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BIJBELSTUDIE JESAJA 

DEEL 15 

HOOFDSTUK 31 
 

Opnieuw vinden wij in dit hoofdstuk de vierde wee. (1,3) Israël stelt opnieuw zijn 

vertrouwen op de hulp van Egypte. Zij negeren opnieuw de uitstrekkende hand van 

hun God. Ze stellen telkens hun vertrouwen op wijze mensen of mensen in aanzien. 

Dit gebeurt net zo goed bij de christenen welke in bepaalde moeilijkheden, 

vertrouwen op mensen. Mensen welke invloed of voorspraak kunnen maken. 

(Ps.40:5) (Ps.118:8-9) Dit is nooit welgevallig bij God, Hij wil altijd op de eerste plaats 

komen in alles.   

God zal optreden bijzonder tegen hen met kwade bedoelingen, zij die de leugens en 

ongerechtigheid brengen en uitvoeren. De Egyptenaren zijn mensen en zijn God niet. 

Dit is wat wij vandaag kunnen vaststellen dat de rijksten in deze wereld zich 

beginnen profileren alsof ze zelf God zijn. Zo zullen beiden helper en geholpene 

omkomen.  

 

 

 

 

 

 

Goddelijke bescherming 

(4-9) Wij zien hier in vers vier en de context, dat de Here zijn koninkrijk zal oprichten, 

hetzij een vergelijking wat nu de “Dag des Heren” zal zijn, bij de wederkomst van 

Christus op de berg Sion! Bescherming als vliegende vogels boven Jeruzalem, is dit 

een leger beschermengelen? Zo werd ook eens de profeet Elisa eens beschermd 

tegen een gans leger! Zijn knecht was in paniek, want hij zag de bescherming niet! 

2 Koningen 6:17 Toen bad Elisa: HERE, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En 
de HERE opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de 

berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. 
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Het kan zijn als grote vogels welke hun nest beschermen met hun vleugels. Is dit 

een reddingsoperatie van God zelf voor Zijn volk? (Deut.32:9-11). Ze vormen een 

schild. Vandaag gebruikt men het rakettenschild. 

Dan zal de HERE hun verschijnen, en zijn pijl zal als de bliksem uitschieten, en de Here 
HERE zal de bazuin blazen en optrekken in zuiderstormen. Zach.9:14 
 
Pijlen die als de bliksem uitschieten, dit zijn als de hedendaagse raketten welke als 

vurige bliksems worden gelanceerd.  De profeet doet opnieuw een oproep tot zijn 

volk, tot bekering, want u zult bedrogen worden met al uw kostbare afgoden uit 

steen, zilver en goud. Ook bij de heidenen branden soms vele kaarsjes voor allerlei 

heiligenbeeldjes hopeloos!  De Assyriër zal omkomen en vluchten mogelijks door 

natuurgeweld of door een vuuroven, een holocaust nu in Jeruzalem. Zie vorige 

studie. 

HOOFDSTUK 32 
 

HET RIJK VAN CHRISTUS 

 

 

 

 

 

 

(1-8) Jezus is een koning welke zal regeren in gerechtigheid, en zijn vorsten zullen 

nu heersen met gerechtigheid!   

Johannes 18:36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; 

indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars 

gestreden hebben, 

Wat wij hier vinden lijkt wel op een totaal andere wereld, bescherming tegen alle 

weersomstandigheden. Er is sprake van de Joden welke nog geestelijk blind waren, 

nu zouden kunnen zien en begrijpen.  

Zelfs het hart van de uitslag zal kennis begrijpen, en de tong van degenen die gebonden 

waren, zal klaar zijn[*] om duidelijk te spreken. [*] (Targum) 

Stamelaars en stommen welke gebonden waren zullen nu bevrijd zijn en normaal 

kunnen spreken. Men zal kennis krijgen en alles kunnen begrijpen. Dan zal de 

ongelovige als vroeger niet meer in aanzien zijn. 
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 Eretitels en aanzien voor ongelovigen zullen hier niet meer te vinden zijn. Geen adel 

meer te vinden. Voorspraak door de rijken of rechters zal niet meer mogelijk zijn.  

Waarom deze verandering? Omdat de religieuzen en ongelovigen steeds zoeken 

naar ongerechtigheid, afval prediken, dwalingen brengen, onbarmhartig zijn tegen 

armen. Ze zijn listig en beramen steeds schandelijke plannen. Denk aan het plan om 

Jezus om te brengen en later Zijn volgelingen. 

Matteüs 12:34 Adderengebroed, hoe kunt gij, die slecht zijt, iets goeds 
zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond.  
Vandaag kunnen wij de sluwe en listige werking zien en ervaren, van de 

nakomelingen van het addergebroed, de superrijke globalisten. Daar zal geen plaats 

zijn voor hen in het duizendjarige vrederrijk.  De gierigaard zal veranderen, en milder 

worden. (HSV) 

Eerst komt er onheil. 

(9-14) Dit gedeelte spreekt over een andere tijd, waarvoor de profeet waarschuwt. 

Met de zorgeloze vrouwen worden ook de steden van Israël bedoeld welke zich 

aansloten bij Samaria. Er komt een economische crisis roept Jesaja, gedaan met de 

wijnoogst. Ge zult angstig worden en verdriet hebben. Sla maar op de borst, als 

uiting van berouw, mea culpa. De modezieke vrouwen zullen verdwijnen. Het einde is 

nabij met de huisjes en meisjes van plezier en dans. Geen striptease meer te zien. 

Geen huwelijken meer. (Eze.26:13) Er zullen daar distels en doornen groeien, 

eenzaamheid en stilte.  

Openbaring 18:23 En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en 
bruid zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der 
aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid; 
 

Plotse werking van Gods Geest. 

(15-20) Dit komt nu voor het overblijfsel van Gods volk. Wij kunnen verwijzen naar 

Zach.12:10 en Joel 2: 28: 

Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw 
zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw 
jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de 
dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten. 
 

Dan zien wij opnieuw een opleving van het land. Vrede en veiligheid zullen er nu zijn. 
De hagel die zal vallen, is niet bedoeld voor u schrijft Jesaja. Zie Openb.8:7 

En hagel zal neerdalen en de legers der natiën doden, en hun kampementen zullen verlaten 

worden gelegd en tot een einde komen (Targum)  
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HOOFDSTUK 33 
Jeruzalem aangevallen en behouden! 

Nog over laatste een vloek lezen wij hier, welke zal komen over een aanvallende 

verwoester, de leiders van Assur. Assur staat niet in de tekst, dus het kan ook de 

koning van het Noorden zijn of ook nog andere naties. (1,5) Deze verwoester komt 

om te plunderen en te bederven. Dan zal hij zelf worden verwoest.  

Het lijkt wel op onze dagen met de steeds herhalende dreigende woorden van Iran, 

welke Israël van de kaart wil vegen. Doch Assur zal zelf worden verwoest.  Israël 

gaat over tot een smekend gebed om bescherming, in hun dagen van benauwdheid 

en verdrukking. Ze maken een overwinning met grote buit, alsof een kaalvreter werkt. 

De vijand zal bestaan uit vele legers. Dit kan ook wijzen naar Gog uit Magog of de 

V.N.  troepen. Ze zullen bewapend zijn met een mitella. De oude Engelse vertaling 

maakt melding van een “sling”.  

Ook de Targum vers 4: En het huis van Israël zal de schatten van het volk, hun 

vijanden, verzamelen zoals zij de sprinkhanen verzamelen. Zij zullen bewapend zijn 

met de instrumenten van oorlogvoering  zoals zij bewapend zijn met een mitella.   

Wat is een “sling”? Het werd beschreven als een wegslingeraar als eerste kanon. 

Maar sling kan vertaald worden als “missile”, raket, dus vandaag een raketwerper! 

Met een nieuw slingersysteem is getest om een raket in de ruimte te sturen! Van 

slingersteen tot raket! 

 

 

 

 

 

Zacharia 9:15 De HERE der heerscharen zal hen beschutten, zodat zij verslinden, ja de 
slingerstenen vertreden; zij zullen drinken, tieren als van wijn, en vol worden als een 
sprengbekken, als de hoeken van het altaar. 
 

(6,9) De vreze des Heren is leren doen wat God leert het is een schat van wijsheid, 

dat zijn de wijzen, wie dit niet wil, zijn de dwazen of ongelovigen. Het gaat niet over 

angsten voor God. Men stelt vandaag vast dat er angsten zich ontwikkelen bij ex-

gelovigen, welke hoorden over de lering van de opname. (CNN bericht) Na de grote 

verwoesting ligt alles als verlaten. Het land treurt, ook de Libanon, Basan, de Golan 

hoogte, en Karmel. Daverend rumoer, betere vertalingen: De donder van Zijn stem, is 

voldoende dat iedere vijand gaat vluchten. (Openb.16:18/10:4) 
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(10,13) Jezus zal zich nu openbaren! Jesaja richt zich nu tot alle mensen. Zij die 

streden tegen Israël zullen omkomen als brandend stro, als doornen. Tot kalk 

verbrand worden, dit gebeurt slechts bij een temperatuur boven de 825 graden. Denk 

aan een kernbom of een oven. 

Obadja vs 18 Het huis van Jakob zal het vuur zijn, het huis van Jozef de 
vlam, en het huis van Esau de stoppels: zij zullen hen in brand steken en verteren, en 
van het huis van Esau zal niemand ontkomen; want de HERE heeft het gesproken. 
 

Maleachi 4:1 Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen 
alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die 
komt, zal hen in brand steken – zegt de HERE der heerscharen - welke hun wortel noch 
tak zal overlaten. 
 
(15,16) Hier vinden wij een rechtvaardige levenswijze, welke vredig zal zijn. Niemand 
zal meer als geldzuchtig, zoekend zijn om zich te verrijken. Geen oneerlijke 
praktijken, steekpenningen, of zich bezig wil houden met moordplannen. Hij zoekt om 
veilig te wonen.  

Psalm 112:7 Voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen, zijn hart is gerust, 
vol vertrouwen op de HERE 

 
(17,24) De Koning der koningen zal in heerlijkheid al kunnen gezien worden op grote 

afstand, zonder internet.  Men zal wel de ongelovigen zien afdalen naar de hel. Daar 

is geen plaats meer voor dwazen die opstandig zouden zijn. (Targum) Men zal eens 

angstig nadenken over de verloren zielen van wereldse wijzen, wetenschappers, 

filosofen, schriftgeleerden, bankiers, wiskundigen, torentellers zijn de 

belastingcontroleurs, verloren zielen, groot grondbezitters enz. Daar zullen geen 

barbaren zijn met onverstaanbare talen. 

Jeruzalem zal opnieuw een stad worden van feesten. De verzamelplaats van alle 

stammen. Jeruzalem zal zijn als een tabernakel die niet zal worden afgebroken. 

Prachtige rustige rivieren zonder grote vissersboten, zeilboten, galleien of jachten!  

22 Hij zal ons verlossen. Maar hier staat niet bij van wat. De Targum van Jesaja  

geeft de reden: 

de Heer is onze koning, Hij zal ons verlossen en voor ons wraak nemen van het oordeel 

over de hostie van Gog. Host betekent leidende gastheer, daar kwam later het woord 

hostie. Hostie komt van het ronde offerkoekje dat Romeinen brachten aan hun 

oorlogsafgod Mars. Hier vinden wij de “hostie” van Gog. De gastheer van Gog is de 

duivel. Gog is een coalitieleider van verschillende legers, groepen of landen.  

Openbaring 20:2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en  satan, en 

hij bond hem duizend jaren, 
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De profeet ziet bijna zinkend vijandelijk schip met grote 

voorraden goederen, het is een buit voor Israël. De 

overvloed van de buit zal worden verdeeld onder” de 

blinden en de lammen”, is als een symbolisch beeld 

van de armen. Men kan begrijpen dat de blinden en de 

lammen niet tot bij het schip komen om het te 

plunderen. 

 

(24) En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek; het volk dat daar woont, zal vergeving van 
ongerechtigheid hebben. 
 

Er waren dus een blinden en lammen meer. Jezus was werkzaam in Jeruzalem, er 

was vergeving van zonde gegeven, dus geen ziekte meer. Ook in het nieuwe 

verbond, vinden wij de werkzaamheden van God door Jezus. Dit was hier niet in het 

duizendjarige vrederijk, wat nogmaals het grote verschil aantoont.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johannes 9:2 En zijn discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft 
gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Jezus antwoordde: Noch 
deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem 
openbaar worden.  
 

Hier toont Jezus aan hoe het zal zijn als Hij komt regeren en werkzaam zal zijn in 

Jeruzalem.  

Biblespace, 8 okt 2022 https://biblespace.org 
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