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BIJBELSTUDIE JESAJA 

DEEL 20 

HOOFDSTUK 41 
 

Luister eens naar God! 

God laat een overwinnaar optreden. (1-4) God zegt: luister eens naar Mij, gij 

kustlanden, lijkt op het oude Romeinse rijk, en gij heidense V.N. (Jes.11:11) U hebt 

uw slagkracht goed kunnen vergroten, met heel moderne wapens. Kom maar 

dichterbij zo spreekt God precies als vanuit Jeruzalem. Laten wij onze krachten eens 

meten, Armageddon? Jesaja ziet ook nog andere mensen, zij die de Here 

verwachten, en zij putten nieuwe kracht! (Jes.40:31) Dit is nog een troost voor Israël 

en christenen.  

God is werkzaam onder de mensen! 

Wie heeft “hem”, dat was Abraham uit het 

Oosten, uit Aram, welke optrok door een weg 

welke hij nog nooit had betreden!  Hij verliet 

zijn vader met zijn afgodenwinkeltje, na een 

incident! (mondelinge uitleg) Hij leerde waar hij 

kwam over de God, schepper van hemel en 

aarde, en wilde gerechtigheid.  

Ook was het God welke Kores uit het 

Noorden, op gedachten bracht, het in zijn 

hart legde, om Zijn volk uit de ballingschap te 

verlossen. Wie wilde kon terug naar Jeruzalem.                                                     

(Jes.44:28). God kende Cyrus genaamd Kores al voor zijn geboorte! 

Jezus komt duidelijk naar voor in vers 4 welke werkzaam 

was in alle generaties. Hij was er bij de eerste generatie en 

zal er zijn bij de laatste generatie of geslacht. Dit alles heeft 

Jezus gepland. (Openb.22:13) De laatste generatie is ons 

hedendaags geslacht! (Marc.13:28) (Jes.48:12) Bij de 

wederkomst van Jezus, te Jeruzalem, zullen zijn vijanden 

worden tot dwarrelende stoppels.  

 

Marcus 13:30 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit 

alles geschiedt.31  De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen 

niet voorbijgaan. 
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Ongeziene angst onder de volkeren 

(5-7) Angst zal niet te beschrijven zijn bij het 

zien van het uitzonderlijk krachtig optreden 

van Jezus, in wie zij niet wilden geloven. De 

ramp of rampen mogelijks ook strijd zal van 

ver te zien zijn. Mobilisatie in de EU of NAVO 

en trekken moedeloos op ten oorlog richting 

Israël. (Rashi)  

Openbaring 9:20 En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood 
waren door deze plagen,(rampen) bekeerden zich toch niet van de werken hunner 
handen, om de boze geesten niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, 
stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan; 
 

Velen zullen dichterbij komen om tevergeefs 
eventueel internationale hulp te bieden. Ze zullen 
elkaar in wanhoop sterk bemoedigen. Ze zullen 
traditioneel handelen in hun antichristelijke religie, 
waarop al die volkeren hun vertrouwen stellen! Ze 
smeden en aanbidden opnieuw onmachtige 
afgodsbeelden beplakt met goud! Ze zoeken 
bescherming in die 

beelden, die ze vastmaken, anders vallen deze 
levenloze goden om! Ze dachten wellicht aan het 
grote afgodsbeeld Dagon! (1 Sam.5:4) 

Ook Jesaja lacht terecht met hun raadpleging bij hun 

stomme afgoden. Wij denken dat God lacht, en alle 

afgoderij en gruwelen zullen verdwijnen. Kaarsjes 

branden voor allerlei beelden, heiligenbeelden, zullen niet kunnen helpen! (1 

Cor.12:2) (Zach.13:2)(Hab.2:18)(Ezech.44:10)(Ps.96:5)(Matth.24:15) 

 

Troost voor het overblijfsel van Israël, Zijn oogappel! (Zach.2:8) 

(8-14) God kijkt nog steeds naar Israël, als nakroost van de gelovige Abraham, Zijn 

vriend en dienaar! Hij verzamelt alle stammen van over de ganse wereld, terug naar 

hun eigen land. (Alija) Hij troost hen, en zal hen steunen. Allen die joden haten zullen 

snel omkomen. Jodenhaat is doorgedrongen tot in “naamchristelijke” en andere 

godsdiensten. Ze zullen een deal, een verbond sluiten om Israël aan te vallen, en de 

oorlog te verklaren. (Psalm 83).  

De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen 
tegen de HERE en zijn gezalfde: Psalm 2:3 Laat ons hun banden verscheuren 
en hun touwen van ons werpen! 4 Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. 
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Al die goddelozen zullen snel wonderlijk omkomen. (Armageddon?) (Ps.2:9) Men zal 

ze zoeken en niet meer vinden!  

Psalm 37:12 De goddeloze smeedt boze plannen tegen de rechtvaardige en knarst de 
tanden tegen hem; Ik zag een goddeloze, een geweldenaar, die zich uitbreidde als een 
weelderige woekerplant; (antichrist en zijn volgelingen?)  
 
Psalm 37:36 toen iemand voorbijging, zie, hij was niet meer, ik zocht hem, maar hij was 
niet te vinden. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
God spreekt over Zijn heilrijke rechterhand, Jezus!!!  Vrees niet, gij wormpje Jakob! 
Dit is een voor Joden een gekende gezegde. Een wormpje, het bijt men zijn mond, 
en kan langzaam een cederboom, de grootste boom, doen neervallen.  
 
Dit wijst ernaar als het overblijfsel gaat bidden, tot hun God, dan zit er kracht in hun 
bidden. Dit kan als zij naar Hem luisteren. Maar zij luisterden niet naar Jezus, zij 
verachten Hem!  
 
Jesaja 59:20 Maar als Verlosser komt Hij voor Sion en voor wie zich in Jakob van 
overtreding bekeren, luidt het woord des HEREN. 
 
ik ben een worm en geen man, een smaad voor de mensen en veracht door het volk. 
(Ps.22:7) 
Doch velen zullen zich laten, misleiden door de komende valse Messias, de 

antichrist.   

Targoem: Vrees niet, mijn Woord zal uw hulp zijn. (Openb.19:13)  

Johannes 1:14 Het Woord is vlees 
geworden en het heeft onder ons 
gewoond en wij hebben zijn 
heerlijkheid aanschouwd, een 
heerlijkheid als van de eniggeborene 
des Vaders, vol van genade en 
waarheid. 

 

 



 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15-20) God zal van Israël een scherpe en nieuwe dorsslede maken. Dit 

landbouwwerktuig “noreg” wordt nog steeds gebruikt in Syrië. De bergen zijn de grote 

machthebbers en kleine machthebbers, superrijken, het onkruid, tot stof en kaf 

maken. Het einde van de globalisten en aanhangers. Het einde van grote moderne 

legers, welke in stof zullen vergaan. Nucleair of door natuurgeweld? De armen onder 

Gods volk vergaan van dorst, maar er komt verandering door gebedsverhoring. De 

woestijn zal een waterplas worden, God zal ingrijpen. Eindelijk komt er gerechtigheid 

waar deze wereld naar zucht. Dit zal het einde zijn van al die geheime elites met 

machtsmisbruik. 

Dan lezen wij hoe de Here diep zal ingrijpen in de natuur tot herstel. In ingreep wat 

de mens niet kan. Daarom zal men zien dat alleen de God van Israël het deed. 

God daagt de heidenen met hun afgoden uit. 

(21-29) De profeet Jesaja laat zien wat God zal doen 

in de confrontatie met de naties. Zij allen die afgoden 

dienen, Babelse valse godsdiensten als Moloch, 

Baal, Vatis (aanbidden) can(slang) , “christelijke” 

duivelaanbidders.  Babylonische zonaanbidding 

doorgedrongen in het Vaticaan, eerst door de 

Chaldese priesters en dan later door keizer 

Constantijn.  

 Anderen daartegenover, mensen die hun vertrouwen alleen stellen op de God van 

Israël. Toon maar de bewijzen, vruchten van uw afgoderij, wij zullen oordelen. God 

lacht: of laat maar de toekomst zien, toon ons dat gij goden zijt. Wie van die goden 

heeft de grote overwinnaar aangekondigd, zo lacht Jesaja.  
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Valse profeten zullen aan het licht komen. Zij met vele volgelingen, hun werk is niets 

waard en slechter dan adders! Meteen zijn die volgelingen zelf tevens een gruwel in 

de ogen van God. 

Toen hij nu zag, dat vele van de Farizeeën en Sadduceeën tot de doop kwamen, zeide hij 
tot hen: Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te 
ontgaan? Mat.3:7  

 

 
 

 

 

 

 

Farizeeën volgden eerder de Talmoed, een satanische versie van de Thora. Daarom 

maakte Jezus duidelijk dat zij in feite de Synagoge van satan waren. Hun 

nakomelingen kunnen wij terugvinden bij de satanisten, Illuminatie, NWO, geheime 

genootschappen, welke eden aflegden aan Lucifer, met bloedrituelen. Christelijke 

Joden, welke Jezus hebben aangenomen, willen met hen niets te maken hebben.  

Daarom zien wij wat Daniël zegt over de komende antichrist, of valse Messias welke 

de Joden zullen aanvaarden. Daniel zegt: Zijn god is er een die zijn voorvaders niet 

kenden, een god van krachten. (2 Thess.2:9) Onverwacht handelt hij zoals de 

Egyptenaren, slavernij invoeren. En wie hem volgen zullen delen in de grote buit 

delen. Antiochus vroeger, als voorloper van de antichrist, welke de vrijheid van de 

mensen zal ontnemen.  

Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen 
en bedrieglijke wonderen, 2 Tessalonicenzen 2:10 en met allerlei verlokkende 
ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet 
aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 
 
Jesaja laat nu weten dat alleen Gods plan in vervulling gaat, zoals hij Kores riep en 

zijn volk terug liet keren. Niemand wist het, maar ik heb het mogen bekend maken en 

mijn volk kunnen troosten. Jesaja mocht aankondigen dat er betere tijden zouden 

komen. 

Biblespace, 13 jan.2023 
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