoe 

verder wij gaan in de tijd zullen wij minder bekeringen zien, ondanks de plaag van 

Corona! Later met chemische oorlogswapens beschreven als plagen. Jesaja zag niet 

alleen voor zijn tijd alleen! 

En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, 
bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet (meer) 
te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet 
kunnen zien, noch horen of gaan; Openb.9:20 
 
26 Een koning zal komen van het einde der aarde, samen met nog anderen. Wie die 

koning kan zijn, kunnen wij vermoeden door Jes.45 te lezen, dan zou het Kores, 

Cyrus, zijn. Verder zien wij een beschrijving van Gods toorn.  

Hij zendt een sterke legermacht. God laat de bergen beven. Daar zullen 

beangstigende natuurverschijnsels te zien zijn. Veel verdriet bij het volk. Er is voor 

Juda geen ontkomen aan! Vandaag komen er wereldwijd meer aardbevingen! 

Vers 30 uit de Targum van Jesaja: 

En in die tijd zal tegen hen brullen als het gebrul van de zee, als de goddelozen steun 

zoeken bij de bewoners van de aarde, hij onderdrukking en vernietiging over hen zal 

brengen. Maar de rechtvaardigen die in dat uur zullen zijn, zullen worden beschermd tegen 

het kwaad.  

HOOFDSTUK 6 

God riep Jesaja! 

Toen Koning Uzzia werd geslagen door melaatsheid werd Jesaja geroepen. De 

koning was wel wat hoogmoedig en wilde 

zelf wierook ik de tempel aanmaken, maar 

dat was priesterwerk.  

Hij wilde doen waarvoor hij door God niet 

geroepen werd. Dus dien altijd God voor wat 

Hij u riep in de gemeente. Leer en zoek uw 

geestelijke gaven te kennen, door te 

ervaren. Let erop: Niet uw wil geschiede, 

maar Zijn wil! 
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1-4 Een beschrijving van wat hij zag van de Here op zijn troon met de serafs. Gods 

heerlijkheid vulde de tempel. God is heilig! Bij God is er niets wat met zonde te 

maken heeft en kent een onfeilbare genade. God toonde via Jesaja een weg om 

behouden te worden. (Joh.14:6) God wil dat alle mensen behouden worden, en de 

waarheid (Bijbel) zouden erkennen! (1 Tim.2:4) 

Serafs in de Targumvertaling zijn predikanten of boodschappers. Bv. Openb. Schrijf 

aan de engel te Efeze…Serafs hadden een vlammende uitstraling, betekent, een 

brandende ijver voor de Here om de weg te wijzen. 

41 Dit zeide Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak. 42 En 

toch geloofden zelfs uit de oversten velen in Hem, maar ter wille van de 

Farizeeën kwamen zij er niet voor uit, om niet uit de synagoge te worden 

gebannen; 43 want zij waren gesteld op de eer der mensen, meer dan op de eer 

van God. Joh.12 

5-7 In het gezicht beseft de profeet in welk een zondige staat hij daar precies 

aanwezig was. “ik verga” betekent ik stond er sprakeloos. Hij voelde zich als schuldig 

in contrast met die plaats, want hij was een zondaar net als zijn medemens in Juda. 

Zijn ogen hadden de Here gezien.  

Dan gebeurt er iets als een heen wijzing naar Jezus om vergeving. Een gloeiende 

kool van het altaar bracht verzoening, vergeving (kaphar) Een prachtig heenwijzen 

naar Golgotha lag in de toekomst het altaar van het Lam Gods. Al zijn zonden 

werden vergeven door genade.  

Wie zal ik zenden? 

8-13 Wie zal er spreken en prediken en lesgeven in Mijn naam? Jesaja was 

onmiddellijk akkoord, zonder arbeidscontract!!!  Hij diende te spreken tot zijn volk, en 

ijverig luisterden, ook al begrepen ze hem niet volledig of wilden hem niet begrijpen. 

Ze zullen zien maar niets opmerken! Als ze het zouden begrijpen, zouden zij zich 

bekeren, en Ik (Jezus) zal hen genezen van hun zondigheid!  

 

 

 

 

 

 

Dit genezen was in de eerste plaats een beeld van vergeving! (1 Petr.2:24) !!!!! 

Jesaja 53:5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze 
ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, 

en door zijn striemen is ons genezing geworden. 
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De profeet vraagt hoelang hij op deze wijze 

zal moeten blijven spreken. Totdat Gods 

toorn is uitgewerkt, alle steden verwoest, 

inwoners weggevoerd zijn naar Babel. De 

vergelijking is als het omhakken van een eik 

en er nog een stronk zal overblijven.  

Er zullen nog getrouwen achterblijven, in 

het land maar slechts één op tien. Die één 

op tien zullen heilig zijn, maar als 

verdwenen, vermist zijn. Zo zal de Here al 

zijn aangenomen kinderen van vandaag 

niet in de steek laten maar ze zullen opgenomen worden, gestorven of niet! 

Daarom dacht men later dat Israël nooit zou terugkeren. Bedenk dat de wortel is 

blijven bestaan. Door de val van Israël, is het heil en verlossing gekomen tot de 

heidenen, om hen te wijzen naar het heil, Christus! (Rom.11 

de-twee-olijfbomen.pdf (wordpress.com) 

God is bij machte om hen, allen Jood of heiden, die geloven in Jezus zoals de schrift 

leert, opnieuw te enten, op de stronk welke heilig is. Zo, is het Roomse christendom 

nooit in de plaats gekomen van Gods volk, Israël.  

Gods volk keerde terug in 1948, wat niemand had gedacht!  Jesaja heeft deze 

wegvoering naar Babel niet meegemaakt. 

Biblespace, 18 febr.2022 

https://biblespace.org 
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