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BIJBELSTUDIE JESAJA 

DEEL 18 

HOOFDSTUK 38 
 

Koning Hizkia werd dodelijk ziek. 

De koning was dodelijk ziek, drie dagen voor de terugtrekking van de Assyriërs, 

welke aan de rand van de stad stonden. Gods hand hield hen tegen. (Jes.37:33)   

met behulp van engelen welke het leger ombrachten.  

 (1-8) Jesaja laat de koning weten dat de 

Here hem sprak, dat Hizkia zou sterven aan 

die dodelijk ziekte. Neem maar maatregelen 

of laat uw laatste wil bekend worden, zo gaf 

Jesaja hem raad. Zulke woorden zijn 

voldoende om de koning nog depressief te 

maken. Hizkia weende van pijn en verdriet. 

(2 Kon.20)  

Maar Hizkia had besef van zijn zonde: hoogmoed, en beleed deze zonde. (2 

Kron.32:26) De ongelovige of mensen die geen rekening houden met de God van 

Israël zouden vandaag vragen naar directe euthanasie!  

Wanneer God zoiets laat weten, dan zou ieder mens 

de dood onder ogen beginnen te zien, en geen 

enkele hoop meer hebben op genezing. De koning 

deed wat recht was in de ogen van God, zoals David 

dit deed. (2 Kon.18:3).  

Hij liet alle afgoden waarbij men danste verdwijnen. 

Ook het symbool van de bronzen slang aan de 

staak, welke een afgod werd, liet de koning 

verdwijnen. Later werd het de slang, symbool van 

geneeskunde en geneesmiddelen. Dit deed hij omdat 

het een bedevaartsoord werd van bijgeloof welke de 

duivel gebruikt om mensen te misleiden. Dit zoals 

een bedevaart naar Mekka of Lourdes. Mensen kunnen ook misleid worden, niet 

alleen via een goed betaalde prediker op de preekstoel en met veel gezang. Ook de 

dwaling of de leugen (2 Thess.2:11) via de ver gevorderde geneesmiddelen, met 

experimentele vaccins welke wereldwijd moordende bijwerkingen hebben. (Joh.8:44) 

(Jak.4:7) (1Petr.5:8) 
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Hizkia had een persoonlijk relatie met God! 

Het geloofsleven van deze koning was bijzonder aan het worden.  Hij bad tot God, 

om Hem van gedachten te doen veranderen. Dit is pas vertrouwen stellen op zijn 

God! Hij richtte wenend zijn gelaat naar de muur van het heiligdom. (Targ.) Hizkia 

had nog geen nakomeling, om later op de troon van David te zitten. De 

oorlogszuchtige vijand stond dreigend aan de poorten van Jeruzalem. 

Kort na dit gebed werd Jesaja opnieuw door 

God aangesproken. Hij diende terug te gaan 

tot de koning, en hem duidelijk maken dat 

God zijn gebed al had verhoord. God zag 

naar zijn tranen! Hij zou uit barmhartigheid en 

genade 15 levensjaren toevoegen!  

 

God zal Hizkia redden uit de handen van de vijand Assur en de stad beschermen. 

Als bevestiging van de woorden van God, werd er een teken gegeven, zodat 

iedereen het zou kunnen zien, en Gods woord geloven.  Hizkia zou genezen worden 

met een bijzondere cake van droge fijngewreven vijgen, in een vijzel. En op  de 

derde dag zou hij al kunnen opgaan naar de tempel.  

De zon zou tien treden teruggaan op de trap of tien graden 

achteruit op de wijzerplaat van Achaz! (Targ.) God heeft Zijn 

schepping nog steeds in handen. De zon zou teruggaan, en niet 

voorruit gaan. Dus werd deze dag werd verlengt, als teken dat 

Hizkia’s leven zou worden verlengd, dit gaf grote zekerheid. Zo 

kwam er wonderlijk een zonsverduistering tijdens het sterven van 

Jezus, aan het Tammuzkruis, T als teken dat zijn sterven geen 

offer was aan Tamuz de Babelse zonnegod zoals destijds het een 

traditie was.  

De dankpsalm of loflied van koning Hizkia. 

(9-22) Hizkia schreef als dank voor zijn lichamelijke genezing een lied dat in de 
tempel door iedereen werd meegezongen. Hij en het overblijfsel zagen eerst de dood 
voor ogen, en dacht wij zullen zeker sterven. De dood wordt voorgesteld als de 
poorten van de sheol. (Poorten = Gates)  
 
Matteüs 16:18 En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en 
de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. (Petra is rots, en geen 
eigennaam!) 
 
Jesaja 38:14 Als een zwaluw, zo tjilp ik; ik kir als een duif. Mijn ogen smachten naar 

den hoge; o Here, ik ben angstig, wees borg voor mij. 
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Hizkia was toen 49 jaar oud. Hij kreeg veel pijn, en treurde als een duif dat kan om 

zijn partner.  Hij zou niet meer kunnen verschijnen en Hem dienen in Zijn heiligdom.  

Hij zingt: wees een borg voor mij of geeft toe aan mijn bede. Ten tijde van Hizkia 

werd ook Psalm 46 gezongen, ook door Hizkia: 

Psalm 46:2 God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in 
benauwdheden. 3  Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, 

al wankelden de bergen in het hart van de zee. 

Hebr.7:22 Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden. Wanneer iemand 

zijn schuld niet meer kan afbetalen, dan zal men de borgstelling aanspreken. 

Wanneer iemand zijn zondeschuld niet kan vergeven worden, staat Jezus borg door 

geloof in Hem. Vanwaar de vreugde later eens zal komen voor alle aardbewoners. 

Zijn lichaam takelde snel af, als de tent van een herder.  

Jesaja 38:17 Zie, mijn bittere beproeving werd tot heil. Gij toch zijt het, die 
mijn leven gered hebt van de groeve der vernietiging, want Gij 

hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. 

Vandaag leven wij in een goddeloze wereld, waarbij vele mensen werden misleid 

door vals traditioneel geloof en bijgeloof.  

Toch kan het beter zijn dat een mens eens zwaar 

beproefd wordt, en hij zal of kan bidden tot God, tot 

Jezus de enige weg tot de God van Israël, en zal 

belijden dat hij geen rekening heeft gehouden in zijn 

dagelijks leven met wat God sprak door de Bijbel.  

Velen kennen de wil van God niet, enkel opgevoed 

met traditionele kerkwetten! Jammer, de duivel heeft 

eens als een engel voor het publiek te Rome, de Bijbel 

als verboden lectuur gesteld en daarom gingen vele 

miljoenen zielen verloren. Velen hadden destijds eens 

grote angst en lazen in het verborgene met angst de 

Bijbel.  Jammer want de doden prijzen God niet, zij geloofden niet in de enige weg tot 

behoud: Niet de staatskerk, maar Jezus!  

 

Jesaja 38:20 De HERE is gereed om mij te verlossen. Daarom doen wij het 
snarenspel klinken al de dagen van ons leven in het huis des 

HEREN. 
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Officieel bezoek uit Babel. 

(1-8). Naar aanleiding van de genezing van Hizkia zond de koning van Babel zijn 

zoon en ambassadeurs met geschenken. Merodach is een Babelse naam van een 

aanbeden afgod in Babel. Jer.50:2 drekgoden. Babylon was toen nog afhankelijk en 

onder gezag van Assyrië. Mogelijk wilde Hizkia een alliantie met Babel, dat zou de 

onderliggende reden zijn geweest van dit bezoek. 

Bij die gelegenheid toont de koning op vriendelijke wijze, maar 

met ijdele eer, al zijn rijkdom en weelde wat te zien was in zijn 

prachtig paleis. Ook de schatkamer liet hij zien met balsem, olie, 

kruiden, parfums, goud zilver, wapens, kostbare edelstenen.  Het 

was niet wijs van de koning om trots alles te tonen!   

Jesaja stapt naar de koning en brengt een profetische boodschap over van de 

Here. Vergeet maar uw plannen met vriendschap tegenover Babel met wie 

onderhandelde.  

Je zult alles van uw schatten ontnomen worden in de toekomst, men zal het 

wegvoeren naar Babel! Ook uw zonen zullen worden meegenomen, als dienaar, 

prinsen, of als eunuchen, in het paleis van de koning van Babel.  

Manasse, een van de 

zonen van Hizkia, zou 

jaren later door de 

Assyriërs naar Babel zijn 

weggevoerd als 

gevangene!  Koning 

Manasse werd een 

afgodendienaar, plaatste 

afgoden in de tempel. Liet zijn kinderen door het vuur gaan, 

Moloch.  

 

De profeet werd gevangengenomen, gemarteld en in tweeën 

gezaagd. Hij was ongeveer 90 jaar.  Hizkia had al veel meegemaakt, en nu dit. Doch 

de koning dacht als: Zolang ik nog leef, zal er vrede zijn. Het woord van God is goed. 

Niet mijn wil maar uw wil geschiede!! 
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