
 
1 

 

BIJBELSTUDIE JESAJA 

DEEL 19 

HOOFDSTUK 40 
 

Met dit hoofdstuk beginnen wij een nieuw gedeelte in het boek van de profeet Jesaja, 

met daarin toekomstige gebeurtenissen. Men noemt het hier het begin van deutero-

Jesaja. Vorig Hoofdstuk sprak over hun pijnlijke ballingschap in Babel, als straf voor 

hun ongehoorzaamheid, en in het bijzonder de afgoderijen. God is liefde, maar Hij wil 

ook gehoorzaamheid aan Zijn woord. Dit is ook een waarschuwing voor alle 

heidenen. (1Petr.4:17) 

WIE ZAL EN KAN TROOSTEN?  

De profeet moet van God het volk troosten en 

bemoedigen, in Jeruzalem, omdat er een betere tijd zal 

komen. God heeft Zijn volk vergeven, en is hen genadig. 

(1-5) Het volk heeft meer dan genoeg geleden met hun 

wegvoering. Jesaja hoort een stem, van iemand in de 

woestijn, om een weg te bereiden voor de Here. Het 

was de gewoonte als een koning een bepaalde weg zou 

gaan volgen dat die weg eerst diende te worden 

egaliseert. Hier vinden wij duidelijk Johannes de doper, 

welke later zou komen als een heraut van Jezus, de weg de waarheid en het leven! 

Matteüs 3:3 Hij toch is het, van wie door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij 

zeide: De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt 

recht zijn paden. 

Bij wegenwerken, dan worden alle struikelblokken en hindernissen 

en de puinhopen van Jeruzalem verwijderd. (Jes.51:3) Alle 

zonden dienen te worden verwijderd of vergeven, dan komt er 

troost in plaats van straf.  Dit zowel van rijken als van armen, van 

aanzien of niet.  Iedereen zal dan zien dat de Here zich zal 

openbaren. Iedereen zal begrijpen dat het de stem van God was 

welke had gesproken.  

(6-8) De tweede maal dient de heerlijkheid des Heren verkondigd te worden aan alle 

volkeren! Paulus zal deze tekst hebben gelezen! 

2 Tessalonicenzen 2:14 Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het 
verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus.15  Zo dan, broeders, staat 
vast en houdt u aan de overleveringen, die u door ons, hetzij mondeling, hetzij 
schriftelijk, geleerd zijn.16  En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons 
heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn 
genade verleend heeft, 
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(8) Het verdorde gras en de mooie bloemen, als beeld van de ongelovige sterveling, 
zijn levensovertuigingen en alle religieuze principes, zullen vergaan. Maar wat God 
liet opschrijven zal eeuwig blijven bestaan. Zijn woord werd doorgegeven door de 

profeten en de apostelen. (Joh.12:48) De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, 
maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.Matth.24:35! Jezus is het 
woord! (Joh.1:14) 
 
(9-11) Een vreugdebode van Jeruzalem, iemand die het volk 
samenriep met bazuingeschal. Ook de profeten riepen met 
luide stem. Zij kondigden aan dat er goede tijden zouden 
komen in de toekomst. 

Hier vinden wij nog de onvervulde profetie over de 

wederkomst van Jezus op aarde. Hij komt in grote kracht tot het overblijfsel van Zijn 

volk, het huis van Juda, te Jeruzalem.  Targoem: Het koninkrijk van uw God is 

geopenbaard. De Here zal bij zijn komst regeren als een goede herder over alle 

volkeren! Gods sterke arm is Jezus! Vanaf het ontstaan van Israël in 1948, mogen wij 

dat koninkrijk verwachten. (Luc.21:31)(Luc.18:25). Daar zullen weinig rijken het 

koninkrijk van God binnengaan, als door het oog van de naald. Denk aan de rijke 

jongeling!  

Matteüs 5:12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo 

hebben zij de profeten vóór u vervolgd. 

Openbaring 22:12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om eenieder te 
vergelden, naardat zijn werk is. 

God Schepper van hemel en aarde! 
(12-26) Hier vinden wij een beschrijving over hoe groot God wel is. (Jes.44:25) De 

ongelovige wil zelf zijn god maken, iets als een gouden kalf, door hebzucht superrijk 

willen worden, en schatten verzamelen als de rijksten van deze aarde.  (Luc.12:21). 

God heeft geen adviseur nodig. (Rom.11:34) De wereldbevolking is als stof, net als 

de eilanden, vergankelijk. (Mal.4:3) God sprak door de profeten. God geeft hemelse 

wijsheid en leert gerechtigheid aan hen die daarom bidden. (Jak.3:17) (Jak.1:5) 

Daarom gaat onze wereld ten onder door haar onbegrensde ongerechtigheid, 

globalisten spelen nu zelf god.  

De libanon het beboste berggebied, heeft geen voldoende hout of dieren genoeg 

voor brandoffers om God te eren!  

 

(18) De profeet wijst op een vergelijking, met wie is God te vergelijken?  

Er zijn mensen in de eindtijd, die zich vandaag willen vergelijken en de macht over de 

ganse wereld willen nemen, een nieuwe wereldorde zonder God. De goddeloze arme 

zoekt ook een beeld te maken, maar het mag niet rotten!  Jesaja spot met hun 

afgoderij.  God bestraft iedere vorm van afgoderij.   
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(22,23) God troont boven het rond der aarde. De aarde is rond, een aardbol, 

christenen wisten dit eeuwen eerder dan de wetenschap. God maakt de 

machthebbers en rechters over de ganse aarde tot ijdelheid, dat zal te zien zijn op 

het einde van de eindtijd. Wie zijn die machthebbers der aarde, het nieuwe Babel? 

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 ( farmakeia gifmengerij 
geneesmiddelen) werden alle volken verleid; 

 
De profeet vergelijkt 

ze met wegvliegende 

stoppels in een 

storm, of een 

kernexplosie? Kijk 

omhoog en zie wie 

dit alles heeft 

geschapen.  

 

Jakob klaagt! 

(27-31) Jakob klaagt dat hij lang genoeg werd gestraft met die ballingschap. De 

nakomelingen van Jakob klagen ook, ze denken dat God hen helemaal heeft 

vergeten, en hen geen recht meer zal verschaffen. Hoelang duurt het nog dat wij 

gestraft zijn?  Het lijkt of God zich heeft verborgen voor Israël. Ook vandaag zien wij 

dat Gods volk veel onrecht wordt aangedaan. Wij zien voor eigen ogen hoe de V.N. 

zich telkens vijandig opstelt tegenover de Joodse staat.  

De profeet reageert hierop, heb je niet gezien of gehoord hoe groot onze God wel is. 

God slaapt niet alsof hij moe zou zijn. Zijn plannen zijn niet te doorgronden, je 

begrijpt Hem niet eens!  

Hij geeft de vermoeide kracht, ook de jonge 

mannen. Flinke mannen zakken ineen! (GNB)  

Zoiets zien wij vandaag gebeuren in werkelijkheid, 

als bijwerking van de vele vaccinaties. 

(Pharmacia) (Matth.11:28). Het lijkt een oproep tot 

bekering! Hoeveel van Gods volk verwachten nog 

hun Messias?  
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Het geheime SYMBOOL van de arend! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesaja 40:31 maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen 
op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden 

niet mat. 

Hier vinden wij een prachtige vergelijking. God gebruikte hetzelfde beeld, wanneer 
Hij Israël verloste uit de slavernij van Egypte! De Farao werd de verliezer. Ook de 
komende antichrist zal de verliezer worden, bij een soortgelijke reddingsoperatie. 

Exodus 19:4 gij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op 
arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb. 
 
De arend is de enige vogel welke zijn jongen op zijn rug draagt, hoog in de lucht, en 
ze veilig naar hun nesten brengt in hoge bergkloven. Die arendsjongen zijn niet te 
zien van op aarde.  
Het volk kende deze levensgewoonte van de arend. De andere vogels vliegen laag 
en houden hun jongen tussen hun poten maar zijn niet veilig voor andere roofvogels.   
 
 

Een rabbijn, Saadiah Gaon, leert dat er bij de arend iets speciaals 
gebeurt. Eens in de tien jaar vliegen zij zeer hoog, ondanks de hitte 
van de zon. Dan gaan ze verpluimen, hun oude pluimen vallen uit en 
ze krijgen daarna een nieuw verenpak.  (Spr.23:5) Het lijkt alsof hun 
jeugd is hernieuwd!  
 

Psalm 103:5 die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd 
zich vernieuwt als die van een arend. 

 
 
Tot de zieke Job sprak men ook dat hij zich zou bekeren, en zou genezen worden, 

en dat zijn vlees zou worden als dat van een kind. Hij die uw levensjaren verzadigd 

met goedheid, zal u genezen. (Job.33:25) Dit werd ook gebruikt om hen die 

terugkeren van Babylon te bemoedigen, dat er een nieuw leven zou komen in het 

beloofde land en Jeruzalem. 

Zoals arenden, krijgen de Bijbelgetrouwe christenen ook eens een nieuw 

uiterlijk! 

ronny
Markering
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2 Korintiërs 5:1 Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt 

afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen 

gemaakt, een eeuwig huis. 2 Korintiërs 5:2 Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar 

met onze woonstede uit de hemel overkleed te worden, 

Het doet ons nadenken over de dag van de opname in de lucht, met een veranderd 

verheerlijkt onsterfelijk lichaam. Geen zieken meer! (Jes.53:4) Dan krijgen allen die 

zich eens bekeerden, een hemels lichaam! Dit is een geheime verandering! Dan zal 

ieder genezen zijn!  

Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen 
zullen wij veranderd worden, 1 Korintiërs 15:52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de 

laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk 
opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 

 
1 Tessalonicenzen 4:17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met 

hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here 
tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. 
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