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BIJBELSTUDIE JESAJA 

Deel 16 

HOOFDSTUK 34 
 

De profeet herhaalt opnieuw een oordeel over alle vijandige heidense natiën die zich 

verenigen rond Edom. God roept alle volkeren en presidenten op om te luisteren 

naar Hem. De profeet Obadja zag eveneens dit oordeel over Edom. (Zie studie) 

https://biblespace.wordpress.com/2022/10/22/de-profeet-obadja-verklaring-2/  

 (1-4) God wordt langzaam kwaad en toornig. Hij zal hen, en al hun legers ter 

slachting samenroepen en aan de slachter overgeven. Het zal een ongelooflijk 

bloedbad op het slagveld worden. Een bedwelmende stank zal opstijgen van al die 

lijken, van strijdende soldaten en koningen! (Jes.24:21).  Men begraaft de lijken niet 

eens, en de bergen zullen doordrenkt worden van al het vergoten bloed. Radioactief 

bloed stolt niet! Wat kan wijzen op het gebruik van nucleaire wapens.  Hier vinden wij 

Gods wraak over al het kwaad dat men Zijn volk en Zijn aangenomen kinderen van 

het nieuwe verbond doet.  

Romeinen 12:19 Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er 

staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.  

Dan zien wij dat de profeet gebeurtenissen van de Apocalyps aanhaalt.  Hij spreekt 

over een fatale ramp en vernietiging aan de zichtbare hemellichamen. Wij denken 

aan meerdere geweldige sterrenregens. De sterren die vallen als een vijg of 

vijgenblad dit gebeurt niet op één dag. De zon en de maan zullen ook langzaam 

verdwijnen of zich verplaatsen naar hun oude “kamer” (Henoch 41) Jesaja 24:23 : Laat 

zien wat er met de zon en de maan gebeurt op het moment als Jezus terugkomt in 

Jeruzalem! 

 

 

 

 

Jesaja 24:23 Dan zal de blanke maan schaamrood worden, en de gloeiende zon zal 

zich schamen, want de HERE der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in 

Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten. 

De apostel Johannes zag en schreef over een oorlog in de hemel met de duivel. 

(Op.12: 7,9). Daarna werd de duivel duizendjaar gebonden.  
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Oordeel over Edom of Idumea. 

(5-15) God wet Zijn zwaard, en maakt het scherp. Voor alle 

duidelijkheid is Edom in feite het land van Esau, broer van 

Jacob. Het is in feite het broedervolk van Israël. Wij zien het 

vandaag als Saoedi-Arabië, Jordanië (Moab) inbegrepen. 

Edom het meest Joden en christenen hatende land in het 

M.O.  

Edom hinderde Israël bij hun exodus en hun opgaan naar 

het beloofde land. Edom wilde Gods plan verhinderen. 

Vandaag zijn er veel valse, traditionele godsdiensten, 

staatskerken, sekten, bijzonder de wereldkerk, welke 

verhindert de mensen om Jezus persoonlijk te vinden. Maar 

het is niet mogelijk voor hen die dan wedergeboren en Bijbelgetrouw zijn te 

misleiden.  

Jesaja schreef al in Hoofdstuk 25 dat hun paleizen zouden verdwijnen in één 

nucleaire klap! God vergat de leugens, het moorden, en de haat van Esau niet. De 

Abrahamakkoorden zullen geen standhouden, wat jammer is voor sommigen, maar 

Gods plan gaat door. Amerika verzet zich nu al! Edom en de dochter van Babel, 

het Vaticaan is God niet vergeten en zijn oordeel zal zeker over hen komen: 

Psalm 137:7 Reken, o HERE, de kinderen Edoms de dag van Jeruzalem toe; 
hun die zeiden: Breekt af, breekt af, tot op de grond ermee! 8  Gij, dochter van 
Babel, ter verwoesting bestemde, gelukkig hij, die u zal vergelden hetgeen gij ons 
hebt aangedaan; 
 

Wat opvalt is dat hier in de context meteen de dochter van Babel, dat is Rome, en 

het Vaticaan dat werd genoemd. De vijand van het Lam Gods is de draak, de 

engelenvorst, de duivel, dezelfde als van Edom. Welke op aarde werd geworpen.  

 

(Openb.12:9) De draak werd toornig en vervolgde 

Israel en zij die daar het getuigenis van Jezus hadden. 

(Op.12:17) Dan werd de duivel gebonden duizend 

jaar. Deze draak hangt in het Vaticaan. 

 

Het zwaard des Heren, Gods oordeel over Edom is reeds behandeld ook in Jesaja 

21. Ook alle dieren komen om, enkel nog ongedierte giftige slangen, wildgedierte 

struisvogels, en demonen.  
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Rashi gaat verder dan “nachtvogels, hier staat “Lilith” de 

naam van een vrouwelijke demon. De Septuagint 

vertaling: donkey-centaurs. Men heeft hier een vermoeden 

van aapachtige of ezelachtige centaurs. (donkey-centaur) 

Zij zoeken en ontmoeten elkaar, en maken een nest en 

zorgen voor hun jongen.  De profeet Henoch beschreef al 

de hybride lichamen. (Hfdst.7) De gevallen engelen 

kwamen tot mens en dier voor seksuele gemeenschap. 

Vandaag manipuleert men opnieuw met de DNA van de 

mens 

 Vers 6 / 7 in de Targum lijkt duidelijker: 

Het zwaard voor de tegenwoordigheid van de Heer is gevuld met bloed, het wordt 

vetgemest, het wordt vetgemest met het bloed van koningen en heersers, het wordt 

vetgemest met de nieren van vorsten; omdat er een slachting is voor de Heer in Bozrah, en 

een groot offer in het land Edom. 7 En de machtige mannen zullen met hen gedood worden, 

en de heersers, en de vorsten; en hun land zal met hun eigen bloed dronken zijn; en hun 

stof maakte vet met hun eigen vet. 

Hier is de dag der wrake, het is een vergelding voor Israëls rechtsgeding. Het land 

staat in vuur en vlam alles verterend. Het vuur zal niet of nooit uitgeblust worden   

Het land lijkt hier bijna van de aardbol te zijn verdwenen. Enkel kunnen wij de 

komende tranen van Esau begrijpen, tranen door ongehoorzaamheid aan zijn God. 

Opmerkelijk vers (7)  

NBG : Woudossen vallen met hen enz. Dit zijn 

eenhoorns. Unicorns.  

Deze woudossen, eenhoorns vinden wij in 

Deut.33:17 de legermachten van Efraïm en 

Manasse. Waar vinden wij eenhoorns als symbool 

bij naties? Schotland heeft het op zijn koninklijk 

wapenschild, ook Groot-Brittannië!     

(16,17) De profeet verwijst om te lezen in het 

Boek des Heren, hij bedoelde eerst het boek Genesis, waar bij de zondvloed werd 

beschreven en waarom. Daar werden al de normale dieren door God geroepen, en 

genoemd per koppel welke zouden overleven.  

Jesaja richt zich tot de mensen die zullen leven ten tijde van het oordeel welke komt 

over Edom. Ze zullen zien dat God al die onreine dieren samenbrengt, net zoals de 

dieren werden geroepen naar de ark!  Ze dienen erop te letten in het boek Leviticus, 

daar staan al de onreine vogels vermeld, en deze zullen leven in het verloren Edom. 
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HOOFDSTUK 35 
 

Jesaja zag de wederkomst van Jezus op aarde 

Edom werd tot vloek, Israël tot zegen in dit gedeelte. In dit hoofdstuk vinden wij een 

beschrijving van het land Israël, het lijkt wel eerst een woestijn, waar niets meer  

waardig zou zijn. Doch er komt grote verandering, wanneer Gods volk terugkeert uit 

hun verstrooiing en ballingschap. Zo schrijft men over verlosten des Heren.  

(1-4) Jesaja schrijft hier niet over de gemeente van christenen. Het is de terugkeer 

van het overblijfsel van Israël naar hun land. Zij zijn teruggekomen uit alle landen 

terug. Wat wij ook vandaag kunnen vaststellen. De Jodenhaat lijkt de zweep welke er 

opnieuw is, om terug te keren. Het land zal zich helemaal herstellen. Het zal bloeien, 

en grote vreugde zal er zijn.  

Het overblijfsel van Juda en Samaria zal de heerlijkheid van de Heer zien, hun God! 

Hier is al sprake over het duizendjarig vrederrijk. Dit overblijfsel zal bestaan uit alle 

Joden zoals de profeet Joel liet weten:  

Joël 2:32 En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal 
worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd 
heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen.  
 

Jesaja laat weten dat ze in die tijd sterk zullen moeten zijn. Hij geeft hen moed, want 

God komt om wraak te oefenen. God zal het vergelden wat hun vijanden hebben 

gedaan. God zal samen met zijn volk strijden, totnogtoe won Israël alle oorlog en 

strijd tegen zijn omringende vijanden. 

Ezechiël 25:14 En mijn wraak op Edom zal Ik leggen in de hand van mijn volk 
Israël; dat zal Edom behandelen naar de eis van mijn toorn en van mijn 
grimmigheid; zij zullen mijn wraak leren kennen, luidt het woord van de Here 

HERE. 
Israel en de gemeente leven uit een vaste hoop! 

(5,6) Hier vinden wij de werken van Jezus in terug, met alle genezingen en 

wonderen. Wat een zegen voor het volk, toch zagen en begrepen zij in Hem niet de 

verwachte Messias. Ook de Samaritaanse vrouw liet weten dat zij de Messias 

verwachtende waren. Hij zou de gevolgen van de zondeval wegnemen, ziekte en 

dood.  

Matteüs 11:3 Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander te 
verwachten? 4  En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt 
Johannes wat gij hoort en ziet: 5  blinden worden ziende en lammen wandelen, 
melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt 
en armen ontvangen het evangelie.6  En zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt. 
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(7,10) Hier vinden wij een verandering van de 

natuur. Het dorre land zal veranderen in 

vruchtbaar gebied met waterbronnen. 

Jakhalzen zullen daar vredig rondlopen.  

Een grote rechte en veilige weg zal er gebaand 

worden, heilig genoemd, want er zullen geen 

onreine mannen, zondige joden en ongelovigen 

dit kunnen gebruiken om naar Sion te gaan. 

(Jes.11:16). Er zal geen gevaar zijn voor de wilde dieren, als leeuwen. Deze leeuwen 

hier beschreven kunnen ook een beeldspraak zijn. Waarom? Vers 9 In de 

Targumvertaling: 

35:9 Er zal daar geen koning zijn die kwaad doet, en een onderdrukkende 

stadhouder zal er niet overheen gaan, ja, zij zullen daar niet gevonden 

worden; maar de verlosten zullen daar wandelen. 

Jesaja maakt duidelijk dat er ook een verandering zal zijn in de politieke wereld, ze 

zijn verdwenen uit deze wereld. Enkel een grote weg voor Gods volk welke, ook 

thuiskomt als bevrijde mensen, in Jeruzalem. Deze mensen zullen overgelukkig zijn, 

het einde van Gods volk is gekomen, zij werden gehoorzaam. Het overblijfsel van de 

verloren stammen van Israël, welke Jezus hebben aangenomen! 

 

 

 

 

 

 

Bevrijde mensen zijn mensen die op een dag tot levend geloof in Jezus zijn 

gekomen. Zij vonden de énige weg, de smalle weg, tot behoud. Die weg was de leer 

van Jezus, “mensen van die weg!” (Hand.9:2)  

Mensen van dat geloof in Jezus, werden eerst gezocht door Paulus om hen 

gevangen te nemen. Discipelen van Jezus hebben de weg en de wegen naar het 

nieuwe Jeruzalem leren kennen. Het overblijfsel van Gods volk zullen die letterlijk 

kennen.  
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Psalm 84:6 Welzalig de mensen wier sterkte in U is, 
in wier hart de gebaande wegen zijn. 

Politieke, religieuze leiders en globalisten, zoeken ook vandaag achter de schermen, 

om dit soort christenen te vangen met een merkteken! Een merkteken dat hen 

dwangmatig tot eigendom zullen maken van de duivel. Wie het merkteken zal 

aanvaarden kan zich niet meer bekeren, zijn hersenen en zijn DNA zal zijn gewijzigd. 

Daarom is het duidelijk dat de opname en opstanding heel nabij is. De duivel zal de 

christenen ziften als de tarwe. (Luc.22:31). 

Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven niemand komt tot 

de Vader dan door Mij. Joh.14:6 

 

Jesaja 35:10 de vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en met gejubel 
in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde 

zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden. 
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