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BIJBELSTUDIE JESAJA 

DEEL 14 

HOOFDSTUK 29 
 

(1-8) Eerst kwam er in het vorige hoofdstuk een wee over Juda, nu komt er een vloek 

over Jeruzalem, de stad van David. “Ariël” waarmee werd bedoeld het altaar, een 

vuurhaard waarop de offerdieren werden gebracht, en vastgebonden aan de vier 

hoeken van het altaar. (Ezech.43:15). Ook werd Ariël symbolisch gezien als de leeuw 

van God. De profeet waarschuwt opnieuw dat de stad stelselmatig zal worden 

omsingeld door vijandige legers en een vuurhaard zal worden. De festivals en hun 

ingestelde Bijbelse feesten zullen ophouden schrijft de profeet. Het bloed van de 

gesneuvelden zal vloeien, zoals het bloed van de offerdieren rond het altaar. Het 

werd een vernedering voor de stad.  

Maleachi 4:3 Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw 
voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de HERE der heerscharen. 
 

Zwakke stemmen zullen worden gehoord vanuit het stof der aarde of het dodenrijk. 

Dit is een occulte praktijk als dat waarzeggers, dodenbezweerders of magiërs de 

geesten van doden oproepen.  Dit was een cultus welke God aan zijn volk streng 

verbood! (Jes.8:19). 

Jeruzalem toch verlost! 

Er komt een keer vanaf vers 5. Dan worden 

plots de vijandelijke legers en hun groepen 

terroristen welke streden tegen Ariël 

omkomen!  Ze zullen bedrogen uitkomen als 

iemand die droomt en wakker wordt. Een 

volledige teleurstelling en chaos zal het voor 

hen zijn. De manier waarop, wijst op een soort 

nucleaire aanval! Targum van Rashi vertaald 

als: Veranderd door een vuur. Wanneer de morgen aanbreekt zal het vol liggen met 

lijken. 

De Septuagint vertaling wijst in deze richting: “dust 

from a wheel” Er zal een plotse ontreddering 

ontstaan. Een wiel? Zag de profeet het wiel of kring 

ronde een atoomexplosie? Voor hem een moeilijk te 

omschrijven zicht. Beeld van een Ufo? Beeld van een 

atoombom? Armageddon? Duidelijk een onverwachte 

gebeurtenis in een oogwenk, als een donderslag 

volgens de Hebr. tekst.  
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De natuur, Gods wapens, komen in beweging met aardbeving, storm, donder en 

verterend vuur dit kan ook figuurlijk worden gezien. (zie ook 2 kon.19:35) De vijandige 

legers worden als fijn stof en als voorbijvliegend kaf beschreven. Deze context wijst 

nu ook op de eindtijd of grote verdrukking en niet meer als in 701 v.Chr. Deze 

troepen hadden zich verzameld rond Jeruzalem.   

Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen 
die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich 

daarheen verzamelen. (Zach.12:3) 
 

Religie, Ceremonie, zonder geloof, is de weg naar Tofeth! 

(9-16) Het volk beeft van angst, verliest zijn 

verstand, maar niet van de sterke drank, maar door 

geestelijke blindheid en wetteloosheid. God heeft de 

profeten verborgen, en de schriftgeleerden welke 

hen onderwezen in de wet. (Targum) Ze werden nu 

gevangen door dwalingen en leugens waarin ze 

geloofden. Ze hadden geen besef van de 

profetieën, ze sliepen als het ware.  

Het lijkt wel als vandaag waarbij vele christenen niet meer beseffen in welke tijd zij 

vandaag leven, weinig of onvoldoende diepgrondige Bijbelstudies. Leraars met de 

nodige genadegaven is een noodzaak want anders blijven de boeken als verzegeld! 

(1 Cor.12:10) Vertrouwen is nodig, geen struisvolgelpraktijken, want er is de grote hoop 

als belofte voor Gods aangenomen kinderen. 

De Here laat weten dat hun godsdienst nog slechts een culturele traditie is 

geworden, ceremonie, lippendienst! Hun hart is er niet bij, dood geloof. Het leek 

precies een verplichte kerkdienst, waarbij men op het einde van de ceremonie de 

kerk uitluchtte naar een herberg!  De vreze des Heren werd enkel als strenge wet 

begrepen, maar niet uit liefde werd Gods raad of wet nagestreefd. Wedergeboorte 

was nodig en schept nieuwe mensen! (Joh.3:5)  

Matteüs 15:7 Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende: 

Matteüs 15:8 Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Matteüs 

15:9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen 

zijn. 

Toch belooft God wonderlijk verder met hen te gaan. 

Maar Hij waarschuwt hen met een vloek, die op hun 

eigenwijsheid, bekwaamheid en hun ontelbaar 

financieel vermogen, zullen blijven vertrouwen.  
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Zij die geheime politieke complotten maken en denken God ziet het niet, zijn 

dwazen. (Openb.18:3), Zij komen samen achter de schermen, zonder de media. Zij 

maken hun eigen wetten!  (1 Cor.1:19) Het leem wil doorgaan voor pottenbakker! Het 

zijn stervelingen welke zelf als God willen handelen tegenover hun medemens.  

 

Libanon herleeft! 

 

 

 

 

 

 

(17-24) De profeet laat ons zien, in toekomstige tijd, dat de Libanon zal herleven. 

Eerst zal het vernederd worden in de verdrukking, want het was een beeld van 

hoogmoed en de heidenen! (Jes.2:12). De Libanon, bekend voor zijn hoge bomen, 

in de beeldspraak staan bomen voor mensen, hier hoge bomen, hoogmoedige en 

leidende mensen welke ook veel wind vangen. Het heidense Libanon zal daarna 

veranderd worden in een zeer vruchtbaar veld.  

Doven en blinden, de ongelovige heidenen, zullen zich verheugen in die tijd, horen 

en zien alles over de profetie. De Joden en de heidenen luisterden niet, maar ze 

zullen eens luisteren naar de woorden van het boek, de Bijbel, de woorden van God. 

Hier vinden wij de tijd waar het evangelie later zal worden gepredikt aan de 

heidenen. De heidenen welke de Here Jezus hebben gekruisigd en gegeseld.  

Handelingen 13:46 Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig, dat 
eerst tot u het woord Gods werd gesproken, doch nu gij het verstoot en u het eeuwige 
leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen. 
 
Iedereen zal zich verheugen in de Heilige Israëls! Het einde van de antichrist, de 

tiran, is dan op komst. De tijd is dan gekomen dat de valse profeten, en geldzuchtige 

evangelisten, welke velen hebben misleid, met schijnwonderen, zullen worden 

veroordeeld. 
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HOOFDSTUK 30 

Vertrouw niet op politici van Egypte! 

 

Zoals in het vorige hoofdstuk zagen wij dat het volk en 
hun leiders ver waren afgedwaald van hun God. Ze stellen 
hun vertrouwen en zoeken advies bij de Egyptenaar welke 
als een synoniem is van de ongelovige. Ze vertrouwen op 
de machtige Farao, in plaats van te luisteren naar hun 
eigen profeten welke God zond! Ze zullen zeer zwaar 
ontgoocheld worden! Zoals vandaag, wie het evangelie verwerpt, en niet wil geloven 
in Jezus, zoals de schrift leert, is  voor hem de wanhoop nabij. 

(1-5) Hier vinden wij opnieuw een “wee”, een vloek, voor mensen welke op hun 
eigen plannen en organisatie vertrouwen. “Schuilen in de schaduw” betekent, 
bescherming zoeken. Zo wordt er soms veel georganiseerd ook onder christenen, 
zonder te bidden of Gods wil te zoeken! Velen maken al overeenkomsten en allerlei 
allianties welke de Here niet wil. Men heeft al een oecumenische wereldkerk, met de 
valse profeet. Deze kerk zal later vervangen worden door een godsdienst van de 
antichrist, welke wil aanbeden worden als een keizer! 

Op weg naar Egypte voor een verbond. 

 

 

 

 

 

(6,7) Alvorens Egypte te bereiken, dienden zij door een bekend gevaarlijk gebied te 

reizen, vandaar de beschrijving van wilde en gevaarlijke dieren enz. Ze hadden 

kostelijke geschenken mee, wellicht voor de Farao. Een weg welke altijd angsten bij 

de reizigers bracht. Het was een demonisch gebied. Jesaja had hen duidelijk 

gemaakt dat alle moeite tevergeefs zou zijn. Ze zullen teleurgesteld worden en 

verdriet hebben, Rahab, betekent trots en ijdelheid, als beeld van Egypte. (Ps.89:11) 

In de middeleeuwen was Rachab een mythisch zeemonster genoemd “de leviathan!”  

De hulp zal enkel bij vergaderen blijven, maar ze doen niets. 

Jesaja herhaalt de woorden van de here tot Mozes en roept keer terug! 

Exodus 14:14 De HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn. 
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Juda is opstandig! 

 

 

 

 

 

 

(8,17) Dit lijkt een bijzonder vers te zijn, waarbij Jesaja dient te schrijven over de 

toekomst van Juda. Let op de oordeelsdag in de eindtijd, waarbij God hen wil leren te 

luisteren naar Hem en niet opstandig te blijven. (Jes.65:2) Het diende voor altijd 

zichtbaar te zijn voor het ganse volk, dus schrijf het op een tablet en in een boek! 

Het volk vroeg tekenen maar geen leer.  

Zo is het niet anders vandaag in deze Godvergeten wereld, men wil de waarheid niet 

meer aannemen, Gods geduld is ten einde daarom komt er een wereldwijde dwaling 

of leugen in de eindtijd, dit naar de werking des satans. (2 Thess.2:10). Ook schreef 

de apostel Paulus, dat hij niet sprak om de mensen te behagen, of om te spreken 

met een vleitaal en baatzuchtigheid. 

Omdat ze hun vertrouwen hebben gesteld op “Egyptische” (wereldse) politiek, 
leugens, of op zichzelf, en de strijdwagens van Egypte. Ze zullen ineenstorten als 
een muur die een wijder wordende grote scheur krijgt. Dit is niet alleen voor Juda, 
maar ook voor alle heidenen! 

Jeremia 17:5 Zo zegt de HERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt 

en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de HERE wijkt; 

Ze willen zich niet bekeren, ze zouden rust kennen, met de Here, ze wilden niet. Hier 
zien wij dat vele mensen die het evangelie horen het echt niet willen geloven! Ook 
hoorde ik voorgangers die niet geloven dat Jezus over het water liep!!! De joden 
geloofden op hun legermateriaal, snelle paarden, moderne tanks, enz. De profeet 
laat weten dat ze dit zullen kunnen gebruiken om te vluchten!!! Tot er weinig zullen 
overblijven. Daarna zal God de wonde genezen. 

God wil hen genadig zijn, na hun gebed. 

(18,26) Toch vinden wij hier een deel Joden in Jeruzalem die blijven vertrouwen op 
hun God, en zich niet voegen bij de meerderheid van het volk. Welzalig zullen zij zijn 
die op Hem blijven vertrouwen, en Hem blijven verwachten! Hier gaat het over 
mensen die persoonlijk in stilte beslissen na de beproeving. Ze zullen tot inzicht 
komen en de afgoden verwijderen. Het sociale leven zal opnieuw bloeien. 
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Er komt oordeel over de Assyriër! 

 

(27-33) De naam des Heren is niemand 

minder dan Jezus Christus zelf! God liet 

toe dat Zijn volk eerst werd bestraft, 

maar nu komt er voor hen genade. 

Gods toorn is begonnen. Wij lezen over 

rook, verterend vuur, stormen enz. De 

storm is de adem des Heren.  

 

 

Doch wij vinden hier ook nog andere volkeren, dus 

niet alleen Assur, welke ten onder ging ten tijde van 

Hizkia. Wanneer wij zien in het licht van de eindtijd, 

en de wederkomst van Jezus, dan zullen zijn 

spreken worden uitgevoerd in de natuur, hetzij water, 

hetzij vuur. (Deut.4:24). Een overstroming kan best 

zijn, welke de legers zal krachteloos maken.  

 

 

 

De Tofeth, dit is als de hel, (Targum) een verbrandingsplaats (HSV), of crematorium 
is gereedgemaakt vanwege hun zonden. Dit is ook een plaats een dal, Ben-Hinnom 
nabij Jeruzalem. Daar werden kinderen levend geofferd in het vuur van de Moloch, 
een demonische cultus van onrecht. 

en zij hebben de hoogten van Tofet gebouwd, die zich in het dal Ben-Hinnom 

bevinden, om hun zonen en dochters met vuur te verbranden, hetgeen Ik niet geboden 

heb en wat in mijn hart niet is opgekomen. Jer.7:31. 

Dit is ook voor hun koning en regeringsleiders van Iran.  Een brandstapel en er is 
meer dan voldoende hout! De Here zal het zelf aansteken met een stroom van 
zwavel. (Ezech.24:9)   
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