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BIJBELSTUDIE JESAJA 

DEEL 17 

HOOFDSTUK 36 
 

De invasie van Sanherib 

Dit hoofdstuk bevat een deel geschiedenis ten tijde van koning Hizkia. (1-10) Deze 

koning vertrouwde op de Here als geen ander. Ook te lezen in 2 Kon.18 Hizkia wilde 

niet verder gehoor geven aan Sanherib, de koning van Assyrië. Eerst had hij zilver 

en goud uit de tempel met gezanten meegegeven naar Sanherib, om hem op andere 

gedachten te brengen en de opgelegde schuld te betalen.   

 

 

 

 

 

 

In het veertiende jaar was het dan zover dat Assyrië optrok naar alle steden van 

Juda, in 701 voor Chr. Hizkia had een zeer groot vertrouwen op zijn God, en bood 

weerstand aan Assur.  

De generaal, Rabshakeh, uit Lachis,, begint te spotten met Hizkia in zijn toespraak, 

en riep het volk op tot opstand. Hij sprak vlot de Hebreeuwse taal.  Omdat de koning 

van Assyrië had gevraagd:  

Waarop of waar stelt u zich uw vertrouwen,  

om opstandig te zijn tegenover mij? 

Wat soort geloof hebt gij? Is het die god waarvan je zijn altaren hebt vernietigd? Het 

is slechts lippendienst als strategie, zo win je geen oorlog!  (Spr.14:23) Hier vinden 

wij het verschil tussen religie, en een traditionele staatskerk, en het levend geloof van 

Hizkia! Maar de God van Hizkia konden de Assyriërs niet zien. Net zoals vandaag 

dat de iedereen Jezus niet kan zien, en toch zijn er die met grote zekerheid op Hem 

vertrouwen. Na hun wedergeboorte, en overtuiging of zalving door de H.G.  
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27 Daarna  sprak Hij tot Tomas: Leg uw vinger hier, en 
bezie mijn handen; steek uw hand uit, en leg ze in mijn 
zijde; en wees niet ongelovig, maar gelovig. 28 Tomas 
gaf Hem ten antwoord: Mijn Heer en mijn God! 29 Jesus 
sprak tot hem: Gelooft ge, omdat ge Mij hebt gezien? 

Zalig zij, die niet zien, en toch geloven. 3 

 
Vertrouwt gij nu nog op de geknakte rietstengel Egypte? Als gij op een rietstengel wil 
steunen, dan kunt u zich erg kwetsen. Hier vinden wij opnieuw een vertrouwen op 
mensen, wapens en geld is niet goed. (vlees). 
 

Zo spreekt Jahweh! Vervloekt de man, die op mensen vertrouwt, En steun 
zoekt bij vlees, (Jer.17) 
 
Doen we een weddingschap met de paarden?  Dat was even spotten met de kracht 

van Hizkia’s leger. Juda had afgoden aanbeden op de offerhoogten, en waren al 

gewaarschuwd door Jesaja, vooraleer Hizkia alle altaren liet slopen.  

Ook liet Hizkia het beeld van de koperen slang van Mozes, voor genezing 

verdwijnen, het werd ook afgoderij. Men begon er te offeren! Hetzelfde is er hier door 

kaarsen te branden voor Maria- beelden.  

(11-22) Rabshakeh werd verzocht in het Aramees toe te 

spreken in plaats van in het Hebreeuws tot de mensen 

op de muur.  Aramees is de tong van Kanaän, toe 

algemeen bekend. Voor het volk was er spraakverbod 

gegeven door de Hizkia. 

Laat Hizkia u niet misleiden, hij kan u toch niet redden, zo 

hoorde het ganse volk dat ze machteloos waren. Hij riep 

met luide stem om niet verder te vertrouwen op Jahweh. 

Wij zijn opgetrokken zonder uw God om uw land te 

verderven.   

Aanvaard het vredesvoorstel of wapenstilstand van ons, en ieder zal zijn vrijheid 

en weelde terugkrijgen! Eten en wijn drinken en feesten!  De afgoden of de koningen 

van Hamath en Arpad hebben ook Samaria niet kunnen redden. Waar zijn ze nu 

vraagt hij spottend. De antichrist zal ook een gedwongen vredesverbond sluiten voor 

zeven jaar, en Israël zal er door zelfvertrouwen er inlopen en bedrogen worden 

volgens de profeet Daniel: maar met velen een innig verbond sluiten, een hele week 

lang. En op de helft van die week zal hij slacht- en spijsoffer doen ophouden; en in plaats 

daarvan komt een ontzettende gruwel, totdat verdelging en wraakgericht zich aan den 

vernieler voltrekt! Dan 9:27 
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                                          Koning Hizkia 

Na de sluwe toespraak van de Assyrische legercommandant Rabshakeh tot het volk 

aan de muren van Jeruzalem, dan rouwde Hizkia in groot verdriet. Hij stapte naar 

het huis des Heren, om er te smeken in zak en as.  

(1-5) Hizkia vraagt aan zijn hofhouding en priesters te gaan naar de jonge 

profeet Jesaja, zoon van Amos, om advies, neen om Godsraad! Hij laat hem weten 

dat Juda in barensnood, is en in grote nood verkeren. Wij hebben geen kracht tot 

verzet. Het lijkt voor hem de dag der benauwdheid, wat wij grote verdrukking 

noemen.  Hizkia zit in het nauw, vertrouwde op de Heer, zodat hij zou reageren, 

wanneer men Gods volk zo bespot. Men vraagt aan Jesaja wat zegt “uw” God over 

de toespraak van Rabshakeh? Ogenschijnlijk heeft de koning weinig vertrouwen op 

de jonge profeet Jesaja.  Jesaja troost hem toch. Jeruzalem zit in barensnood maar 

kan nog geen vrucht baren, een profetisch toekomstperspectief. 

Jesaja geeft antwoord. 

(6-9) Jesaja had al gebeden en wist wat God zou doen. De profeet laat hen weten 

dat God ook de woorden van Rabshakeh heeft gehoord. Dus zeg hij tot de koning 

dat hij niet hoeft te vrezen!  Jesaja wist wat God zou doen: 

Zie, Ik zend een geest in hem, en hij zal een gerucht vernemen, zodat hij naar zijn land 
zal terugkeren, en Ik zal hem door het zwaard vellen in zijn eigen land. 
 
Rabshakeh hoort een gerucht, een demonische inspiratie, en keert terug naar zijn 
eigen land, want het was een gerucht dat de Koning Tirhaka van Ethiopië zijn land 
zou aanvallen, en een nieuwe strijd zou er komen. Rabshakeh zou daar wellicht later 
in die strijd zijn omgekomen. 

(10,13) Koning Sanherib zal woedend hebben gereageerd. Hij laat Hizkia weten dat 
hij zich niet moet laten bedriegen door zijn onzichtbare God. Ik, Sanherib, zal u 
bestrijden als al de anderen, en Jeruzalem bezetten, uw God is niet meer waard dan 
al de anderen, zo liet hij dit per brief weten.  
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Dit is de spottende taal van de ongelovigen 
tegen de wedergeboren christenen: Uw 
godsdienst is niet anders dan de andere 
religies. Dit is dezelfde gedachte van de 
hedendaagse Paus welke alle godsdiensten 
snel wil verzamelen tot een wereldkerk, een 
staatskerk! Momenteel in Bahrein!  

 

 

HIZKIA TEN STRIJDE IN GEBED 

(14-20) Let op de manier hoe die koning naar zijn 
God gaat met zijn problemen. God die tussen de 
Cherubim aanwezig is in de tempel. Wat een 
prachtig voorbeeld voor de christenen welke ook in 
grote problemen kunnen komen.  

Hij legde de brieven in de tempel alsof God ze nu 
nog zou lezen! Wij als christenen mogen telkens 
onze problemen voor onze levende God brengen in 
onze gebeden! Sanherib vernietigde ook de afgoden 
in de andere landen!  

De koning Hizkia stelde zijn vertrouwen niet meer 
verder op zijn leger en generaals. Hij maakt zijn God 
groot in zijn gebed. Zijn God was de koning der koningen in zijn geloof. Here, lees 
maar eens wat Sanherib schrijft aan het adres van Uw volk. Toon ons uw macht o 
Heer, dan zal de wereld weten dat er maar één God is, Schepper van hemel en 
aarde, de God van Israël!!! 

Jesaja laat de koning weten wat God zal doen! 

(21-30) De profeet laat de koning weten via zijn leerlingen, dat het gebed van de 
koning werd verhoord aangaande Sanherib. Wat sprak God uit over koning 
Sanherib? Dat deze koning zeer hoogmoedig werd, en hij slechts in feite werd 
gebruikt buiten zijn weten in het plan van de God van Israël, om veroveringen te 
maken, steden te verwoesten tot puinhopen.  

De dochter van Sion, de machteloze gemeenschap in Jeruzalem, hadden al vele 
slachtoffers.  Jesaja had het hen geprofeteerd, maar ze geloofden hem niet eerst. Ze 
hebben nu eindelijk wenend hun vertrouwen gesteld op hun God, zij verachten 
Sanherib. Ze weten nu dat hij zal sterven, hun tot een troost. Een dwaas zoekt zijn 
heil in de tempel van zijn eigen gemaakte dode afgoden, en komt onder de wraak 
van de levende God.  
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29 Sanherib was woedend, gromde als een beer, bracht scheldwoorden tegenover 
God, wanneer hij Gods woorden had gehoord. Zo zal ook de antichrist ongelooflijke 
dingen roepen naar God! (Dan.11:36). Ook de paus vernederd Jezus.  

Veel mensen kunnen het woord van God, de Bijbel niet verdragen of geloven. Ze 
blijven ongehoorzaam aan het Woord of geloven niet alles. Ook niet alle christenen 
zullen behouden worden, enkel die de wil van de Vader trachten te doen. 
(Matth.7:21)  

Hier vinden wij dat God die sterke beer een ring in 
de neus heeft geslagen, en een bit in zijn muil, en 
hem teruggebracht heeft naar zijn eigen land. Dit 
was toen de algemene gewoonte dat men deed met 
een beer, symbool voor Assyrië.  Zo werd de 
Assyriër teruggebracht vanwaar hij kwam. 
Jeruzalem werd bevrijd door God zelf. 

 

HET TEKEN 

(30) Jesaja profeteert tot koning Hizkia welke het teken zal zijn dat God zal geven. 

Alles was door Sanherib vernietigd op de landerijen van Israël, met gevolg van 

hongerlijden. Maar er komt verandering in drie jaar tijd voor het volk van God. Eten 

van wat zelf opkomt, dit zal geen onkruid zijn! Ook het tweede jaar, een tweede 

oogst, en het derde jaar zult u zelf kunnen zaaien en oogsten. Wijngaarden planten, 

wat een beeld is van grote welvaart in het land.  

Het overblijfsel van de (dochter) 

inwoners van Jeruzalem 

(31-38) Velen zijn gesneuveld door de inval. 

Hier zien wij dat er sprake is van meer 

vruchtbaarheid onder het volk. 

Wortelschieten als bomen. Er zullen vele 

nakomelingen komen uit de rest van het 

Joodse volk. Op de berg Sion zal redding 

zijn.  

Assur zal in deze stad niet meer komen met 

pijl of schild. Jahweh sprak tot de koning van 

Assur, dat hij de stad niet meer zal 

binnenkomen of nog een pijl zal afschieten!  

Dit zal zijn omwille van “mijn knecht David. 

Fig. Deze maand gevonden tablet van 

Sanherib in de stad Nineve. 
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De grote verlossing 

 

 

 

 

 

De Engel des Heren sloeg het ganse leger met 185.000 soldaten. Zij stonden op het 

punt Jeruzalem aan te vallen. Welke snelle dood zij stierven is niet gekend, 

vermoedelijke denken velen door een bepaalde plaag, een virus met hartfalen?   

Sanherib aanvaarde de grote nederlaag keerde terug uit Jeruzalem en bleef in zijn 

paleis te Nineve. Daar werd de hoogmoedige koning vermoord door zijn eigen 

zonen. (Jes.10:12,13). 

38 En toen hij eens aan het bidden was in de tempel van 
Nisrok, zijn god, werd hij met het zwaard doorstoken door 
zijn zonen Adrammélek en 
Saréser, die naar het land van Ararat vluchtten. Zijn zoon 
Esar-Chaddon volgde hem op. 

 
Het blijft moeilijk om te weten hoe het ganse leger is 

omgekomen, sommigen denken aan een storm of hevige pest. 

(Jes.14) Zwaard en pest komen we meestal samen tegen 

door God toegelaten. (Fig. Nisrok god)  

De engel des heren vinden wij terug in Handelingen 12:23 waarbij de koning 

Herodes na een korte plaag van vijfdagen maagproblemen met wormen al stierf. 

Vandaag gebruikt men daarvoor Ivermectine, net als bij Corona! 

Biblespace, 5 nov. 2022 – R. GAYTANT 
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