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BIJBELSTUDIE JESAJA 

DEEL 4 

HOOFDSTUK 10 

1-4 Deze verzen zijn nog aansluitend bij het vorige hoofdstuk, waarbij de leiders van 

het volk, dictators en volksbedriegers zijn. Hier wordt nu een vloek uitgesproken over 

dit soort politici, welke onrechtvaardige decreten laten maken die het volk erg 

onderdrukken. Men nam de rechten af van mensen, waarbij zij de bezittingen van de 

weduwen onteigenden, zonder enige vergoeding. De schrijvers zijn zij, die moeite 

voorschreven aan de hand van  de onrechtvaardige rechters met hun vonnissen!  

De profeet vraagt zich af wat ze zullen doen als God hen zal afstraffen voor hun 

zonden. Waar zal uw hulp vandaan komen zo roept Jesaja tot het volk. Zij 

stelden hun vertrouwen op de Assyriër en hoopten op een deal. (Ps.78:22) Er komt 

een dag van verwoesting door de Assyriër, Gods hand blijft uitgestrekt zo predikte 

Jesaja zonder vrees. Koning Achaz zal dit niet in dank hebben aangenomen! Toch 

waren er nog een minderheid die bleven vertrouwen op hun God. Wie waren dat? 

Psalm 34:16 De ogen des HEREN zijn op de rechtvaardigen, 
en zijn oren tot hun hulpgeroep; 

De komende vloek over Assur. 

 

5 -19 Assur werd wel gebruikt als een stok of roede voor Gods volk, Samaria, maar 

Tiglatpileser besefte dit niet en deed naar zijn eigen wijsheid. Assur, Perzen, 

oorlogszuchtig, was een wreed volk, zo bekend in de geschiedenis, waarvan ook het 

Duitse volk afkomstig zijn. Wee de Assyriër, schrijft de profeet. Targumvertaling: “De 

regering van mijn woede, een engel is van mij tegen hen gezonden tot vloek. “  

Assur zal ook Juda aanvallen, want God is verbolgen over hun hardnekkigheid. Ze 

zullen beroofd worden en sneuvelen! Het was echt niet het plan van Assur, doch om 

een einde te maken aan de natiën. Hij lijdt aan grootheidswaanzin, mijn generaals 

treden op als koningen, let op hun overwinningen. (9) Gebieden vol van afgoden, ook 

te Jeruzalem! God wreekt zich op de afgoderij en schijnheiligheid te Jeruzalem, en 

gebruikt Assur. 

Maar Hij zeide tot hen: Terecht heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er 
geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. 
Marc.7:6 
 

(12) Daarna zal God Assur bestraffen, omwille van zijn hoogmoed. Assur ging 

schatten roven, onschuldige mensen neerslaan op gruwelijke wijze, hij was fier dat hij 

dit alles deed uit eigen kracht en wijsheid.    

(16-19) God zond een tering, een vliegende tering, welke snel slachtoffers zou 

maken. Als branden van een vuur, betekent koorts enz. Bij het leger kende men daar 

het woord getroffen zijn door vuurpijlen!  
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Werd ook uitgesproken als een vloek: Krijg de tering!  In Psalm 106:15 wordt het 

zelfde Hebreeuwse woord “Razon” gebruikt. Het betekent een pestilentiaire ziekte, 

als Corona. (19) De “overgebleven bomen” zijn overlevende mensen!  Pestilentie 

wordt beschouwd als een straf of bezoeking van God. (Prof. Dr.Van sterkenburg)   

Verder vinden wij opvallend dat Jesaja schrijft over het “Licht van Israël” welke een 

einde zal maken aan de Assyrische macht. (17) Licht kan ook vertaald worden als 

“vuur”. Dit is Jezus Christus welke zelf zal strijden op het einde der tijden, als een 

oordeelsvuur! 

En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt 
genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in 
gerechtigheid.Op.19:11 
 

Het overblijfsel van Israël. 

 

20-34. In de eindtijd zullen wij een verandering zien in Israël, een overblijfsel van het 

volk, welke niet verder hun vertrouwen zullen stellen op wereldse militaire 

grootmachten, maar op de Heilige Israëls of de sterke God! (Jes.9:5). Dit zal 

geschieden nadat ze bedrogen zullen zijn van de komende valse Messias, en deze 

zal zijn overwonnen. 

Er komt een verdelging in het midden der aarde, dat is in Israël. (Jer.49) Vrees niet 

voor de Perzen, het hedendaagse Iran! Welke vandaag opnieuw zijn oorlogszuchtige 

taal laat horen ten opzichte van Israël. Iran is een bondgenoot van Rusland met 

akkoorden over olie, en op het militaire vlak.   God zal ingrijpen zoals Hij dat deed bij 

de verlossing uit Egypte. (Targum)  

33 De hogen van gestalte, de “loverkroon”, de 

bijzonderste generaals, de edelen, machtigen zullen 

omkomen. Hoge bomen, mensen, zijn belangrijke 

legeraanvoerders.  Het leger zal worden als de druiven in 

een wijnpers en worden vertreden. (Targum) In de 

grondtekst staat vertaald als met een vreselijke klap.   

(Hebr. “ Bemagnaratza” Wij herinneren ons de bekende 

oorlogszuchtige Iraanse generaal Soleimani welke als een boom werd omgehakt, en 

plots omkwam bij een aanslag. (Elam = Iran)  

Jeremia 49:35 Zo zegt de HERE der heerscharen: Zie, Ik breek de boog van 
Elam, de zenuw van hun kracht, 

KJV vertaalt i.p.v. zenuw, “chief” dus leider of leiders. Zoals ook chief Reza Baruni.  
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HOOFDSTUK 11 

HET KONINGRIJK VAN JEZUS! 

 

1-5 Uit de afgehouwen tronk, stamboom van David, Isaï zal een scheut komen. Een 

kind, een koning, zal geboren worden, de Messias. De Geest van profetie zal in 

wonen (Targum) Hier schrijft Jesaja over een verre toekomst, inmiddels onze 

komende jaren.  Hij zal niet oordelen naar het uiterlijk en aanzien van de mens.  

Romeinen 2:11 Want er is geen aanzien des persoons bij God. 

Eindelijk zal er een einde komen aan alle ongerechtigheid 

en corruptie op aarde. De Bijbel zal de maatstaf zijn met 

wonderen van genade.  De huichelachtige goddelozen, de 

moordende antichristen, krijgen in feite een vloek over zich 

en zullen sterven. Ze zullen een rechtvaardig oordeel 

krijgen. God kent de harten van de mensen. Joodse 

uitlegger verwijst naar de gelijkaardige vloek welke zich 

afspeelde over de spottende knapen met Elisa! Spotten met 

Gods profetische woorden is erg gevaarlijk.  

Johannes 12:48 Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, 
die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten 
jongsten dage. 

Een nooit geziene vrede op aarde! 

 

6-8 De profeet geeft hier een korte beschrijving van wat hij 

heeft gezien! Die echte vrede op aarde is geen 

wapenstilstand!!! Hij zag een dierenwereld in totale vrede.  

Vandaag is er nog steeds geen vrede onder dieren, het is 

roven verslinden, beschadigen, enz. De schepping is nu 

aan de vruchteloosheid onderworpen schrijft de apostel 

Paulus! (Rom.8:20) Christenen zijn dan al opgenomen, en 

hebben een verheerlijkt hemels lichaam. 

Wij mogen deze beschrijving wel letterlijk nemen, ook al zitten 
daar beelden in waarin mensen een vergelijk zijn. De Wolf en 
het lam. Wij zien vandaag valse profeten, geldzuchtige 
predikers, verleiders van een massa zwak gelovigen. 
(Matth.7:15) Wolven, mensen, met overeenkomstige dierlijke 
karakters. (Joh.10:12)  
 
Matteüs 7:15 Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot 
u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. 
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Luipaard en geitenbok.  

De panter als beeld van de snelle 

veroveraar, zo ontstond het Griekse rijk. De 

antichrist komt brullend als een leeuw en 

snel als een luipaard, de duivel geeft hem 

zijn macht en 

kracht! (Openbar.13:2) Hij zal verdwenen zijn! Koe en 

berin eten gezellig samen. De leeuw eet stro, het 

hartverscheurende gedrag leeft niet meer in dat dier. De 

adder is ongevaarlijk geworden. Deze adder is hier de 

cockatrice of een fabelachtig giftig serpent, giftiger dan 

alle anderen. Het symbool van het Vaticaan!  

Het herstel van Gods volk! 
 

9-16 Een wereld die vol zal zijn van de kennis en de vreze 
des Heren! De volkeren zullen de Messias opzoeken, het 
zal zijn als een lichtbaken of een standaard.  

God zal nogmaals de rest van Zijn volk samenroepen uit 
alle landen. (11) Toch lezen wij dat allen die Juda haten en 
verdrukken uitgeroeid zullen worden. Er komt een 
vredelievende toestand tussen de stammen Efraïm en Juda. 

Zij zullen samen beginnen te bidden!  

Sefanja 3:9 Maar dan zal Ik de volken andere, reine lippen geven, opdat 
zij allen de naam des HEREN aanroepen; opdat zij Hem dienen met eenparige schouder. 
 
Zij zullen samen strijden tegen de nog bestaande vijandigheden, zoals de Filistijnen, 
Edomieten, Moabieten, en Ammonieten. (14) Het op de schouder vliegen, kent hier 
een dubbele beeldspraak. Het toont een geestelijke gebedsstrijd en een aanvallende 
strijd tegen de vijand vanuit de lucht. 

Wij lezen tevens dat God zelf zal ingrijpen via de natuur, er zal een weg komen voor 
de rest van zijn volk, te vergelijken met de verlossing uit Egypte door de Rode zee. 
Niemand zal nog Gods volk in de weg kunnen staan.  
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