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BIJBELSTUDIE JESAJA 

DEEL 6 

HOOFDSTUK 15 - 16 

 De profetie over Moab, Jordanië sinds 1946. 
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Waar vinden wij de oorsprong van Moab? 

De dochters van Lot werden zwanger van hun vader. De oudste dochter kreeg een 

zoon, en noemde hem Moab, de stamvader van de Moabieten tot op vandaag. Wij 

vinden treffende gelijkenissen met de profeet Jeremia. 

(1-9) Moab verwoest in één nacht. Wij lezen over het 

verdriet van Moab, hij gaat op naar de offerhoogten van 

Dibon, hoofdstad van Moab, om te wenen. Dibon 

betekent “treurende.”  In Dibon vond men in 1868 een 

gedenksteen van Mesha, koning van de Moabieten. 

(Fig.) Die steen werd gewijd aan de afgod Kemos, god 

van Mesha!  Wie afgoden dient zal treuren, dit lijkt hier 

een voorbeeld voor iedere sterveling!  

Nebo en Medeba werden ingenomen door de Amorieten. 

Hij deed aan veel afgoderij bij de altaren van hun god 

Kemos!  Het afsnijden van de baard en hun hoofden 

werden kaalgeschoren, dat was toen een vernedering en 

een teken van rouw.  

Ook de profeet Jeremia 48 schrijft over zijn oordeel. Zovele malen zien wij dat God 

iedere vorm van afgoderij afstraft. Geen enkel land is uitgesloten. Het geschreeuw 

van de soldaten te Hesbon was te horen tot in Jahaz.  

 

Jesaja schrijft dat zijn hart schreeuwt, hij ziet het in zijn geest 

gebeuren. (Fig. Jesaja) De Moabieten zouden moeten vluchten 

naar Eglat, of Zoar, huilende over hun al gesneuvelden.  

Nimrid was een waterrijk gebied, een rivier, in Moab aan de 

zuidkant van de dode zee, maar het zou onvruchtbaar droog liggen 

niet tot zegen! Alles wat er wilde groeien werd verdord. In Nimrid 

bevonden zich vele panters. (7) Al hadden de rijken veel groene 

vruchten meegenomen naar de Wilgenbeek, toch zal het hen 

afgenomen worden. (Targum)  

Er zou nog meer verdeling brengen te Dimon, een plaats in het 

gebied, een leeuw over de vluchtelingen. Anderen zien in de leeuw het beeld als van 

koning Nebukadnezar. Bloed in de wateren, lijkt een plaag van Egypte.  

Doch hier gaat het over het bloed van de 

overgebleven vluchtelingen, werden verslonden door 

wilde dieren, ontsnapte leeuwen.  Neen, Door een 

vergadering van andere legers ( a king) op hen, rijken 

uit Moab die willen ontsnappen.(Targum)  
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HOOFDSTUK 16 

(1-3) Jaarlijks werden er 100.000 lammeren per jaar gezonden door koning Mesha, 

dit als gift om genade te verkrijgen van koning Achab. (2 Kon.3:4) Mesha was een 

schapenfokker, maar stopte met geven van lammeren na de dood van Achab. Moab 

had Israel destijds veel in verdrukking gebracht. De lammeren werden gezonden 

vanuit sela, Petra naar de woestijn richting Sion en Gilgal.   

Terwijl de Israëlieten te Gilgal gelegerd waren, vierden zij het 
Pascha op de veertiende dag van die maand, des avonds, in de 

vlakten van Jericho Joz.5:10 

 

De profeet laat in feite weten dat men die offers dient te brengen aan De Messias 

van Israël, welke zal regeren. (Targ.) Bij weigering zullen de dochters van Moab 

snel vluchten voor hun leven, en te gaan naar de rivier Arnon welke uitloopt in de 

dode zee. De streek van deze rivier was bekend als zeer vogelrijk. Arnon, (Wadi 

Mujib) het grensgebied van Moab, westen van Jordanië. Jesaja geeft raad aan 

Moab, zorg voor uw verstrooide burgers. Bescherm ze zoals de schaduw voor de 

brandende zon!  

De valse profeet Bileam probeerde om het Joodse volk te vermengen met de 

Moabieten, welke heel mooie dochters hadden. Dus een vermenging van gelovigen 

en ongelovigen, net als vandaag waarbij vele godsdiensten en allianties toetreden tot 

de wereldkerk van de hedendaagse valse profeet, die de Bijbel niet neemt als het 

christelijk gezag.  Zo zal ook Israël eerst de valse Messias aanvaarden. 

 

Eindtijd! 

(4-5) Hier vinden wij opnieuw een 

profetie voor de eindtijd. Het zijn 

niet de verdrevenen van Moab! (NBG 

verkeerde vertaling)  

De verdrevenen van Juda, mijn 

verdrevenen zullen zich gaan 

schuilen bij Moab!  (Targ.)  Waar? 

Te Petra in Jordanië, Moab! (Zie 

Fig.) Veilig ten tijde van de antichrist. 

Daarna zal Moab aan Sodom gelijk 

worden!  (Sef. 2:9)  

De context wijst duidelijk naar onze dagen, de eindtijd. De Messias, Jezus, welke zal 
straks regeren op de troon van David te Jeruzalem, na de laatste jaarweek van de 
profeet Daniel, de grote verdrukking, onder leiding van de wereldleider, de wetteloze 
antichrist. Deze komt aan de macht door aanbidding van de satan, zoals in het  
Vaticaan.  
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Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] 
doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij 
komt. 2 Thess.2:8 
Dan zal er pas ernstige gerechtigheid zijn, vrede, en de 

profetie zal worden vervuld.  

(6,10) Bij de bestaande gerechtigheid, zal de hoogmoed 

der edelen, uit Moab en hun rijkdom, niet baten! Ze 

zullen hun verdiende straf krijgen. Dit zal veel verdriet 

brengen onder de Moabieten. Ook rouwen, welke wijst 

naar doodstraffen. (Targum) Gods oordeel komt nog 

over Jordanië! 

Het lijkt een prachtig voorbeeld van onze wereld welke bijna geen gerechtigheid 

meer kent. Moab zal treuren over hun welvaart van de druivenkoeken, van edele 

druiven, welke verdween. De heersers van Moab zijn gedood en er kwam 

krijgsgeschreeuw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11,14) De profeet klaagt in zijn hart over Moab. De profeet krijgt buikkrampen, met 

alle gevolgen vandien! De afgoden van Moab helpen hem niet. Het bidden en offeren 

van dieren op de offerhoogten zal nutteloos zijn. Moskee bezoek is verloren tijd. 

Moab zal dan een groot volk zijn. Binnen drie jaar komt er een einde aan veel 

Moabieten, en er zal slechts een klein overblijfsel zijn.  Deze drie jaar kunnen het 

tweede gedeelte zijn van de zevenjarige verdrukking. 

Biblespace, 17 april 2022 
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