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BIJBELSTUDIE JESAJA 

DEEL 9 

HOOFDSTUK 20 

Profetie over Egypte en Ethiopië. 

Deze profetie is niet in de tijd van vorig hoofdstuk waar Jezus is teruggekomen. Nu 

gaan wij lezen over wat God Jesaja zal laten zien, dat deze landen opnieuw zullen 

terneergedrukt zullen worden. (1) De koning van Assur, zond Tartan, 

opperbevelhebber, om Asdod, in Israël, in te nemen. Asdod werd verwoest. Hizkia 

zocht bescherming bij Egypte, in plaats van te vertrouwen op Jahweh! 

 

Asjkelon en Asdod waren in opstand 

gekomen. Daar woonden de 

Filistijnen. Teruggekeerde Joden uit 

de Babylonische ballingschap, 

hadden zich beginnen te vermengen 

met Moabitische en andere vrouwen 

welke woonden in Asdod. 

(Neh.13:23). Dit was niet naar de wil 

van God! (2-6). 

 

De opdracht voor Jesaja! 

Daarom sprak God tot Jesaja, zoon van Amos, met een opdracht wat een 

zinnebeeldige waarschuwing zou zijn voor Egypte en de Moren, wat hen te wachten 

zou staan. Jesaja diende drie jaar lang naakt, met onbedekte schaamte, en 

blootvoets, zonder sandalen te lopen.  

Dit lijkt toch een vernedering voor de profeet, maar een groot voorteken voor Egypte 

om zich te bekeren tot de God van Israël. Doch de Here doet alles medewerken ten 

goede. Ook Jezus werd vernederd, en wie Hem volgt zal ook vernederingen en spot 

ervaren, zoals het uitlachen van hen die geloven in de opname. (2 Petr.3:3) 

Zonder sandalen lopen was ook een beeld van de toenmalige slaven. Vandaag is 

een christen een slaaf van Christus, gekocht en betaald, doch hij is geen slaaf van 

de mensen! (1 Kor.7:22) (Marc.10:44) 

Dat beeld van de profeet Jesaja diende als een voorteken hoe velen gevangen 

zouden worden uit Egypte en Ethiopië!  Ze zouden op dezelfde wijze worden 

gevangengenomen en als slaven naakt weggevoerd worden.  
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En wee de opstandige slaven, werden 

behandeld via de neus, om de 

amygdala te vernietigen, of schade toe 

te brengen en ze niet verder zouden 

behoren tot het normaal mens zijn! Die 

Amygdala is er voor alle zintuigen te 

gebruiken. Denk aan de PCR testen, 

tijdens Corona welke bijkomende 

redenen hadden dan je gezondheid! 

 

HOOFDSTUK 21 

Profetie over Babylon 

De profeet profeteert hier over het vallen van de stad Babylon, gelegen aan de 

Eufraat. God noemt het de woestijn van de zee! Iedereen zag op naar die 

grootmacht, als het gouden hoofd beschreven in het boek Daniel. (1,4) Jesaja ziet in 

een visioen, een dreigende vijand afkomen, als een wervelwind, beschrijft hem als 

een grote verwoester, die verraderlijk handelt. Het lijkt een echt barbaars volk te 

zijn. (2)  Het is Elam, Medië. Elam, de perzen, het huidige Iran. Jesaja zag ze 

optrekken ten strijde tegen het land van Babel. Dit is in vervulling gegaan, maar ook 

in de toekomst! In de eindtijd kennen wij ook “Babel”  

Let op wat Jeremia schreef: Jer.51:3/11 

De boogschutter spanne zijn boog en 
steke zich in zijn pantser; spaart zijn 
jonge mannen niet, slaat zijn gehele leger 
met de ban,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gods plan met Babel. Scherpt de pijlen, vat de schilden! De HERE heeft de geest der 
koningen van Medië opgewekt, want tegen Babel is zijn plan om het te verdelgen; 
want dit is de wraak des HEREN, de wraak voor zijn tempel. 51:11 
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Onder deze pijlen begrijpen wij duidelijk de hedendaagse raketten met kernkoppen, 

welke Elam of Medië, het huidige Iran bezig zijn te produceren. Blijkbaar zal God in 

de toekomst Iran gebruiken om Saoedi-Arabië om te brengen.  

Saoedi-Arabië zoekt bescherming vandaag door het aankopen van Iron Dome shield  

van Israël!   

Perzen zijn de oude voorouders van de hedendaagse Duitsers. God laat weten dat 

hij rust zal geven aan alle verdrukte mensen die zuchten en lijden onder het bewind 

van Babel! Angst zal de Babyloniërs aangrijpen, pijnlijk gevoel zullen ze kennen als 

de weeën van een barende vrouw.  

 Targumvertaling: (4) Hun hart is verbijsterd, benauwdheid en verschrikkingen 

hebben hen overvallen, omdat de plaats van hun vertrouwen, een vernietiging 

voor hen is geworden. 

De plaats van hun vertrouwen is ongetwijfeld 

Mekka ook op zeven heuvels gebouwd net 

als Rome! Is Mekka het mysterieuze Babylon 

met aanbidding van zon maan en sterren? 

Dat is door God verboden! (Deut.4:19) 

Mekka zal wellicht verdwijnen door een 

bombardement of een aardbeving. Het 

Hebreeuwse woord voor hun hart is 

“verbijsterd” betekent: Wankelen, duizelig 

worden door bedwelming. Saoedi-Arabië wil 

en zoekt wereldmacht en wil zijn valse godsdienst met geweld wereldwijd 

verspreiden. 

Babylon waar het volk hun geloof op had gezet 

op hun machtige koning, hun afgoden, doch het 

zou compleet verdwijnen, wat ze zich niet 

konden inbeelden. Zo zal het ook de dochter van 

Babylon in Rome, vergaan in één uur! Atomair? 

(Openbar.18:10)  

(5-10) Eten en drinken van de vorsten uit de 

gestolen bekers van de tempel in Jeruzalem, 

waren ook een beeld van gestolen grote welvaart 

en toch gerustheid. De wachters deden hun werk als naar gewoonte, ook de wapens 

poetsen enz.  Hun schilden waren hun verdedigingswapens, vandaag 

luchtverdediging!  God sprak tot Jesaja in dat gezicht, als dat hij een wachter diende 

uit te zetten en zeer waakzaam te zijn.  

De profeet zag een colonne ruiters afkomen, op paarden, ezels en kamelen, dan 

reageerde hij: Het is gedaan met Babel!  
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Vers 8 Targum De profeet schreef: legers kwamen af “met maliënkolders, de stem 

van de legers waren als van een leeuw”. Nogmaals zien wij dat God al de afgoden 

laat verdwijnen, hier gebruikte Hij de Meden en de Perzen. Ook Europa zal met al 

zijn afgoderij en afgodentempels en kathedralen onder een schijnheilige traditie, met 

geweld lijden! 

Zo alles wat Jesaja zag en als het ware beleefde, heeft hij verkondigd! 

Profetie over Edom, Arabië, Saoedi-Arabië  

(11-12) God wil dat Jesaja oordeel verkondigd tegen Duma, Idumea of schuilnaam 

voor Edom! (Duma een zoon van Ismaël) Hij dient te kijken wat voor reactie zij zullen 

geven. Zo laat hij weten dat er beloning zal zijn voor de rechtvaardigen, en straf voor 

de goddelozen. (Targum) Doch de nacht staat hier voor een tijd van grote 

moeilijkheden, eindtijd, grote verdrukking?    

Vandaag bemerken wij een betere verhouding tussen Saoedi-Arabië en Israël. Doch 

blijft dit zo na de antichristelijke Abrahamakkoorden? Wij weten dat Edom, afstamt 

van Esau, welke zijn eerstgeboorterecht verwaarloosde voor soep!  Ook Moab en 

Ammon (Jordanië) zijn vijandig tegenover Israël.  

(13,17) Arabië, Kedar,  zal, moeten overnachten of schuilen in de bossen van 

Dedan voor hun veiligheid. De karavanen zullen worden overvallen. 

Ook de profeet Ezechiël kreeg profetie van God over Edom : 

Zo zegt de Here HERE: Omdat Edom wraakzuchtig gehandeld heeft tegen het huis 
van Juda, en het een zware schuld op zich geladen heeft door zich op hen te 
wreken, Ezechiël 25:13 daarom, zo zegt de Here HERE: Ik strek mijn hand uit tegen 
Edom en zal er mens en dier uitroeien; Ik zal het tot een puinhoop maken van 
Teman af tot Dedan toe; door het zwaard zullen zij vallen. 
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Er klinkt een oproep om de vluchters eten en 

drinken te bezorgen in hun nood. Ze komen uit 

Dedan, zonder eten of drinken in de zware hitte.  

Dedan en Seba waren nakomelingen van Kus. 

(Gen.10:7) Zij vestigden zich in Arabië, bij de 

Perzische golf. Het waren rijke kooplieden van 

ivoor, ebbenhout enz. 

Handelden met Egypte. Ze werden door soldaten met 

bogen en zwaarden overvallen, en dienden te vluchten 

zoals Jesaja had geprofeteerd.  

De inwoners van Tema zullen hen tegemoetkomen, al is 

de afstand groot. Tema was een van de zonen van Ismaël 

en zou die stad hebben bevolkt. (Gen.25:15) Jesaja 

profeteerde dat dit zou geschieden binnen het jaar!  

Deze profetie is waarschijnlijk reeds in vervulling gegaan, 

Arabische inscripties zijn gevonden rond Tema, welke wijzen naar een jarenlange 

bezetting van Nabonidus, de laatste koning of schurk genoemd van Babylon. (556 

v.Chr.) 
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