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BIJBELSTUDIE JESAJA 

DEEL 12 

HOOFDSTUK 25 
 

De grote overwinning! 

Dit hoofdstuk spreekt namelijk over het volledige herstel van Israël, vandaar komt er 

vreugde en lofzang in het land. (1,5) Wij merken op, dat de beloften welke God gaf 

altijd in vervulling gaan, ook al zijn ze zeer oud. Daarom is er altijd hoop voor wie zijn 

vertrouwen stelt op de God van Israël. Jesaja maakt melding van steden welke tot 

een puinhoop zijn of zullen worden. Wij vermoeden daarbij de heidense steden 

Nineve, Babel enz. welke nooit meer zullen worden herbouwd. Onder Babel kunnen 

wij ook begrijpen, het Babels en antichristelijk systeem van de eindtijd. (NWO) Alle 

organisaties van mensen zullen ten onder gaan.(Openb.19) 

De afgodenhuizen, kerken, of moskee van andere landen, in Jeruzalem, zullen nooit 

meer worden heropgebouwd. (Targum vers 2). Ook het paleis der vreemdelingen, 

(Hebr. De rijke hoogmoedigen)  

Hierbij zien Joden hier het paleis of paleizen van 

Edom. (Fig.) Het duurste paleis ter wereld. Het 

huis van Esau kent een einde in één klap! Hoe 

weten wij niet, natuur of kernwapens?  Het werd 

gezien als een centrum van al de heidenen. 

(Gen.36) Het overblijfsel van gans Israël na al 

die jaren, zullen overwinningsliederen zingen en 

God lofprijzen.  

Wat een goddelijke bescherming te lezen in vers 4. (Ps.46:2) (Ps.91:2) Wij zien dat 
God hier zelf wonderlijk zal ingrijpen en voor hen een toevlucht zal zijn.  Machteloos 
zullen de vijanden zijn, de tirannen met wereldmacht van de eindtijd. (Job11:20)  
Maar de ogen der goddelozen zullen versmachten, elke toevlucht is hun afgesneden, 
wat zij te verwachten hebben, is het uitblazen van de adem. 

Het getier van de terroristen en goddelozen zal uitsterven. Een storm in een glas 

water!  Bescherming tegen een onmenselijke hitte! 

Het vrederijk tot zegen van velen. 

(6-12) De Here der “heerscharen” of legers, zal daar een “vetten” feestmaal 

inrichten met alles erop en eraan. (Jong.vert) Dit zal zijn op de berg Sion. Voor wie? 

Alle volken welke zijn opgetrokken zijn naar Jeruzalem. Dat vet is te verklaren als in 

Jes.6:10. Die volkeren zijn als alle ongelovige heidenen, komende uit onze 

hedendaagse goddeloze wereld met een zondig denken. (Jes.55:2,3) 

Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat 
het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet hore en opdat zijn hart niet versta, zodat 
het zich niet bekere en genezen worde.Jes.6:10 



 
2 

 

 
 

De profeet Zacharia schrijft over de belegering van Jeruzalem door alle volkeren, in 

de profetische gedachte dat daar belegering en de bevrijding zal plaatsvinden. 

Slechts een overblijfsel van de volken zullen in het begin van Jezus regeren blij zijn. 

(Zach.12). Feestvieren of oorlog? Drinken uit de beker der bedwelming? De profeet 

Jesaja wijst wellicht naar het bezinksel van de vergiftigde beker.  

Let op de profeet Obadja welke in dezelfde zin profeteert: 

 

 
 
 
 
 
 
Want nabij is de dag des HEREN over alle volken; zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan worden, 
uw daad zal op uw eigen hoofd terugvallen. Obadja vs 16 Ja, zoals gij gedronken hebt op mijn 
heilige berg, zullen alle volken zonder ophouden drinken; ja, zij zullen drinken en zwelgen, en zij 
zullen worden, als hadden zij nooit bestaan. Obadja vs 17 Maar op de berg Sion zal er 
ontkoming zijn, en die zal een heiligdom wezen; en het huis van Jakob zal zijn bezittingen 
weer in bezit nemen. 

(8) Dit is duidelijk, de Here zal het verdriet en de smaad dat zijn volk heeft gehad 

laten verdwijnen. De Jodenhaat zal meteen verdwijnen, hetgeen wat vandaag 

opnieuw wereldwijd overal tot nieuw leven komt. De tranen van Jacob zal Hij 

uitwissen, maar niet de tranen van Ezau, Edom, Saoedi.   

De leugens en het vijandig gedrag van de V.N. de wieg van de antichrist, zullen 

zwaar afgestraft zijn. Dan komt Israël tot geloof in hun Messias Jezus, al die 

generaties verwachten hun hele leven al naar de Messias. Hier vinden wij het einde 

van angst en de “dood” als macht. De apostel Paulus vond dit item hier terug in 

Jesaja, en schreef een profetie naar de toekomst toe, als een herhaling, van de 

opstanding van Christus. 

En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid 
aangedaan heeft, en dit sterfelijke 
onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het 
woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: 
De dood is verzwolgen in de overwinning. 1 

Korintiërs 15:55 Dood, waar is uw overwinning 
Dood, waar is uw prikkel? 

Moab, zal als mest verdwijnen, ondanks zijn listigheid. De militaire verdediging van 

Moab, Edom en Jordanië zal falen. Het zal zwemmen in zijn grote moeilijkheden. 

Moab slaat in paniek zijn handen open, als iemand die aan het verdrinken is.  
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HOOFDSTUK 26 
 

Het loflied van overwinning bij de komst van Jezus! 

Psalm 24:7 Heft, poorten, uw hoofden omhoog, 
en verheft u, gij aloude ingangen, opdat de Koning der ere inga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1-7) Op die dag zal er gezongen worden wij hebben een sterke stad, God zal 
verlossing geven. God beschermd Jeruzalem, als voorbeeld van Het hemelse 
Jeruzalem. De poorten gaan open voor het overblijfsel van het rechtvaardige volk, 
dat de wet met een volmaakt hart heeft behouden. (Targum) Het gaat over het volk 
dat bleef afwachten op de vervulling van Gods beloften.  

 

Deut. 7:12 Het zal geschieden, omdat gij aan deze verordeningen gehoor geeft en ze 
naarstig onderhoudt, dat de HERE, uw God, jegens u het verbond en de goedertierenheid 
zal bevestigen, die Hij aan uw vaderen met een eed bekrachtigd heeft; 
 
Er zal vrede zijn in de ganse schepping omdat de mensen op Gods woord hun 

vertrouwen zullen stellen. De vreze des Heren, zal begrepen worden en daardoor zal 

men behouden worden. Wie eigenwijs blijft en zijn eigen liberale heidense tradities 

en principes zal volgen, zal niet behouden worden. De profeet Jesaja laat weten dat 

de verheven stad, Babel, tot een puinhoop zal worden, en hun hoogmoedige 

koningen en het volk zullen vernederd worden. Ook al wonen die hoogmoedigen in 

een oninneembare rots, of schuilplaats.   

De levensweg van de rechtvaardigen zullen geen moeilijkheden meer kennen, geen 

struikelblokken meer, maar een effen weg, welke de Here bereidt.  

Een sterke hoop 

(8,11) Het overblijfsel van Israël verwachte en had een sterke hoop, dat God 

gerechtigheid zou laten geschieden en de Messias zou zenden.  Ze vertrouwden en 

hoopten op Zijn naam, maar… 

Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een 
ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Joh.5:43 
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Wanneer Gods oordelen worden voorbereid, en later over deze wereld zullen komen, 

dan zullen de volkeren gerechtigheid leren. De christenen hebben ook een sterke 

hoop op de wederkomst, maar voor de tijd van de oordelen. (Openb.3:10) Doch de 

goddelozen keerden niet terug naar Gods wetten en Gods waarheid. Ze spelen liever 

zelf God zoals vandaag, zoekende naar een wereldleider, de antichrist. Die antichrist 

zal een eigen verplichte staatsgodsdienst instellen, het Vaticaan zal toch later 

helemaal verdwijnen. 

Wanneer de Here zich zal openbaren door zijn macht, door goed te doen aan allen 

die Hem vrezen, Israëls vijanden zullen het niet zien noch begrijpen. De goddeloze 

zal beschaamd staan. Het vuur zal de vijanden verteren. Welk vuur? Hun 

aangezichten zullen vurig rood zijn, ze willen het blussen! Vuur van schaamte of van 

wapens? (Jes.9:18) 

God schenkt Israël vrede! 

(12-18) Het overblijfsel van de Joden, kwamen uit vele landen waren anderen 

agressief regeerden, maar nu zal hun God over hen regeren in gerechtigheid en 

vrede. Theocratie zal er zijn, democratie, dictatuur faalden. (Rom.6:16) Velen die 

regeerden in andere landen welke nu zijn gesneuveld, zullen nooit meer als 

regeerders of president terugkeren. Niemand zal nog aan hen denken! Ze zullen wel 

opstaan voor het laatste oordeel.  

Israël begint stil te bidden in hun 

grote nood, als in barensnood, maar 

geen kind! Israël heeft het zelf in 

eigen kracht willen oplossen, maar 

het waren vruchteloze inspanningen. 

Hier is het beeld van de benauwdheid 

van Jacob, de grote verdrukking. 

De Here heeft zijn volk vermeerderd, 

ze teruggebracht uit alle landen, en 

de grenzen van hun land zal Hij zelf 

herstellen, en niemand zal dit nog 

kunnen verhinderen. Het land zal als erfdeel verdeeld worden on de twaalf stammen. 

(Ezech.47:13). De profeet Joel maakt duidelijk wanneer dit zal gebeuren. De Here 

zal de volken (V.N.) verzamelen naar het dal van Josafat, “terwijl zij mijn land 

verdeelden! (Joel 3:2) Het lijkt een herhaling van de kleine David tegen de grote 

Goliath!  

Joël 3:13 Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt, 
treedt, want de perskuip is vol; de wijnbakken stromen 
over. Want hun boosheid is groot. Joël 3:14 Menigten, 
menigten in het dal der beslissing, want nabij is de dag 
des HEREN in het dal der beslissing. 
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Opstaan uit de dood! 

Efeziërs 5:14 Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en 
Christus zal over u lichten. 

(19-21) Jesaja schrijft hier over een opstanding, waar ook hij erbij zal zijn. “Uw 

doden zullen leven” zo schrijft Jesaja, doden in Christus die God toebehoren! Ze 

hoorden een stem welke duidelijk maakte: sta op en zing! Ze zullen opstaan en God 

loven, wat een feest. De douw is als de douw van de kruiden. Met die douw is een 

zegen van de Here bedoeld.   

Vulgaat: Mijn gedode mannen zullen opstaan. Targum: Zij zullen leven en loven 

voor uw aangezicht, allen die in het stof zijn geworpen,  

God loven voor Zijn aangezicht, dat is in de hemel! Daarom kunnen wij best ons aan 

de woorden van Paulus houden, die schreef over allen die God toebehoren, al Gods 

aangenomen kinderen! 

want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank 
ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen 
het eerst opstaan; 1 Tessalonicenzen 4:17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, 
samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in 
de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. 
 

De tijd van de wraak 

De profeet geeft het volk de raad, om zich te 

verbergen in hun huizen, totdat Gods 

gramschap over is. Letterlijk een donkere 

kamer, dat was normaal hun slaapkamer.  

Wanneer de nood het grootst is dan is men 

begonnen te bidden. Ze voelden zich 

machteloos in die oordeelstijd. Ze dienen te 

bidden voor vrede tot de Vader die u in het 

geborgene ziet.   

Men zal zich verbergen als voor een zwaar onweer, met donder en bliksemen die 

geweldig kunnen zijn. Zo stapte ook Noach in de ark welke God hem gaf te maken 

tot bescherming. Dit zal een korte tijd duren. De ongerechtigheid van de mensen zal 

worden afgestraft door God zelf! Alles komt aan het licht, vele mensen die 

omkwamen door de ongerechtigheid van de goddelozen.   

https://biblespace.org   
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