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BIJBELSTUDIE JESAJA 

Deel 5 

HOOFDSTUK 12 

(1-6) Het vorige hoofdstuk eindigde met een wonderlijk handelen van God, een weg, 

een vluchtweg voor het overblijfsel van Israël. Het gevolg is dat er grote blijdschap 

komt in de harten van het overblijfsel, dat een Alijah maakt van overal naar zijn land. 

(Jes.11:11) (Ezech.36:24) 

Alle hindernissen en moeilijkheden zullen worden weggenomen. God zal het 

overblijfsel van Zijn volk duidelijk en sterk gebruiken, wanneer ze Jezus zullen 

aanvaarden als hun Messias en Verlosser. Wij kunnen dit vandaag al vaststellen, en 

ook werd de apostel Paulus door de Here geweldig gebruikt.  

“Ten dien dage” in de toekomst, zullen zij hun zonden belijden! (Targum) Zij zullen 

Hem loven omwille van de genade, want ze werden zwaar bestraft, en nu bevrijd. 

God troostte hun groot verdriet. De profeet laat weten, zie je wel, God is onze 

redding. Blijf vertrouwen en vrees niet. (Luc.21:9) Vandaag zijn er in de wereld vele 

angstaanjagende geruchten over oorlog, pestziekten, verdrukking, enz. Maar wij 

vertrouwen op al zijn beloften die zijn opgeschreven. (Jes.41:10) De bronnen des 

heils!  

Ze zullen de fonteinen kennen van redding en hoop.  
Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils.  
(3) Soms schrijft men ook rivieren in plaats van fonteinen. Gods volk in de 

verdrukking: 

Openb.7:17 want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en 

hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen 

afwissen. 

Jezus verwees ook naar dat water, Zijn woorden, die eeuwig leven zou geven voor 

wie ze gelooft!  

Jezus antwoordde en zeide tot haar: Eenieder, die van 

dit water drinkt, zal weder dorst krijgen; Johannes 4:14 

maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal 

geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het 

water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een 

fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven. 

Dan zal Gods volk met blijdschap verkondigen wat 

God deed, aan alle volkeren zo zullen er nog velen 

tot geloof komen, een grote schare. (Openb.7:4) – 144.000 verzegelden. 

Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en 
natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met 
palmtakken in hun handen. Openb.7:9  
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HOOFDSTUK 13 

Oordeel over de heidense volkeren. 

De profeet Jesaja heeft nu gezichten gezien aangaande andere volkeren. God zal 

later verder gaan met het overblijfsel van Israël, doch eerst zal hij afrekenen met alle 

heidense volkeren welke zich vijandig opstellen, en een hinder vormen voor Zijn 

koninkrijk, zoals vandaag de V.N. Velen mensen baden: Uw koninkrijk kome, dit rijk 

zal zich vestigen bij de zichtbare wederkomst van Jezus, koning der Joden. Dit zal 

pas een echte nieuwe wereldorde zijn, met algemene vrede, en niet door geplande 

oorlogvoering, wat vandaag langzaam is begonnen!  

(1-6) Wij kennen het “Historische Babel”, dat 

als eerste wereldrijk, ten onder is gegaan, na 

de plotse inval van de Meden en de Perzen, 

met veel volk en gedaver op de bergen. God 

zelf had deze strijders aangeduid, om de 

beker van vervloeking door te geven in 

Babel. 

Wat begrijpen wij nog meer onder “Babel”? 

Nimrod was destijds als de eerste “antichrist”, 

strijder tegen God, na de zondvloed. Babel 

kan best het aankomende antichristelijke 

wereld zijn, welke de profeet ook zag. Hij schrijft over “verzamelde volkeren” dit zien 

wij vandaag als de V.N. God zal ook deze legers gebruiken om de gehele aarde te 

verderven. (Zach.12:3) 

“To destroy all the wicked of the earth” (Targum) (5) Dit is totnogtoe nooit 

gebeurd. Alle ongelovigen komen om. 

Jesaja hoorde het getier van de verzamelde volkeren, en God roept ze allen samen 

tot de strijd. Hier gaat het niet meer over Assyrië, maar wereldwijd. De legers komen 

van overal om de aarde te verderven. (HSV) (Rashi) “Om het land ten gronde te 

richten. Soms vertaalt men verkeerdelijk aarde i.p.v. land. Men denkt aan een inval 

van Elam, de perzen, dat is Iran vandaag. (6) Hier vinden wij “de dag des Heren” de 

oordeelstijd, grote verdrukking, welke nadert. In deze context krijgen wij meer licht.  

De dag des Heren! 

(6-14) Iedereen werd zeer angstig. Hier vinden wij opnieuw een vergelijking met de 

pijn van de “Weeën”. Ook de apostel Paulus schrijft op dezelfde wijze over de dag 

des Heren. 

1 Tess.5:3 Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, 
als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.4  

Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou:5  want 
gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis 
toe;   
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Hun gelaat staat in vlam. Normaal wordt het 

menselijk aangezicht wit van schrik, maar hier lezen 

wij een andere reactie, ten gevolge van, 

vulkaanuitbarsting, radioactieve straling? Wij weten 

het niet. Als vlammen van vuur (Targum) (10) Wij 

vinden dit terug in Matth.24:29-30. (Luc.21:25) Dit 

wijst op de wederkomst van de Heer.  

En dan zal het teken van de Zoon des mensen 
verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij 
zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en 
heerlijkheid. Mat.24:30) 
 
En het teken van de Zoon des mensen of Israël, zal verschijnen aan de hemel. Dit 

zal geen kruisbeeld zijn! Het zal het sterrenbeeld zijn van Christus, Virgo. (13:11) 

Dan komt er een ongelofelijke genocide, ook de groten der aarde, superrijken, niet 

door de klimaatverandering, maar door Gods wil.  Iedereen vlucht naar huis. Jak.5:1 

Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die u zullen 

overkomen. 

(15-22)   De Meden vallen Babel aan. 

Deze Meden zijn een gruwelijk volk, zonder erbarming, barbaars in hun handelen. 

Voor zilver en goud, het geld het waardevolle, hebben zij geen of weinig aandacht. 

Babel genoemd als de gouden stad. Ze verkrachten vrouwen en doden de kinderen 

met pijl en boog voor de ogen van de moeders. Hadden geen genade voor zwangere 

vrouwen. Daarom zal die Dag des Heren wreedaardig zijn. (Grondtekst) Babel zal 

worden als Sodom en Gomorra. Het oude Babel zal nooit meer bewoond 

worden…In de jaren 80 zou Saddam Hoessein het oude Babel herbouwen, doch 

lukte niet. De profeet Jeremia maakte dit duidelijk:  

en zeg: HERE, Gij hebt aangaande deze plaats gesproken, dat Gij haar zult uitroeien, 

zodat er geen inwoner in zijn zal, mens noch dier, maar dat zij een eeuwige woestenij 

zal zijn.Jer.51:62 

Vinden wij een ander Babel?  Ja, Het 

Babel in de eindtijd, want de dag des 

Heren is nog niet gekomen. Wij vinden 

de dochter van Babel of Babylon, Rome 

waar de Chaldese priesters vanuit Babel 

zich rond Rome kwamen vestigen. Kleine 

ronde kruinschering wellicht teken van de 

zon, later celibatair teken.   

En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn, 
zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van haar verbranding zien, 
Openb.18:10 van verre staande uit vrees voor haar pijniging, zeggende: Wee, wee, gij 
grote stad, Babylon, gij sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen.  
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HOOFDSTUK 14 

(1-6) Hier vinden wij dat God Zijn volk opnieuw genadig 

is, en hen terug zal brengen uit Babel, naar hun eigen 

land, net als wat vandaag gebeurt, Alijah. Het was niet 

door eigen verdienste dat zij zich vrijmaakten!  

Gods volk werd verlost van alle gedwongen Babelse 

afgoderij. Toch waren er Judese mannen die het 

gouden beeld niet wilden aanbidden, en met de 

vuuroven als doodstraf kregen tot gevolg. (Dan.3:12)  

 

Te vergelijken met de brandstapels van het 

Babels christendom. Bijbelgetrouwe 

christenen in Europa, hebben alle Babelse 

afgoderij, of het Babels christendom totaal 

afgezworen. Ze werden ketters genoemd.  

 

Koning Cyrus ook Kores genoemd, laat ze terugkeren, en het volk van Babel zal 

hen helpen om terug te keren naar hun eigen land. Wie van hen die hen gevangen 

hielden in Babel, mee wilden gaan, naar het huis van Jacob, werden aldus proseliet, 

en overtuigt dat de God van Israël, de enige was.   

Dit is best te vergelijken met wat Paulus aan de Corinthiërs schrijft:  

zodat wij de redeneringen en elke schans, 

die opgeworpen wordt tegen de kennis van 

God, slechten, elk bedenksel als 

krijgsgevangene brengen onder de 

gehoorzaamheid aan Christus,(2 Cor.10:5)  

Zij kregen goud en zilver mee. Sesbassar 
voerde dit met hen. (Ezra 1:11). De vreemdeling sloot zich aan, maar vreemdeling 
kan vertaald worden met “bijwoner”. Christenen zijn huisgenoten Gods geworden. 
(Efeze 2:19).  

De proselieten dachten tevergeefs ook erfgenaam te worden in het land Israël. Zij 
dachten door werken der wet behouden te worden. (Rom.4:14) Dit kan men 
terugvinden in het Babels christendom, als uw hemel verdienen! 

Maar Bijbelgetrouwe christenen zijn geen bijwoners, hebben hun erfenis in de hemel!         
(1 Petr.1:4) (Rom.8:17) (Gal.3:29) 

Er werden spotliederen en spreekwoorden gemaakt, waarbij men spotte met de 
goddeloze heerser van Babel. Een profetisch beeld van de komende antichrist. De 
koning van Babel kon toen nog geen dergelijke plaag veroorzaken!  
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De Here breekt de kracht, de stok, van de goddelozen en hun regeerders.  

De Here deed dit met een ongeneeslijke plaag, 
welke over alle naties kwam, dus wereldwijd! Het 
Hebreeuws spreekt over een: Een slaan zonder 
wegnemen, of zonder ophouden. Franse Ostyn 
vertaling: “de coups sans relâche”   

Is dit de Coronaplaag, van de eindtijd, met 
herhalingen? 

Isa 14:6  Die de volken plaagde in verbolgenheid met een plaag zonder 
ophouden, die in toorn over de heidenen heerste, die wordt vervolgd, zonder 
dat het iemand afweren kan. 

De ganse wereld kent nu rust… 

(7,8) Men zingt rustgevende liederen. Hier vinden wij de tijd na het nieuwe Babel van 

de eindtijd. De natuur is tot rust gekomen! Let op de bomen, mensen leven in vrede. 

De hemel verheuge zich, de aarde juiche, de zee bruise en haar volheid, 
Psalm 96:12 het veld en al wat daarop is, verblijde zich; dan zullen alle bomen des wouds 
jubelen 13 voor de HERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te richten; 
Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in zijn trouw. 
 

Het dodenrijk werd onrustig! 

(9,11) De geest van de gestorven koning van Babel bracht grote onrust in het 

dodenrijk. Hij waande zich nog als de koning der koningen. Er kwam plotse 

aandacht, en andere gestorven koningen (bokken) stonden op van hun tronen, om 

hem spottend te begroeten. Ook de geest van al de gestorven schatrijken, 

kooplieden, machthebbers, van de eindtijd, werden gewekt! (Targum) 

(Jak.5:3)(Openb.18:23) 

Het dodenrijk bestaat uit twee gedeelten, een plaats van pijniging, als een 

folterplaats, voor al de ongelovigen, en een wachtzaal voor al de aangenomen 

kinderen van God, tot de bruiloft, het paradijs genoemd. De antichrist en de valse 

profeet zullen geworpen worden in de hel, nog voor het laatste oordeel! 

(Openb.19:20) (Openb.18:21) Andere vertaling (HSV) schrijft de “hel” beneden i.p.v. 

Het dodenrijk.  

De koning van Babel, dictator over vele volkeren. 

(12-17 ) De koning van Babel was ware slaaf onder invloed van de duivel. De profeet 

maakt een vergelijking met de gevallen engel Lucifer, wat lichtdrager betekent, de 

ster vroeger Venus genoemd. Wij vinden morgensterren als engelen. (Job.38:7) De 

duivel beschreven als de “god deze eeuw” door Paulus, heeft de mensen verblind, 

doch zij die het licht van Jezus afwijzen, gaan verloren. (2 Kor.4:4) (Joh.9:5-7) 
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Lucifer betekent “halal” schijnen, enkel hier zo gebruikt, als lichtdrager.  Lucifer, als 

werkwoord gebruikt, vinden wij in: Ezech.21:12 als huilen of schreeuwen. We kunnen 

denken “Huil, zoon van de morgen”.  

Er is duidelijkheid wie de morgenster is, de morgenster is een symbool van 

koninklijke heerlijkheid en heerschappij.  

 

 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik 
ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. Op.22:16  
 
En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven 
als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster 
opgaat in uw harten.2 petr.1:19 

(18-23) De vernedering van de koning van Babel. Alle 

koningen hebben normaal een prachtige begrafenis met 

veel eer, en een koninklijk graf.  

Maar deze koning lijkt als vuil weggeworpen in een 

massagraf, als vele gesneuvelde soldaten. Ook zijn 

nageslacht zal geen kans krijgen tot herstel. God zal Babel 

uitroeien, en onbewoonbaar maken, wegvegen als met een 

bezem. Tot een bezit van “roerdompen”. De Franse vert. 

en Joodse Rashi-commentaar duiden de stekelvarkens aan. Blijkbaar komen deze 

voor bij de Eufraat.  

Profetie over Assur, Filistea, Palestijnen 

(28-32) De profeet Jesaja maakt duidelijk dat het na het verdwijnen van Babel, 

oordeel komt, en hun grenzen en hun overblijfsel zelfs zal verdwijnen. 

De reden: Targum: want uit de kinderen van Isaï zal de Messias komen, en Zijn 

daden zullen zijn als aan vliegende slang.  (29)  

Het zal werken als een vloek. Isaï droeg ook de naam Nahas of Nachas. De wortel 

der slang betekent, uit het nageslacht van “Nachas”. (Strong H5175)  

Hizkia wordt met een 

basilisk vergeleken, 

hij kon als het ware 

met zijn ogen en het 

blazen met zijn mond, 

dieren doden. Hizkia 

vertrouwde telkens bij 

zijn handelen op hulp 

uit de hemel. (Fig. Zegel van Hizkia) (Fig.Basilisk Royal soc.)   
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