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DEEL 7 

HOOFDSTUK 17 

Een oordeelsprofetie over Damascus en Efraïm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1-3) Damascus wellicht de oudste stad in de wereld, zal volledig verdwijnen aldus 

de Godspraak. Damascus heeft al veel geleden, maar dat het volledig was 

verdwijnen is nog nooit geschied. Het werd vroeger eens ingenomen, maar ook 

hersteld. ( 2 Kon.16:9) Het zal in de eindtijd de last van de vloekbeker te drinken 

krijgen, het zal geen stad meer zijn, enkel nog een puinhoop worden, ook Samaria. 

Toch zal er een overblijfsel van Aram, Syriërs die solidair zijn met Gods volk.  Ook 

andere steden, een drietal, Aroër, zijn verwoest, voor altijd en verlaten. Ook de 

bewindslieden van Efraïm, de tien stammen, en de leiders van Damascus zullen 

omkomen. 

De profeet Zacharia maakt melding van de bomen, 

de eiken van Basan, die zullen worden verwoest. 

Basan is vandaag beter bekend als de 

Golanhoogten, geannexeerd door Israël. Dit ligt aan 

het meer van Galilea.  

Amos schreef over de koeien van Basan, dit waren 

de rijke vrouwen die de armen onderdrukten. Jezus 

citeert de buffels van Basan aan het kruis, als hen 

die Hem daar omringden. Psalm 22:13 

Zacharia 11:1 Open uw deuren, o Libanon, opdat het 

vuur uw ceders vertere! 2 Jammer, gij cypres, omdat 

de ceder gevallen is, en de geweldige bomen 

verwoest zijn; jammert, gij eiken van Basan, omdat 

het ondoordringbare woud is neergestort.  
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Israel zal klein, zwak en nederig worden. 

(4,6) De welvaart en kracht van Israël zal dan sterk verminderen. Weinigen zullen 

kunnen ontsnappen, zoals men de oogst binnenhaalt. Men verzamelt het koren en 

maait het af. Het lijkt wel een grote ontvolking, of het bijna verdwijnen van Israël. 

Toch zal er een nalezing zijn, en zoals na het schudden van de olijfbomen. Normaal 

bleven aan de top van de boom nog vier of vijf vruchten.  

Dan zullen er nog wat vruchtbare takken zijn. (STV) Het lijken de takken op een 

omgehakte olijfboom. (Hen.26) Messiaanse joden welke in Jezus zijn gaan geloven. 

Wilde takken zijn heidenen die geënt werden op de omgehakte olijfboom en tot 

levend geloof in Jezus zijn gekomen. (Rom.11:21 – 11:17,18 )  

 

Veel mensen zullen tot inzicht komen! 

 

(7,9) De mensen zullen opnieuw gaan zien op hun schepper, ze zullen eindelijk de 

leugens achterhaald hebben van de evolutietheorie. Dat zien wij nu al bij verstandige 

burgers. Men zal zien op Jezus, blijkbaar is Hij hier al op aarde?  Targum vertaling: 

De Bijbelgetrouwe christenen zullen hoopvol uitzien naar het Woord, Jezus! 

Wanneer deze dingen beginnen te 

geschieden, richt u op en heft uw 

hoofden omhoog, want uw 

verlossing genaakt. (Luc.21:28). 

De mensen zullen niet meer zien naar 

hun eigen gemaakte altaren, gouden 

bekers, en afgodsbeelden en 

brandende kaarsen. (Openb.3:18-20). 

Men zal niet meer geknield kijken 

naar al de zonnebeelden! (STV, 

Jongbloed) Ook geen altaren meer te 

vinden in het bos, als vroeger. 

 

Assyrische inscripties en afbeeldingen werden veel aangetroffen in bomen, met 

tekeningen van Astarte, “koningin des hemels”. Zo kreeg ook Maria de titel van 

koningin des hemels, als in andere culturen. 

Zoals koning Manasse in de tempel een beeld van Asjera of Astarte plaatste, wat 

kwaad was in de open van God! (2 Kon.21:7)  
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Zo ziet ook Vlaanderen nog steeds op naar die 

afgoderij, waarbij Maria, als “koningin des hemels” 

aanbeden word. Kapelletjes langs Vlaamse 

wegen, vandaar meestal  met twee bomen!  

(9,14) Ten dien dage..de eindtijd. Hier vinden wij 

de versterkte steden van Israël, als verlaten, door 

oorlogsgeweld. Waarom kan men zo denken? 

Israël had zijn God des heils vergeten en verlaten. 

Niet gedacht aan de rotssteen, dat is Jezus! 

Targum: thou hast forsaken the God of thy salvation!  

Israel vertrouwt nog steeds op zijn eigen militaire krachten, hun eigen wetenschap en 

kunnen. Zij bouwen op zand en niet op de rots, Jezus! (Matth.7:24 Doch ze zullen 

worden teleurgesteld tot Jezus komt, hun God van verlossing.  

Dan zullen de natiën vluchten als kaf dat wegwaait over de bergen! Velen zullen 

omkomen, welke hen plunderden, denk aan Gog! (Ezech.38) 
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 Ethiopië en alle naties. 

Dit land stond vroeger bekend als 

“Abessinië”.(1940)  De koningin van 

Sheba reisde naar Salomo omwille van 

zijn bekende wijsheid. Hun zoon was 

de eerste Ethiopische keizer, Menelik.  

De minister van financiën van Ethiopië 

was gaan bidden in Jeruzalem, en 

kwam onderweg tot levend geloof in 

Jezus! (Hand.8:27)  

 

 

(1,2) Wee het land dat gekenmerkt werd door de vele 

vogels zoals flamingo’s. Het woord “Wee” betekent 

vloek, oordeel of Wraak, omwille van de afgoderij. 

(Jes.45:16)  Schaduw kwam er door de hoge bergen aan 

de grenzen van het land. Ethiopië is doorweven van vele 

rivieren.  

 



 
4 

 

 

Ethiopiërs hadden een zeevloot 

met zeilschepen, net als Egypte 

met biezen boten, gemaakt met 

papyrus. Zij voeren naar Israël, 

een land met een God die 

wonderen deed, als ze naar Hem 

luisterden en Hem aanbaden. Zo 

werd Israël toen beschreven. Het 

land dat onderdrukt en 

geplunderd werd. Het was eerst 

welvarend en machtig. Een betere vertaling van een volk van regel en regel, 

betekent het een zeer sterk volk. Franse vertaling: 

“Nation puissante et qui écrase tout”  Een krachtig land met vernietigingskracht! 

Jesaja tot de wereld! 

 (3,4) De profeet profeteert hier nu duidelijk tot alle wereldburgers. Wanneer zij de 

banier of de vlaggen, van de wachters op de goed zichtbare bergen zien bewegen en 

de bazuin horen, dan is er oorlog op komst! (Targum) Dan zult gij horen van de 

verlossing! Wij durven denken aan de verlossing van Israël, op het einde van  de 

grote verdrukking.  De vijanden van Israël zullen in actie komen, dat doet ons denken 

aan Gog uit Magog welke Israël zal aanvallen en aan Psalm 83:5   

Zo zien wij vandaag dat Rusland, waarschijnlijk zich gedeeltelijk zal terugtrekken uit 

Oekraïne, richting M.O. Dit tenzij het westen zelf de derde wereldoorlog wil starten! 

Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, 
zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. 

Denk aan het einde van het vorige hoofdstuk, ook dit vinden wij in deze Psalm 83 

van de eindtijd. Dit wijst op de zichtbare wederkomst van Jezus in Jeruzalem welke 

komt als op een wolk van dauw, met al de heiligen aan Zijn zij!  De opname is een 

item van enkele jaren, maanden of dagen nog!!  

Psalm 83:14 Mijn God, maak hen als een werveldistel, als kaf voor de wind. 
 

Tot nu toe is God stilzwijgend, en kijkt naar Zijn huis, de derde tempel, welke mooi 

was destijds na de regen bij zonneschijn. Hij zal hen troosten en zegenen!  

(5,7) Jesaja laat weten en maakt een vergelijk, dat God als de druiven rijp zijn, zal Hij 

snoeien en afkappen. Targumvertaling: Hij zal de heersers van de natiën met het 

zwaard doden en hun machtigen zal Hij verwijderen!  
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Het lijkt best mogelijk dat deze natiën hier de bondgenoten van Rusland, Gog zullen 

zijn. Ook de troepenmacht van de V.N. kan hier een rol spelen. Het is erg belangrijk 

de context in het oog te houden. Bijzonder vers 6 wijst tevens naar Ezechiël 39:4 

Op de bergen van Israël zult gij vallen, gij met al uw krijgsbenden en de volken die met u 
zijn; aan roofvogels, vogels van allerlei gevederte, en aan het gedierte des velds zal Ik u 
tot voedsel geven;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethiopië zal een geschenk of een offer brengen aan de God van Israël, het land dat 

doorweven is van rivieren. Dit volk zal tot geloof zijn gekomen in de God van Israël. 

Enkele tijd terug, kreeg Israël een gouden kandelaar van Ethiopië. De Shekinah zal 

op de berg Sion zijn!  

 

Biblespace, 29 april 2022 https://biblespace.org  Verklaring Jesaja.  
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