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BIJBELSTUDIE JESAJA 

DEEL 22 

HOOFDSTUK 43 
 

Israel kan niet van de wereldkaart worden weggeveegd! 

Hier vinden wij nu dat God zijn volk belooft, dat Hij Jacob, Israël, genadig zal zijn. 

Ook wanneer u in grote moeilijkheden, als water, vuur of wateroverlast, zult komen, 

zal God hen beschermen als bij de exodus. Grondtekst: ֑פּוָך טְׁ  Ze zullen jeִישְׁ

overspoelen. Ook al zal Israël door al zijn vijanden worden aangevallen! Grote en 

kleine wateren zijn volken. 

Zacharia 12:3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten 
heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde 

zullen zich daarheen verzamelen. 
 

 
1-8 Dit kan en zal ten koste zijn, met vele 

mensenlevens, van andere landen als 

Egypte, Ethiopië en Seba (Saoedi-

Arabië) De profeet laat weten dat God 

Zijn volk, hun nakroost, alle Joden, doof of 

blind en het niet begrijpen, en ze zal 

vergaderen van overal. God houdt van 

Zijn volk. Een ander bewijs van Gods 

liefde vinden wij in de brief aan 

Philadelphia. Hedendaagse elites met 

duivel aanbidding, in USA enz. Ze 

verdrukken Israël, maar lees Jes.49:26. 

Openbaring 3:9 Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat 

zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich 

nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad. 

Jarenlang was er geen staat Israël meer tot 1948. Mijn Woord zal uw steun zijn. 

(Targ)  Waarom is Gods volk nog geestelijk blind? 

Ook toen zij verlost werden uit Egypte, drong het bij hen nog niet goed door, wat God 

aan het doen was in Zijn liefde, via de natuur!  Ze hadden soms moeite om te willen 

luisteren naar Mozes. Denk aan het gouden kalf, afgod van het kapitalisme, zoals in 

Egypte, beeld van de wereld. Nochtans een wijs volk, maar zolang ze niet willen 

geloven of willen aanhoren dat Jezus, het Woord, hun Messias is, begrijpen ze Gods 

plannen niet. 
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Israël ware getuige van God! 

(9 -13) Laat maar alle heidenvolken samenkomen profeteert Jesaja, wie zal en kan 

dit vooraf verkondigen? Laten die heidenen maar in valsheid verkondigen, getuigen, 

wat hun afgoden inspireerden. Ze hebben het in het verleden ook nooit kunnen doen. 

(Deut.4:35) Laat ze maar een getuigenis afleggen. Jes.44:9 !  

“Wie van hun goden heeft dit voorzegd. Wie heeft vroeger voorspellingen gedaan? 

Laat ze dan maar hun getuigen oproepen, die bewijzen kunnen geven” (Vert. 

dr.A.schoors)  

De heidenen zullen eens zeggen: Israël heeft gelijk, zij hebben de waarheid. Gij zijt 

mij getuigen zegt Jahweh,  ה הו ָ֔  en mijn dienaar, de Messias. God wil eenvoudig dat יְׁ

Zijn volk wil getuigen van Zijn allemachtigheid. Dan zullen zij in Mij geloven, want er 

is maar één God, die van Israël! (Jes.42:8) De Joden stonden wel bekend onder alle 

volkeren als aanbidders van Jehova. Bedenk wat de grote koning Nebukadnezar 

deed, hij knielde voor de profeet Daniel en sprak: 

Daniël 2:47 De koning gaf Daniël ten antwoord: In waarheid, uw God is de God der 

goden en de Heer der koningen, en Hij openbaart verborgenheden: daarom 

hebt gij deze verborgenheid kunnen openbaren. 

 Zo spreekt de profeet in vers 12 dat het Joodse volk Gods getuigen zijn. De rest uit 

de heidenen zijn valse getuigen. (Targ) “Ik heb aan uw vader Abraham verkondigd 

wat er zou gebeuren” Ik heb je uit Egypte verlost zoals ik hem heb gezworen.” 

Niemand kan redden uit Mijn hand! 
 

Jesaja 43:13 Ook voortaan ben Ik dezelfde en niemand redt uit mijn hand. 
Ik werk, en wie zal het keren? 

 

Johannes 10:28 en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet 
verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. 

 
Het woord “roven” is nu beter vertaald door “veranderen” of omkeren!  נ  ה ֶֽ יב   ְישִׁ

Bijzonder vandaag wil men de wedergeboren christenen hun DNA wijzigen, 

veranderen! Doch het werd reeds gewijzigd, je bent een nieuwe schepping! Met 

een “Crispr Cas” methode wil men in dit DNA van de mens knippen en plakken, dus 

uw erfelijk materiaal, uw eigen denken en willen, wijzigingen. Gods kinderen zullen 

dit duivels ingrijpen weigeren en dit begrijpen, want hun DNA is door God gewijzigd! 

Let op wat Paulus schreef: 

Col_2:11  In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen 

geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de 

besnijdenis van Christus; (SV) 
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Het denkpatroon van een Bijbelgetrouw christen is veranderd bij de wedergeboorte, 

hij verliet langzaam zijn eigenzinnig denken, en zoekt te handelen en te denken als 

Jezus! (Math.16:24) 

2 Korintiërs 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude 

is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 

 

(14-21) Babel zou worden verwoest, en de Chaldeeën zouden 

jammerden en klaagden.  Iemand: De Meden en de Perzen 

veroverden met Koning Kores Babel, en Israël kon terugkeren 

naar Jeruzalem. Het overblijfsel van Gods volk zal dan 

getuigen, wat was geprofeteerd.  Ze zullen Gods lof 

verkondigen. Ook Jezus sprak over het getuigen na zijn 

opstanding: 

En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage 
opstaan uit de doden, Lucas 24:47 en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot 
vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. 
Lucas 24:48 Gij zijt getuigen van deze dingen.  Zie: Handel.1:8 

 

De Here voert de strijd zoals 

Hij dat wil, op eigen wijze, te 

lande of door de zee. Hij 

maakt een machtige weg tot 

verlossing. (Exod.14:21) Zoals 

de weg door de Rode zee. 

Chaldeeërs, rijke handelaars, 

vluchten angstig op hun 

bekende zeilboten weg of 

sneuvelden. Babel doofde uit 

voor altijd. Ook vandaag gaan Zijn woorden haastig in vervulling.  

God maakt iets nieuws. Profetie voor latere tijden waarbij Israël als het ware uit de 

dood zal opstaan, tot zalig nieuw leven, wij vermoeden de tijd van het duizendjarige 

rijk. Een verandering in de natuur van de schepping. In de natuur vrede onder al de 

wilde en onreine dieren. Water in de woestijn is alsof het tot leven komt. Water te 

geven aan de gevangenen van mijn volk volgens de Targum vertaling.  Israël zal 

Gods lof verkondigen.   
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Waarom strafte God Zijn volk Israël? 

(22-28) Het huis van Jacob kwam bijna niet meer samen tot aanbidding. Men was de 

leer van de wet moe geworden, vergeten, geen belangstelling meer noch eerbied. 

Men had bijna God helemaal vergeten, net zoals in Europa vandaag. (Micha 1:13) 

God wil aanbeden worden, en gebeden worden, God wil communicatie met de 

mensen, bijzonder met al Zijn volk, bestaande uit allen die Jezus aanvaarden. 

Mensen mogen veel vragen aan God, maar het is dan ook begrijpelijk dat God ook 

iets mag vragen! Gebedsloosheid is hier het eerste kwaad wat wij vinden. 

(Hos.14:2)   

God eren zoals Hij het wilde, werd ook niet meer gedaan. Isa 1:4 Wee het zondige 

volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende 

kinderen! Zij hebben den HEERE verlaten, zij hebben den Heilige Israëls gelasterd, 

zij hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. 

Geen offers meer, geen schapen werden geslacht, geen spijsoffers meer, geen 

wierook, welke spreekt over iemand de eer geven. Persoonlijke toewijding was er 

niet meer, een stervende relatie. Onze persoonlijke relatie met de Heer is van 

belang. Welk mens kent vandaag geen zorgen of angst? Een Bijbelgetrouw christen 

heeft toch de smalle weg gevonden tot behoud.  

Filippenzen 4:6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen 
door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ongerechtigheid ook dat zag God. Aromatisch riet, kalmoes, dik riet, werd met 

zilver gekocht, doch niet meer gebruikt voor heilige offeranden. Ze gebruikten hun 

geld voor hun andere begeerten! Neen, men dreef er gewoon handel mee voor de 

winsten en eigen genot. Eerst hun plezier! Het altaar werd niet gezalfd enz.  
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Een nieuw begin! Een nieuw verbond! 

 

 

 

 

 

 

God gedacht hun zonden niet meer. Hij wilde een nieuw begin. Dat lijkt wel de tijd 

van genade te zijn tot de eindtijd.  Hier vinden wij een beeld van het offer van Jezus 

op Golgotha tot vergeving van ieders zonden, enkel door geloof!  

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; Matteüs 11:29 
neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en 
gij zult rust vinden voor uw zielen; 
 

De aarde wankelt als een dronkaard en wankelt als een hut. De rebellie 

van de aarde drukt haar neer, en ze valt, om nooit meer op te staan. 

Jes.24:20 

Biblespace, 24 febr.2023 

https://biblespace.org 
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