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BIJBELSTUDIE  JESAJA 

DEEL 8 

HOOFDSTUK 19 

Profetie over Egypte 

Wanneer wij het over Egypte hebben, dan dienen wij rekening te houden, dat Egypte 

ook symbolisch als de wereld kan worden bezien. Egyptenaren als goddelozen. 

Doch in de eerste plaats Egypte als natie. Jesaja spreekt hier over de vloekbeker 

welke zal komen over het land. Dit zal zijn de rampen welke over Egypte zullen 

komen opdat ze zich zouden bekeren. 

(1-4) Hier vinden wij al snel dat Jesaja schrijft over de wederkomst van Jezus 

Christus, op een snelle en lichtende wolk van heerlijkheid, Shekina, om een korte 

wraak te oefenen over het afgodenland Egypte.  

Hun afgoden als Isis en Horus zullen beven en breken. Een aardbeving is niet 

uitgesloten.  

Het oog van Horus, het alziende 

oog, zuivere afgoderij waar 

oordeel over komt. Dit symbool 

te vinden op het dollarbiljet, bij 

Illuminatie of Deep state! Actuele 

en actieve genootschappen, als 

ook vrijmetselaars. 

Doorgedrongen in het Babelse christendom, als “God ziet mij!” 

Die wolk lijkt wel speciaal, het lijkt als een wagen, (Ps.104:3). De profeet Ezechiël 

zag ook een zware wolk, lees 1:4. Ook de profeet Henoch werd vervoerd met 

wolken. 

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 
 

Dan lezen wij over de komst van een burgeroorlog, revolutie, in het ganse land. Het 

land zal ontredderd worden, God zal hun plannen verijdelen. Daarna zien wij hoe het 

volk snel zijn toevlucht neemt naar hun afgoden. Dit is net als hier, mensen beginnen 

kaarsjes te branden voor Maria of heiligenbeelden.  Egyptenaren zoeken naar hun 

magiërs, spiritisten, priesters en waarzeggers. Alles zal voor hen teleurstellend zijn, 

want ze zoeken hun toevlucht op de verkeerde weg. Ze zullen eens dienen te leren 

dat Jezus de weg is, ook voor België, het land van “Bel” of “Baal”!  Egypte komt 

onder een ander bestuur, een harde dictator! De Antichrist? Een Assyrische koning? 

Wij lezen niet dat Jezus in Egypte zal regeren.  
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Een moordende droogte. 

(5,10) Niets meer te vangen van vis in de Nijl, werkloosheid. Geen riet meer voor hun 

boten, vissersnetten enz. Er groeit niets meer, een totale economische ramp komt er.  

Het stinkende water van de rivieren kunnen ziekten veroorzaken. Egypte is sterk 

afhankelijk van het water uit de Nijl! Hongersnood als gevolg is helemaal niet 

uitgesloten.  

Wat zijn die fundamenten welke zullen vernietigd worden? 

Het zijn de 

fundamenten 

van de 

gebouwde 

dammen. 

(Grondtekst)  

 

 

Ook de mensen welke grote dammen bouwen, om staande water te hebben, zullen 

worden getroffen!  Daar zijn nu twee bestaande dammen, Hoge Aswandam en de 

oude lage Aswandam, die de Nijl bij Aswan, een toeristenplaats, afsluiten. Daar 

kwam dan het Nassermeer stuwmeer. Verouderde uitleg werd geschreven als de 

leiders van het land. 

Jesaja profeteert dat deze dammen zullen worden vernietigd! Dit is ook het zwakke 

kwetsbare punt van Egypte, wanneer deze in de toekomst zullen of kunnen worden 

gebombardeerd, met alle zware gevolgen als overstromingen. 

Egypte in chaos! 

(11-15) De vorsten van Zoan, Targum schrijft Tanes. Zoan was een stad in Beneden-

Egypte in de Nijldelta. Op de puinhopen van werd dan later de stad Tanis gebouwd, 

welke vandaag de naam San el-Hagar draagt. Deze vorsten, stonden bekend als de 

adviseurs van de Farao. Jesaja schrijft en lacht, hoe en wat kunt gij nu nog zeggen 

tegen de farao, dat u wijs bent? Waar zijn die wijze magiërs?  Waar zijn uw 

astrologen? Ze zijn zot geworden! (Jes.44:25) 

Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten nu opstaan 
en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, 

die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal. Jes.47:13 

God heeft ze een verkeerde geest, een geest van dwaling gegeven, en ze hebben 

Egypte erg doen dwalen, zo gaven zij telkens advies als een dronkaard. Dit is 

duidelijk voor de eindtijd. Wij vinden hier een overeenkomst met de dwaling welke in 

de eindtijd over de ganse wereld is gekomen. (Het Covid plan!)  
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 Paulus haalt Gods werk aan, voor allen die zich niet willen bekeren tot Jezus: 

En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 2 

Tessalonicenzen 2:12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet 
geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. 
 

15 Targum : En de Egyptenaren zullen geen koning hebben om te regeren, geen 

prins, edele of gouverneur. 

Deze tekst is duidelijk opnieuw wijzend naar de eindtijd, en de komende antichrist. 

(16,18) Egypte zal compleet angstig, moedeloos en machteloos zijn. Dit komt door 

de dreigende hand van God. God waarschuwt hen als met een zwaaiende 

angstaanjagende hand. Het volk begint te begrijpen dat ze nergens geen toevlucht 

meer vinden voor hulp of troost. Wanneer ze horen over Juda dan worden zij 

doodsangstig, want ze hebben gehoord over Gods plan. Zij weten als God aanwezig 

is in Israël, dat Hij zich kan manifesteren, zonder daarom oorlogsgeweld te 

gebruiken.  

Egypte verlaat hun afgoderij zoals zonaanbidding! 

Na het herstel van Egypte, na de wederkomst, 

zullen er vijf steden zijn, die zich hebben 

bekeerd, want ze spreken nu de taal van het 

beloofde land, en aanbidden nu de Here der 

Heerscharen. Het Hebreeuws is ontwikkeld uit 

een Kanaanitisch dialect.  

 

Eén stad zal de naam dragen: Stad der verwoesting of ook Zonnestad, Ir-haheres 

of Heliopolis.  Heliopolis dat nu deel uitmaakt van de stad Caïro. Die stad zou nog 

verwoest worden, omwille van een terugkeer naar de traditie van afgodendiensten 

aan de zon. (Targumvertaling)  De naam “Stad der verwoesting” was geen eretitel! 

Obelisken en tempels verdwijnen!   

Zo zien wij vandaag ook alle soort van gelovigen, kerken, 

allianties en organisaties, welke terugkeren naar het 

Babels christendom, of de wereldkerk. God zegt ga weg 

uit Babel!  

Zo vinden wij ook de zonaanbidding in de R.K.K. Het 

opheffen van de zon (hostie genaamd, host, heer, 

Etymologisch verklaard) Archeologisch vond men in 

Kanaän, de aanbidding van de zon op steen! Zie illustratie, met 

de twee opgeheven handen en het zonnebeeld als aanbidding. 

Zo worden miljoenen mensen bedrogen door de oude slang.  
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Egypte bekeerde zich tenslotte. 

(19,21) Hier vinden wij een ander Egypte na de wederkomst van Christus op aarde 

om te regeren. Er zal een plaats van aanbidding zijn te midden van Egypte. Een 

altaar voor de God van Israël. Dus alle andere afgoderij zal verwijderd worden in het 

ganse land. Ook aan de grenzen zal een gedenkteken worden opgericht, een 

Massebah, Hebreeuws voor een gewijde steen. Wij nemen het voorbeeld van Jakob 

in Gen.28:18 

De volgende morgen vroeg nam Jakob de steen 
die hij onder zijn hoofd gelegd had, stelde die tot 

een opgerichte steen en goot er olie bovenop. 
 

Bij opgravingen werd vastgesteld dat deze stenen 

later werden gebruikt voor afgoderij. Er werd dan 

opgeroepen om al die stenen te vernietigen. 

(Deut.7:5). Wij vinden ook een bescherming 

vanwege de Here, indien Egypte zou worden 

aangevallen of in gevaar komen. De Here zou een 

verlosser zenden.  

De kracht van de Here zal openbaar worden, en de Egyptenaren zullen de vreze des 

Heren willen aanleren. Ook zullen ze offeren en geloften doen. Ook de apostel 

Paulus deed nog geloften.  

Slaan en genezen! 

Zo zal de HERE Egypte geducht slaan en genezen, en zij zullen zich tot de HERE 

bekeren, en Hij zal Zich door hen laten verbidden en hen genezen. 
 

(22-25) Hier vinden wij het bekeringsproces van Egypte en de Egyptenaar. Beeld 

van de ongelovige sterveling op aarde. Egypte dat traditioneel gebonden was aan al 

zijn afgoden zal met vallen en opstaan de Here Jezus leren kennen. De ganse 

wereld zit gevangen in allerlei soort van religie en kerkelijke macht welke men 

vandaag wil verenigen tot een grote wereldkerk. Als wij Egypte eens zien als beeld 

van de ganse ongelovige wereld, wat kan, dan legt Rashi dit uit als: 

And after the plaque, He will create a cure for them. 

Even nadenken over de plaag, zoals Corona wereldwijd werd? Ook de Berean Bible 

vertaling schrijft treffen met een plaag De bedoeling van God was dat de mens zich 

zou bekeren tot de waarheid, Jezus! Maar helaas, men bekeert zich niet. 

(Openb.16:11) Men gelooft meer het evangelie van de duivel, de pers, TV en WWW! 

God zal het overblijfsel genezen van hun ziekelijke afgoderij met zonaanbidding en 

vloek. Het gaat niet over een genezen van het lichaam, want niet alle Egyptenaren 

waren ziek! Bekeren is veranderen van gedachten, en het denken en leer van Jezus 

aanvaarden en volgen!  



 
5 

 

 

Het is een genezen van een zondig denken!  Valse prediking is ook een zondig 

denken doorgeven, en valse evangelisten, willen anderen het menselijk lichaam 

genezen! De apostel Petrus toont dit duidelijk aan: 

die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de 

zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij 

genezen. 1 Petrus 2:25 Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u 

bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen. 

De schapen waren dwalende maar niet ziek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan vinden wij een nieuwe verbindingsweg tussen Egypte, Assur. Samen met Israël 

zullen deze landen tot een, zegen zijn. Dat was Gods plan.  

Biblespace, 13 mei 2022 

https://biblespace.org 
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