Toelichting
op het boek

JESAJA

M.G. de Koning

Inhoud
Toegepaste vertalingen en afkortingen
Woord vooraf

1

Inleiding

3

Indeling van Jesaja

4

Jesaja 1

Het rechtsgeding van de HERE met zijn volk

7

Jesaja 2

Het vrederijk, de dag van de HERE

15

Jesaja 3

Oordeel over de leiders en de vrouwen van Jeruzalem

21

Jesaja 4

Jeruzalem hersteld en beschermd door de HERE

26

Jesaja 5

Wijngaard, wee en toorn van de HERE

28

Jesaja 6

Jesaja ziet de heerlijkheid van de Here en wordt geroepen

35

Jesaja 7

Het teken van Immanuël

40

Jesaja 8

Assyrië overstroomt Juda, de HERE als heiligdom, wet en getuigenis

46

Jesaja 9

Komst Messias, God toorn over Efraïm

53

Jesaja 10

Gods toorn over Efraïm (vervolg), de tuchtroede Assur, een rest behouden,
opmars van de Assyriërs

59

Jesaja 11

De Messias, het vrederijk, Israël vergaderd en verenigd

64

Jesaja 12

Danklied

68

Jesaja 13

Profetie over Babylon (1)

70

Jesaja 14

Profetie over Babylon (2), Assur en Filistéa

74

Jesaja 15

Profetie over Moab (1)

81

Jesaja 16

Profetie over Moab (2)

83

Jesaja 17

Profetie over Damaskus en Efraïm

86

Jesaja 18

Profetie over het land aan de overzijde van de rivieren

88

Jesaja 19

Profetie over Egypte

93

Jesaja 20

Profetie over Egypte en Ethiopië

97

Jesaja 21

Profetie over Babel, Edom en Arabië

99

Jesaja 22

Lichtzinnigheid van Jeruzalem, profetie over Sebna en Eljakim

102

Jesaja 23

Profetie over Tyrus en Sidon

107

Jesaja 24

Het gericht over de aarde

110

Jesaja 25

Danklied, heil voor de volken

115

Jesaja 26

Verlossing en oordeel

117

Jesaja 27

Israël door de HERE verlost en bijeenvergaderd

122

Jesaja 28

Profetie over Samaria en de leiders van Jeruzalem

125

Jesaja 29

Jeruzalem benauwd en bevrijd, verblind en ziende

131

Jesaja 30

Het verbond met Egypte, belofte van heil voor Sion

135

Jesaja 31

Dwaasheid om bij Egypte hulp te zoeken

141

Jesaja 32

Het vrederijk, zorgeloze vrouwen

143

Jesaja 33

Nood en redding van Jeruzalem

146

Jesaja 34

Oordeel van de HERE over Edom

150

Jesaja 35

Het Messiaanse vrederijk

153

Jesaja 36

Jeruzalem door Sanherib belegerd

155

Jesaja 37

Bevrijding van Jeruzalem voorzegd, gebed van Hizkia

159

Jesaja 38

Hizkia’s ziekte, genezing en danklied

164

Jesaja 39

Het gezandschap uit Babel

168

Jesaja 40

God troost, draagt en sterkt zijn volk, Hij is verheven en machtig

171

Jesaja 41

Kores verwekt, Israël de knecht van de HERE, alleen de HERE kent de toekomst

180

Jesaja 42

De Knecht van de HERE, de HERE is uniek, de rechtmatigheid van zijn handelen

186

Jesaja 43

Kostbaar, nieuwe dingen, uitdelging overtredingen

194

Jesaja 44

De Geest beloofd, God en de afgoden, belofte van herstel

200

Jesaja 45

Kores, de HERE is de enige Verlosser

206

Jesaja 46

De afgoden van Babel en de HERE

212

Jesaja 46

Oordeel over Babel

215

Jesaja 48

Nieuwe dingen, Israël bevrijd

218

Jesaja 49

De Knecht van de HERE, de terugkeer

223

Jesaja 50

Geen antwoord toen God riep, de Knecht van de HERE

230

Jesaja 51

Horen, opwaken

234

Jesaja 52

Waak op, vertrek, verhoging van de Knecht van de HERE

239

Jesaja 53

De lijdende Knecht van de HERE

244

Jesaja 54

De heerlijke toekomst van Sion

252

Jesaja 55

Uitnodiging tot het heil, werkzaamheid van het Woord

256

Jesaja 56

Heil ook voor de vreemdeling, wee over de goddelozen

259

Jesaja 57

De zonden van het volk blootgelegd, troost voor verbrijzelden

262

Jesaja 58

Vasten, sabbat

266

Jesaja 59

Zonden verhinderen de beloofde zegen

270

Jesaja 60

Sions heerlijkheid

274

Jesaja 61

De dienst van Christus

278

Jesaja 62

Het heil van Sion komt

283

Jesaja 63

Wraakgericht, gebed van een boeteling

286

Jesaja 64

Vervolg gebed van een boeteling

292

Jesaja 65

Algemene afval, overblijfsel, onderscheid afvalligen en getrouwen, nieuwe
hemel en aarde

294

Jesaja 66

Verwerpelijke tempeldienst, spotters beschaamd, Jeruzalem verheugd, de
HERE komt in vuur, de volken vergaderd, Israëlieten als offer voor de HERE,
de HERE alom geëerd, het vreselijk lot van de afvalligen

300

Toegepaste vertalingen en afkortingen

Voor aanhalingen uit het Oude Testament is gebruik gemaakt van de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG, editie 1951).
Een enkele keer is een beroep gedaan op de Statenvertaling. Dat wordt aangegeven door de afkorting SV.
De bijbelgedeeltes uit het Nieuwe Testament zijn ontleend aan de Herziene Voorhoeve-vertaling (TELOS-vertaling).

Voor de bijbelboeken zijn de volgende afkortingen gebruikt:
Gn
Ex
Lv
Nm
Dt
Jz
Ri
Ru
1Sm
2Sm
1Kn
2Kn
1Kr
2Kr
Ea
Ne
Es
Jb
Ps
Sp
Pr
Hl

Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Richteren
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Koningen
2 Koningen
1 Kronieken
2 Kronieken
Ezra
Nehemia
Esther
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied

Js
Jr
Kl
Ez
Dn
Hs
Jl
Am
Ob
Jn
Mi
Na
Hk
Zf
Hg
Zc
Ml
Mt
Mk
Lk
Jh
Hd

Jesaja
Jeremia
Klaagliederen
Ezechiël
Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Zefanja
Haggaï
Zacharia
Maleachi
Mattheüs
Markus
Lukas
Johannes
Handelingen

Rm
1Ko
2Ko
Gl
Ef
Fp
Ko
1Th
2Th
1Tm
2Tm
Tt
Fm
Hb
Jk
1Pt
2Pt
1Jh
2Jh
3Jh
Jd
Op

Romeinen
1 Korinthiërs
2 Korinthiërs
Galaten
Efeziërs
Filippiërs
Kolossers
1 Thessalonikers
2 Thessalonikers
1 Timotheüs
2 Timotheüs
Titus
Filemon
Hebreeën
Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas
Openbaring

In de bijbelgedeeltes van het Nieuwe Testament worden drie soorten haakjes gebruikt:
Ronde haakjes ( )
Deze dienen uitsluitend om het lezen en begrijpen van de tekst te vergemakkelijken; zij geven aan dat een bepaald
gedeelte een soort tussenzin vormt die de eigenlijke loop van het het verhaal of het betoog enigszins onderbreekt.
Vierkante haakjes [ ]
Deze geven aan dat de ingesloten woorden niet in de grondtekst voorkomen, maar in het Nederlands moeten
worden ingevoegd om de tekst begrijpelijk te maken; deze woorden moeten dus altijd gelezen worden. Met
name het (bepaalde) lidwoord ontbreekt nogal eens in het Grieks, waar dat in het Nederlands wel noodzakelijk
is; aangezien verschillende uitleggers van mening zijn dat het al of niet voorkomen van het lidwoord vaak van
grote betekenis is, is ernaar gestreefd dit overal in de vertaling tussen haakjes te plaatsen waar het in de grondtekst
ontbreekt.
Scherpe haakjes < >
Deze geven aan dat de ingesloten woorden in sommige handschriften wel en in andere niet voorkomen.

Woord vooraf
De aanleiding tot het schrijven van deze toelichting is de bespreking
van het boek van de profeet Jesaja op de wekelijkse bijbelstudie van
de gemeente. Voordat we ermee begonnen, hebben we ons gerealiseerd dat het een omvangrijk boek is dat je niet kunt bespreken als
bijvoorbeeld een van de brieven van het Nieuwe Testament. Deze
brieven kun je vers voor vers met elkaar bespreken. Voor de bespreking van Jesaja hebben we ervoor gekozen om telkens een gedeelte
te bespreken. Dat komt de continuïteit van de bespreking ten goede.
Ik heb op me genomen een indeling voor de bespreking te maken.
Tevens heb ik aangeboden van het te bespreken gedeelte alle broeders
en zusters per e-mail een korte verklaring te sturen. Die verklaring
bestaat voor het grootste gedeelte uit het weergeven van de vertaling
van een commentaar geschreven door W.E.Vine. Van deze verklaring
heb ik zelf veel hulp ondervonden en op deze manier konden ook
anderen er hun nut mee doen in de voorbereiding voor de bijbelstudie.
Verder is aangeraden om het te bespreken gedeelte enkele keren te
lezen. Een goede voorbereiding maakt de zegen van een bespreking
altijd groter.
Er is nog een aantal goede commentaren om ons te helpen inzicht te
krijgen in dit prachtige bijbelboek. Die heb ik vervolgens ook geraadpleegd. Opmerkingen uit deze commentaren die mij hebben geholpen
om beter te begrijpen wat Jesaja heeft geschreven, heb ik in de
verklaring van Vine verwerkt. Hierdoor is er een uitvoeriger toelichting op dit schitterende bijbelboek ontstaan.
Zoals bij andere toelichtingen opgemerkt, is ook nu ieder weer vrij
deze toelichting aan te vullen met wat hij via andere gaven van de
Heer heeft ontdekt of wat de Heer hem persoonlijk heeft laten zien.
De uitwisseling van deze gedachten in de persoonlijke contacten (vgl.
Mal.3:16) en tijdens de samenkomsten van de gemeente zal tot opbouw
en versterking van de gemeente dienen en bovenal tot vreugde van
onze God en Vader en onze Heer Jezus Christus zijn. Alleen door het
Woord (en in de kracht van de Geest) kunnen we een gezonde relatie
onderhouden met onze God en Vader en met elkaar.

Dan spreken zij die de HERE vrezen, onder elkander, ieder tot zijn naaste: De HERE bemerkte het
toch en hoorde het en er werd een gedenkboek
voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van
hen die de HERE vrezen en zijn naam in ere houden. (Ml 3:16)

In deze tijd, waarin de gemeente wordt gekenmerkt door grote zwakheid en verschillende noden en problemen, hebben we het profetische
woord hard nodig. Het is een bewijs van Gods genade dat Hij profeten
heeft gegeven. Hij stuurde altijd profeten als het volk van Hem
afweek. Hun boodschap had twee kanten: oordeel over hen die
volhardden in hun afwijzing van zijn Woord en zegen voor hen die
gehoor gaven aan de oproep die de profeet namens God deed. Wie
Jesaja aandachtig leest, komt onder indruk van de kracht die zijn
boodschap vandaag voor ons heeft.
Het is meer dan ooit nodig elkaar te motiveren elke dag tijd (Hd 17:11)
vrij te maken om te luisteren naar wat de Geest door het Woord tot
ons persoonlijk te zeggen heeft.

Woord vooraf

Dezen nu waren edeler dan die in Thessalonika:
zij ontvingen het woord met alle bereidwilligheid, terwijl zij dagelijks de Schriften onderzochten of deze dingen zo waren. (Hd 17:11)
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Laat het ook een regelmatig onderwerp van gesprek zijn in het gezin
(Dt 6:6-9). Hierbij kan deze toelichting een goed hulpmiddel zijn. We
kunnen bijvoorbeeld na de maaltijd een stukje van Jesaja lezen,
daarna de toelichting van het betreffende gedeelte en daarover dan
even met elkaar praten. Als we dat doen met een gebed in het hart dat
de Heer ons verlichte ogen van het hart geeft (Ef 1:18), zullen de
gezegende gevolgen daarvan voor het hele gezin niet uitblijven (Hb
6:7).
Als een gedeelte van Gods woord duidelijk(er) is geworden, dank dan
de Heer voor wat Hij heeft laten zien, ook als dat betekent dat we iets
moeten belijden. Zo wordt het ons geestelijk eigendom en kunnen we
ook anderen weer dienen met wat wij er zelf van hebben mogen zien.’
Als we biddend dit prachtige gedeelte van de schatkamer van Gods
woord binnengaan, zullen we er dankend uit te voorschijn komen.
Ger de Koning
Middelburg, juli 2006
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Woord vooraf

Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij
zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij
opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw
hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij zult ze schrijven op de
deurposten van uw huis en aan uw poorten.
(Dt 6:6-9)
..., opdat de God van onze Heer Jezus Christus,
de Vader der heerlijkheid, u [de] geest van wijsheid en openbaring geeft in [de] kennis van
Hem, verlichte ogen van <uw> hart, opdat u
weet wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de
heiligen, ... (Ef 1:17,18)
Want [de] grond die de dikwijls daarop komende
regen indrinkt en nuttig gewas voortbrengt voor
hen ten behoeve van wie hij ook bebouwd wordt,
ontvangt zegen van God; ... (Hb 6:7)

Inleiding
Er is geen boek zo rijk aan profetische gedachten als Jesaja. Bijna elk
aspect van het profetisch woord is hier aanwezig. Jesaja spreekt
alleen niet over Israël in ballingschap, het onderwerp van de profeet
Daniël.
Jesaja is wel de evangelist van het Oude Testament genoemd. Het
grote onderwerp van het profetisch woord, de Messias, de Heer Jezus,
staat in zijn boek centraal. Hij spreekt over de geboorte van de Heer
Jezus, zijn voedsel, zijn leven, zijn dood, zijn opstanding, zijn terugkeer, zijn vrederijk. Er is geen bijbelboek waarin we zoveel leren over
het lijden, de verheerlijking en het koninkrijk van de Heer Jezus als
Jesaja. Zijn profetie wordt meer dan enig ander boek van het Oude
Testament in het Nieuwe Testament aangehaald, wel meer dan 150
maal.
Een enkel woord over profetie in het algemeen. Profeten worden door
de Heer gezonden in tijden van verval. Profeten doen een beroep op
een volk dat van God is afgeweken om weer tot God terug te keren,
opdat God zijn volk weer kan zegenen. Luisteren ze niet, dan moet
het oordeel komen. Waarschuwingen worden gevolgd door oordeel.
Oordeel geldt altijd de grote massa van het volk.
Tevens hebben de profeten altijd het oog gericht op een overblijfsel,
de weinige ontkomenen (Js 1:9). Soms zijn profeten zelf een type van
dat overblijfsel, zoals Jesaja. Het kenmerk van een overblijfsel is dat
het staande is gebleven te midden van het verval. Het krijgt ook een
bijzondere aankondiging aangaande de toekomst, de eindtijd. (Deze
‘werkwijze’ geldt de schrijvende profeten en niet profeten als Elia en
Elisa die niet over toekomstige dingen hebben geprofeteerd, maar
profeteerden met het oog op de actuele situatie.) De eindtijd is de
komst van de Heer Jezus en de vestiging van zijn rijk. Geen profetie
heeft ooit al een volle vervulling gehad, wel al voorlopige vervulling.

Indien de HERE der heerscharen ons niet enige
weinige ontkomenen had overgelaten, waren wij
als Sodom geworden, aan Gomorra gelijk.
(Js 1:9)

Profetie heeft dus een directe eerste betekenis voor de situatie van de
tijd waarin de profeet optreedt. In de tweede plaats zien we in de
boeken van de profeten ook een profetisch perspectief. Dan zien we
in de gebeurtenissen van de dagen van de profeet een voorafschaduwing van gebeurtenissen die zich aan het eind van de tijd zullen
afspelen. Maar in de derde plaats is elk bijbelboek van de profeten,
en dus ook Jesaja, ook een typologisch boek met beelden die voor
ons geestelijke lessen bevatten (1Ko 10). De geestelijke toestand van
het volk van God toen spreekt ons aan over de geestelijke toestand
van Gods volk nu.

Maar in de meesten van hen had God geen welgevallen, want zij zijn neergeveld in de woestijn.
En deze dingen gebeurden tot voorbeelden voor
ons, opdat wij geen begeerte in [het] kwade zouden hebben, zoals zij er begeerte in hadden.
(1Ko 10:5,6)
<Al> deze dingen nu zijn hun overkomen als
voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, op wie de einden van de eeuwen
zijn gekomen. (1Ko 10:11)

Belangrijk is nog op te merken dat we, wat voor Israël letterlijke
profetieën zijn, niet mogen overhevelen op de kerk nu. De profetie
heeft een letterlijke vervulling voor Israël en niet voor de kerk. De
letterlijke vervulling mag echter niet verhinderen dat de kerk of
gemeente geestelijke lessen uit de profetieën trekt.

Inleiding
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Indeling van Jesaja
Het boek Jesaja is op meerdere manier onder te verdelen. De grote
indeling is die in twee delen:
1. Een profetisch deel (hoofdstuk 1-39) over Israël en de volken, waaronder speciaal over Assyrië.
2. Een Messiaans deel (hoofdstuk 40-66) speciaal in verbinding met de
bevrijding van een overblijfsel in Israël.
De karakters van het eerste en tweede deel zijn zeer verschillend. In
het eerste deel is Assur de vijand, in het tweede deel zijn Babel en
Perzië de vijanden.
1

Profetisch deel

Uitspraken over Juda en Jeruzalem (hoofdstuk 1-12)
l
Gods aanklacht tegen zijn volk (1:1-31);
l
de verhoging van Gods huis en de uitbreiding van zijn heerschappij (2:1-5);
l
de dag van de HERE (2:6-22);
l
Gods oordeel over Jeruzalem en Juda (3:1-4:1);
l
Sions glorieuze toekomst (4:2-6);
l
de gelijkenis van de wijngaard (5:1-7);
l
veroordeling van de zonden van Juda (5:8-30);
l
het gezicht en de roeping van de Heilige (6:1-13);
l
het teken van Schear-Jaschub (7:1-9);
l
het teken van Immanuël (7:10-25);
l
het teken van Maher-Schalal Chaz-Baz (8:1-10);
l
Jesaja en zijn kinderen als tekenen en wonderen (8:11-18);
l
het licht en het kind (8:19-9:7);
l
het oordeel over Efraïm (9:8-10:4);
l
het oordeel over Assyrië (10:5-19);
l
de bevrijding van het overblijfsel van de HERE (10:20-34);
l
de Davidische koning en zijn weldadige regering (11:1);
l
het volk en de volken (11:10-16);
l
een lied van blijde lofzang (12:1-6).
God en de volken (hoofdstuk 13-23):
l
profetie over Babylon (13:1-14:23)
l
profetie over Assyrië (14:24-14:27)
l
profetie over Filistéa (14:28-32)
l
profetie over Moab (15:1-16:14)
l
profetie over Damaskus en Efraïm (17:1-14)
l
profetie over Ethiopië (18:1-7)
l
profetie over Egypte (19:1-25)
l
profetie over Egypte en Ethiopië (20:1-6)
l
profetie over Babylon (21:1-10)
l
profetie over Edom (21:11,12)
l
profetie over Arabië (21:13-17)
l
profetie over Jeruzalem (22:1-25)
4
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l

profetie over Tyrus en Sidon (23:1-18)

God en de en de hele wereld (hoofdstuk 24-27)
l
het oordeel van de wereld (24:1-23)
l
psalmen en voorzeggingen van oordeel en bevrijding (25:1-12)
l
lofzang, gebed en profetie (26:1-21)
l
het herstel van Israël (27:1-13)
God en zijn volk (hoofdstuk 28-33)
l
wee over Samaria (28:1-29)
l
wee over Ariël (29:1-24)
l
wee over de opstandige kinderen (30:1-33)
l
wee over hen die hulp zoeken van Egypte (31:1-9)
l
Gods koninkrijk en de triomf van de gerechtigheid (32:1-20)
l
wee over de verwoester (33:1-24)
Gods voornemen van oordeel en bevrijding (hoofdstuk 34,35)
l
oordeel over de wereld en Edom (34:1-17)
l
zegen voor Gods volk (35:1-10)
Historisch (overgangs)gedeelte (hoofdstuk 36-39)
l
de bevrijding van Jeruzalem van Sanherib (36:1-37:38)
l
de ziekte van Hizkia (38:1-22)
l
boden uit en ballingschap naar Babylon (39:1-8)
2

Messiaans deel

De enige soevereiniteit en de zekere belofte van de HERE (hoofdstuk
40-48)
l
goed nieuws voor Jeruzalem (40:1-11)
l
God de Onvergelijkbare (40:12-31)
l
God de Heer van de geschiedenis voor zijn volk (41:1-29)
l
De Knecht van de HERE - de Volmaakte en de Onvolkomene
(42:1-25)
l
l
l
l
l
l

Genade overvloedig en veracht (43:1-28)
Israëls grote God en de dwaasheid van afgoderij (44:1-23)
Gods handelingen door Cyrus voor Jeruzalem (44:24-45:25)
Babylons nutteloze afgoden en de HERE Almachtig (46:1-13)
De val van het trotse Babylon (47:1-15)
Israëls hardnekkigheid en Gods voornemen van genade (48:1-22)

Het evangelie van de Knecht van de HERE (hoofdstuk 49-57)
l
De Knecht van de HERE en het herstel van Israël (49:1-26)
l
Israëls zonde en de gehoorzaamheid van de Knecht (50:1-11)
l
Luister! Ontwaak! Vertrek! (51:1-52:12)
l
De Man van smarten en zijn rechtvaardiging (52:13-53:12)
l
Gods glorieuze toekomst voor Jeruzalem (54:1-17)
l
Edelmoedigheid, spoed en doeltreffendheid van Gods woord van
genade (55:1-13)

Indeling van Jesaja
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l
l

Redding uitgestrekt tot de benadeelden (56:1-8)
Gods boodschap voor de bozen (56:9-57:21)

God als Rechter en Redder (hoofdstuk 58-66)
l
Het ware vasten (58:1-14)
l
Zonde, droefheid en redding (59:1-21)
l
De toekomstige heerlijkheid van Sion (60:1-22)
l
Het jaar van de gunst van de HERE (61:1-11)
l
Overtuigd gebed voor de toekomst van Sion (62:1-12)
l
De HERE de Wreker (63:1-6)
l
Een psalm van lofzang en geklaag (63:7-64:12)
l
De grote uiteindelijke beslissingen (65:1-66:24)
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Het rechtsgeding van de HERE met zijn volk

Jesaja 1

INHOUD
Vers 1:

Opschrift

Vers 2-7:

De schuld van het volk wordt vastgesteld

Vers 8,9:

Een overblijfsel naar de verkiezende genade van de
HERE

Vers 10-16: Huichelachtige offers
Vers 17-20: De oproep van de HERE tot bekering
Vers 21-23: De aanleiding tot het oordeel
Vers 24,25 Het oordeel dient tot reiniging
Vers 26:

Na het oordeel herstel voor Jeruzalem

Vers 27-31: Verlossing en gericht op basis van recht
TOELICHTING
Dit hoofdstuk beschrijft de toestand van Juda en de oproep tot bekering. Het
is de inleiding op het boek. Het is geen prettig hoofdstuk, maar wel nodig.
Het laat ons grote zondaars zien, maar ook een grote Redder.
Het laat in het klein zien wat profetie is. Het geeft als het ware in vogelvlucht
het onderwerp van het hele boek weer. Profetie plaatst het geweten van het
volk en van de enkeling in Gods licht. Profetie is enerzijds droevig, omdat
ze de zonde en dwaze ondankbaarheid van Gods volk ontsluiert. Anderzijds
echter is profetie lieflijk en heerlijk, omdat ze ook het hart van God
openbaart dat in liefde naar zijn volk uitgaat. Het laat zien dat Hij hun welzijn
zoekt en het tenslotte zegent, nadat de zonde is ontdekt, beleden en weggedaan op grond van het werk van zijn Zoon. Zegeningen worden voorgesteld
als gevolg van bekering, maar in feite komen ze door het oordeel.
Zoals al gezegd worden profeten altijd gezonden als Gods volk in verval is.
Zij roepen op tot bekering en kondigen oordeel aan bij volharden in de
zonde. Maar voor hen die gehoor geven aan de stem van God hebben zij een
bemoedigende boodschap. Zij wijzen hen op de zekerheid van de zegen die
hen wacht. Dat vooruitzicht geeft de getrouwen kracht om te midden van de
afvallige massa te volharden in heiligheid.

Gods aanklacht tegen zijn volk
1 Het gezicht van Jesaja, de zoon van Amoz, dat hij heeft gezien
over Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en
Jehizkia, koningen van Juda.

Jesaja betekent ‘het heil van de HERE’ of ‘de HERE is redding’. Zijn
naam geeft prachtig het kenmerk van zijn profetie aan. Zijn boek is
een visioen, hij heeft het gezien. Dat laat zien dat hij inzicht heeft
gekregen van de HERE over Juda en Israël en de volken.
Hij begint zijn dienst in het sterfjaar van koning Uzzia (6:1). Vervolgens profeteert hij tijdens de regering van de koningen Jotham, Achaz
en Hizkia. Waarschijnlijk heeft hij Hizkia overleefd, omdat hij het de
geschiedenis van Hizkia heeft beschreven (2Kr 32:32).
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In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Here
zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. (Js 6:1)
Het overige van de geschiedenis van Jehizkia, en
zijn vrome daden, zie, zij zijn beschreven in het
Gezicht van de profeet Jesaja, de zoon van
Amoz, in het boek der koningen van Juda en van
Israël. (2Kr 32:32)
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Volgens de traditie is hij gedood onder Manasse, de goddeloze zoon
van Hizkia, die hem in stukken heeft laten zagen (vgl. Hb 11:37). Hij
was toen ongeveer negentig jaar en had zo’n zestig jaar geprofeteerd.
Drie van de vier genoemde koningen staan als goede koningen te
boek. Alleen Achaz was een uitgesproken boze koning. Maar ook
onder de goede koningen was de toestand van het volk zeer slecht.
Dat leren we direct al in hoofdstuk 1.

Zij werden gestenigd, in stukken gezaagd, <verzocht,> met [het] zwaard vermoord, zij liepen
rond in schapevachten, in geitevellen, leden gebrek, werden verdrukt, mishandeld - de wereld
was hen niet waard -, zij dwaalden rond in woestijnen, bergen, spelonken en de holen van de aarde. (Hb 11:37)

Het kan ontmoedigend zijn, te zien hoe het er werkelijk met Gods
volk voor staat. Uiterlijk leek het goed (vers 10 vv.), maar de Heer kent
het hart. Daarom hebben we profetische dienst nodig, want daardoor
kan de Heer de werkelijke toestand van het hart aan het licht brengen.
Het aandachtig lezen van de eerste hoofdstukken zal ons ertoe brengen onszelf te onderzoeken.
2 Hoort, hemelen, en aarde, neig uw oor, want de HERE spreekt: Ik
heb kinderen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn van Mij
afvallig geworden.

Juda krijgt de aanklacht te horen, maar er worden eerst getuigen
opgeroepen. Jesaja neemt hemel en aarde tot getuigen van wat de Neigt uw oor, gij hemelen, dan wil ik spreken,
HERE heeft gesproken, zoals ook Mozes dat heeft gedaan (Dt 32:1). Zij en de aarde hore naar de woorden van mijn
mond. (Dt 32:1)
gehoorzamen beter dan zijn volk. De natuur, die steeds aan Gods wil
onderworpen is, toont aan hoe onnatuurlijk Gods volk handelt. Zij
stemmen in met wat de HERE te zeggen heeft. Evenals Mozes spreekt
Jesaja Gods volk aan over de afschuwelijke weg die ze gaan.
Jesaja stelt God direct voor als Vader. Hij heeft kinderen (Dt 14:1)
grootgebracht (onder David en Salomo) en verhoogd (SV, boven alle
volken). Maar ondanks al Gods zorg waarmee Hij hen als zijn kinderen
heeft behandeld en waarmee Hij hen had omgeven, waren ze van Hem
afgeweken. Het zijn afvallige kinderen geworden. En hoe is het met
ons, die het recht hebben kinderen van God te zijn, als wij tenminste
in de naam van de Heer Jezus hebben geloofd (Jh 1:12; 1Jh 3:1)? Kennen
wij onze Vader en zijn wij Hem daarom toegewijd?

Gij zijt kinderen van de HERE, uw God; gij zult
uzelf om een dode geen insnijdingen toebrengen,
noch het haar boven uw voorhoofd wegscheren;
... (Dt 14:1)
Maar allen die Hem hebben aangenomen, hun
gaf Hij [het] recht kinderen van God te worden,
hun die in zijn naam geloven; ... (Jh 1:12)
Ziet welk een liefde de Vader ons gegeven heeft,
dat wij kinderen van God genoemd zouden worden, en wij zijn het ook. Daarom kent de wereld
Wat Hij voor hen als volk heeft gedaan, heeft Hij voor ons persoon- ons niet, omdat zij Hem niet heeft gekend.
3:1)
lijk en geestelijk gedaan. Het verhaal van hun ondankbaarheid en (1Jh
<Al> deze dingen nu zijn hun overkomen als
afwijken van Hem is geschreven tot waarschuwing voor ons (1Ko voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, op wie de einden van de eeuwen
10:11).
zijn gekomen. (1Ko 10:11)

3 Een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester,
maar Israël heeft geen begrip, mijn volk geen inzicht.

Na de onbezielde natuur worden enkele redeloze dieren aan Israël
(dus het hele volk, de twaalf stammen) tot voorbeeld gesteld; vgl. Jr
8:17). Zij kenden hun eigenaar en meester en wisten dat ze bij hem
moesten zijn voor hun voedsel. Hij zorgde voor hen. Heeft God ook
niet evenzeer voor zijn volk gezorgd? Maar het volk is dommer dan
deze dieren. Zij zijn zijn kinderen (God spreekt nog over ‘mijn volk’)
maar ze kennen hun Vader niet meer. Niet kennen heeft de betekenis:
er geen gemeenschap mee hebben.
Als Schepper is de Heer Jezus onze Eigenaar en door zijn werk op
het kruis heeft Hij ook allen gekocht en is Hij de Meester (2Pt 2:1).
Maar velen van Gods volk vandaag hebben er geen enkele behoefte
aan het voedsel dat Hij voor ons in zijn ‘krib’ of ‘voederbak’, dat is
zijn Woord, klaar heeft liggen.
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Want zie, Ik zend onder u giftige slangen, waartegen geen bezwering baat; die zullen u bijten,
luidt het woord des HEREN. (Jr 8:17)

Er waren echter ook valse profeten onder het
volk, zoals er ook onder u valse leraars zullen
zijn, die verderfelijke sekten heimelijk zullen invoeren en de Meester die hen gekocht heeft, zullen verloochenen en een spoedig verderf over
zichzelf brengen. (2Pt 2:1)

De tweevoudige verhouding van eigenaar en meester is een voorbeeld
voor ons:
l
wij behoren Hem toe en zijn afhankelijk van Hem in alles wat we
nodig hebben;
l
wij zijn aan Hem onderworpen en moeten Hem gehoorzamen.
4 Wee het zondige volk, de natie, beladen met ongerechtigheid, het
gebroed van boosdoeners, de verdorven kinderen. Zij hebben de
HERE verlaten, de Heilige Israëls versmaad, zich achterwaarts
gewend.

Geestelijk gesproken zijn het verdorven kinderen, een verkeerd geslacht (Dt 32:20). Van hen geldt wat de Heer Jezus later tot de Joden
in zijn dagen zegt, dat zij de duivel tot vader hebben (Jh 8:44) en het
gebroed van adders zijn (Mt 3:7). Ze hebben zich van de HERE
afgewend en hebben Hem verlaten om afgoden te gaan dienen.
God spreekt in dit ene vers in een zevenvoudige opsomming van hun
verdorvenheid het wee over hen uit. In onderdeel 1-4 van de aanklacht
gaat het om hun toestand als:
1. volk
2. natie

Hij zeide: Ik wil mijn aangezicht voor hen verbergen en zien, wat hun einde wezen zal,
want zij zijn een verkeerd geslacht,
kinderen, die geen trouw kennen. (Dt 32:20)
U bent uit uw vader, de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van [het] begin af en staat niet in de
waarheid, omdat geen waarheid in hem is. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit het zijne, omdat hij een leugenaar is en de vader ervan. (Jh 8:44)
Toen hij echter zag dat velen van de farizeeën en
sadduceeën tot zijn doop kwamen, zei hij tot hen:
Adderengebroed, wie heeft u een aanwijzing gegeven om de komende toorn te ontvluchten?
(Mt 3:7)

3. gebroed
4. kinderen
In onderdeel 5-7 staat waarin hun toestand tot uiting komt:
5. ze hebben Hem in hun hart verlaten;
6. met hun mond hebben ze Hem versmaad of gelasterd;
7. in de weg die zij gaan, hebben ze zich achterwaarts gewend en En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn
en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot
zich van Hem vervreemd.
Elk onderdeel van de aanklacht die wordt opgesomd, staat in scherp
contrast met wat God voor zijn volk had bedoeld en mocht verwachten
(Ex 19:6; Dt 14:1,2; 1Pt 2:9). Indrukwekkend wordt Hij hier ‘‘de Heilige
Israëls’’ genoemd, een titel die Jesaja vaak gebruikt en waarvoor hij
een voorliefde schijnt te hebben.
5 Waar wilt gij nog meer geslagen worden, dat gij voortgaat met af
te wijken? Het gehele hoofd is ziek, het gehele hart vol krankheid;
6 van de voetzool af tot de schedel is er niets gaaf; wonden, striemen
en verse kwetsuren, die niet uitgedrukt zijn noch verbonden noch
met olie verzacht. 7 Uw land is een woestenij; uw steden zijn met
vuur verbrand; uw akker, daarvan eten vreemden voor uw ogen:
een woestenij, als door vreemden onderstboven gekeerd.

de Israëlieten spreken zult. (Ex 19:6)
Gij zijt kinderen van de HERE, uw God; gij zult
uzelf om een dode geen insnijdingen toebrengen,
noch het haar boven uw voorhoofd wegscheren;
want gij zijt een volk, dat de HERE, uw God, heilig is, en u heeft de HERE uitverkoren om Hem
een eigen volk te zijn uit al de volken, die op de
aardbodem wonen. (Dt 14:1,2)
U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk
tot een eigendom, opdat u de deugden verkondigt
van Hem die u uit [de] duisternis heeft geroepen
tot zijn wonderbaar licht, ... (1Pt 2:9)

Vanwege hun afwijking had de HERE hen moeten tuchtigen. Hij wilde
hen daardoor terugbrengen tot Zichzelf. De profeet wijst op die
tuchtiging en de gevolgen daarvan in de verzen 5-6. Met hoofd, hart
en lichaam was het volk weggetrokken van God. Daar had Hij hen
geslagen door middel van plagen en vijandige volken. Hij had hen
vaak geslagen, dat er geen plek meer over was waar Hij hen nog zou
kunnen treffen. Hoofd en hart besturen het lichaam. Als die ziek zijn,
is het hele lichaam ziek.
Tevens ligt hierin de vraag of het nog wel zin had hen verder te slaan
(Jr 2:30; 5:3). Ze waren totaal ongevoelig en onverschillig geworden
voor welke vorm van tucht ook. En als ze al iets voelden, namen ze
hun toevlucht tot de afgoden (2Kr 28:22,23). De toestand van het land
bewees ook hun ontrouw (Lv 26:33; Dt 28:49-52).
Jesaja 1
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Tevergeefs heb Ik uw kinderen geslagen, zij wilden geen tuchtiging aannemen; uw zwaard heeft uw profeten verslonden als een verscheurende leeuw.
(Jr 2:39)
HERE, zien uw ogen niet naar oprechtheid? Gij hebt hen geslagen, zij voelden
geen pijn; Gij hebt hen vernield, zij hebben geweigerd tuchtiging aan te
nemen; zij hebben hun aangezichten harder gemaakt dan een rots, zij hebben
geweigerd zich te bekeren. (Jr 5:3)
In de tijd, dat hij in het nauw geraakte, ging hij, diezelfde koning Achaz, voort
met ontrouw te zijn jegens de HERE; hij offerde aan de goden van Damaskus,
die hem verslagen hadden, omdat hij dacht: De goden der koningen van
Aram, die helpen hen; aan hen zal ik offeren, opdat zij ook mij helpen. Maar
zij deden hem struikelen en geheel Israël met hem. (2Kr 28:22,23)
Maar u zal Ik onder de volken verstrooien en Ik zal achter u het zwaard
trekken, en uw land zal een woestenij zijn en uw steden een puinhoop.
(Lv 26:33)
De HERE zal tegen u doen aanrukken een volk, dat van verre komt, van het
einde der aarde, zoals een arend aanzweeft: een volk, waarvan gij de taal
niet verstaat, een hardvochtig volk, dat geen grijsaard ontziet en geen knaap
genade bewijst; dat de vrucht van uw vee en van uw bodem zal opeten, totdat
gij verdelgd zijt; dat u geen koren, most of olie zal overlaten, noch de worp
van uw runderen of de dracht van uw kleinvee, totdat het u te gronde gericht
heeft. Het zal u in het nauw brengen in al uw steden, totdat de hoge, versterkte
muren vallen, waarop gij in uw gehele land vertrouwdet; ja, het zal u in het
nauw brengen in al uw steden, in geheel het land dat de HERE, uw God, u
geven zal. (Dt 28:49-52)

8 En de dochter van Sion is achtergebleven als een hut in een
wijngaard, als een nachthut in een komkommerveld, als een belegerde stad.

Temidden van alle ontrouw en Gods oordeel daarover getuigt vers 8
van de liefde van HERE voor Sion door over Sion als dochter te
spreken. Sion is hier de dochter, een jonge vrouw die eigenlijk de
bruid van God is, de dichterlijke naam voor Jeruzalem.
God had verhoed dat de Assyriër Jeruzalem zou innemen komen.
Temidden van het verwoeste land staat alleen Jeruzalem nog overeind. Maar er is niet veel over van de heerlijkheid die ze eens bezat.
Ze lijkt op een vervallen hut die boven de laagte van een komkommerveld uitsteekt. Ze wordt ook vergeleken met een belegerde stad.
Een stad die belegerd wordt, wordt uitgehongerd. Alle kracht en
schoonheid verdwijnt.
9 Indien de HERE der heerscharen ons niet enige weinige ontkomenen had overgelaten, waren wij als Sodom geworden, aan Gomorra
gelijk.

Dat er een overblijfsel is (‘‘enige weinige ontkomenen’’), is alleen aan
zijn genade te danken. Als Hij niet had ingegrepen en een overblijfsel
had bewaard, waren ze als Sodom en Gomorra letterlijk omgekomen
zijn. Vanwege dit overblijfsel verwierp God zijn volk niet volledig
en niet voorgoed. Het overblijfsel krijgt in dit boek de plaats van het
hele volk.
Dit vers wordt in Romeinen 9 aangehaald om aan te duiden dat het En zoals Jesaja tevoren heeft gezegd: ‘Als [de]
Heer Zebaoth ons geen nageslacht had gelaten,
heil van de geredden alleen aan God te danken is.

dan zouden wij als Sodom geworden zijn en aan

Vanwege onze ontrouw zou de Heer ons niet als zijn getuigenis op Gomorra gelijk gemaakt’. (Rm 9:29)
aarde kunnen handhaven. Dat we er, al is het gering in aantal, nog
zijn, is alleen aan zijn genade te danken. De erkenning daarvan zou
ons tot grote toewijding moeten brengen.
Het overblijfsel erkent die genade, want ze ziet in dat ze het lot had
verdiend van Sodom en Gomorra: een plotselinge en totale verwoes-
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ting. In zekere zin zal het onafwendbare oordeel dat de massa zal
treffen, na de voltrekking de herinnering oproepen aan wat met
Sodom en Gomorra is gebeurd (Dt 29:22,23).
Dit is wat we aan het eind zullen zien: de goddeloze massa komt om
door het vuur van het oordeel en het overblijfsel wordt bevrijd en
gezegend als knechten van de HERE onder zijn rechtvaardige Knecht.
Het is belang op te merken dat met Sion het aardse Jeruzalem wordt
bedoeld en niet de gemeente. Nergens is in de profetieën sprake van
de gemeente, die een verborgenheid was in de tijd van het Oude
Testament (Ef 3:5). De profetieën gaan over Gods koninkrijk op aarde.
God wilde dat in Israël vorm geven. Door hun ontrouw hebben zij
daar niet aan beantwoord en zijn zij voor een tijd verworpen. Maar
Gods plan zal in het vrederijk onder de regering van de Heer Jezus
werkelijkheid worden. Voor de gemeente, die in de hemel thuishoort,
is het koninkrijk van God op dit moment niet uiterlijk, maar geestelijk
(Rm 14:17). Maar allen die belijden christen te zijn, kunnen uit de
profetieën wel veel geestelijke lessen trekken voor hun praktisch
geloofsleven (1Ko 10:6,11). Dat zien we, als we de overeenkomst zien
van Israël als falend getuigenis van God op aarde toen en de christenheid als falend getuigenis van God op aarde nu (Rm 11:16-24).
Immers, als de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg; als de wortel heilig
is, dan ook de takken. En als enkele van de takken afgebroken zijn, en u die
een wilde olijfboom was, daartussen geënt bent en mededeelgenoot van de
wortel <en> de vettigheid van de olijfboom bent geworden, beroem u dan
niet tegen de takken; en als u zich beroemt, niet u draagt de wortel, maar de
wortel u. U zult dan zeggen: Er zijn takken afgebroken, opdat ik zou worden
geënt. Inderdaad! Zij zijn afgebroken door het ongeloof en u staat door het
geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees; want heeft God de natuurlijke
takken niet gespaard, Hij mocht ook u niet sparen! Zie dan [de] goedertierenheid en [de] strengheid van God: strengheid over hen die gevallen zijn,
maar goedertierenheid van God over u, als u in de goedertierenheid blijft;
anders zult ook u worden afgehouwen. En ook zij zullen, als zij niet in het
ongeloof blijven, weer geënt worden; want God is machtig hen opnieuw te
enten. Want als u uit de van nature wilde olijfboom uitgehouwen en tegen
[de] natuur op [de] edele olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen dezen,
die natuurlijke [takken] zijn, op hun eigen olijfboom geënt worden!
(Rm 11:16-24)

Dan zullen het volgende geslacht -- uw zonen, die
na u zullen opstaan -- en de buitenlander, die van
verre komt, wanneer zij de plagen en de ziekten
zien, die de HERE in dit land heeft doen uitbreken, en dat de gehele bodem er zwavel, zout en
vuurbrand is, dat hij niet bezaaid wordt en niets
laat uitspruiten en er geen gewas uit opschiet, zoals toen Sodom, Gomorra, Adama en Zeboïm onderstboven gekeerd werden, die de HERE in zijn
toorn en grimmigheid onderstboven gekeerd
heeft -- dan zullen alle volken zeggen: Waarom
heeft de HERE zo met dit land gedaan?
(Dt 29:22,23)
- die in andere geslachten de zonen van de mensen niet bekend is gemaakt, zoals zij nu in [de]
Geest geopenbaard is aan zijn heilige apostelen
en profeten: ... (Ef 3:5)
Want het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar rechtvaardigheid, vrede en blijdschap
in [de] Heilige Geest. (Rm 14:17)
En deze dingen gebeurden tot voorbeelden voor
ons, opdat wij geen begeerte in [het] kwade zouden hebben, zoals zij er begeerte in hadden.
(1Ko 10:6)
<Al> deze dingen nu zijn hun overkomen als
voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, op wie de einden van de eeuwen
zijn gekomen. (1Ko 10:11)

10 Hoort het woord des HEREN, bestuurders van Sodom; neigt uw
oor tot de onderwijzing van onze God, volk van Gomorra.

In geestelijk opzicht echter lijkt de toestand van Jeruzalem en Juda
op die van Sodom en Gomorra (Op 11:8; Ez 16:49). Vanaf vers 10 tot
vers 20 gaat het om de grote goddeloze massa. Geestelijk waren ze
aan Sodom en Gomorra gelijk.
11 Waartoe dient Mij de menigte uwer slachtoffers? zegt de HERE;
oververzadigd ben Ik van de brandoffers van rammen en het vet van
mestkalveren, en aan het bloed van stieren, schapen en bokken heb
Ik geen welgevallen. 12 Wanneer gij komt om voor mijn aangezicht
te verschijnen -- wie heeft dit van u verlangd mijn voorhoven plat te
treden? 13 Gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen -gruwelijk reukwerk is het Mij; nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen der samenkomsten -- Ik verdraag het niet: onrecht met
feestelijke vergadering. 14 Uw nieuwemaansdagen en uw feesten
haat Ik met heel mijn ziel, zij zijn Mij een last. Ik ben moede ze te
dragen.
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En hun lijk [zal liggen] op de straat van de grote
stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en
Egypte, waar ook hun Heer gekruisigd is.
(Op 11:8)
Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom: in trots, overdaad en zorgeloze rust leefde
zij met haar dochters zonder de ellendige en de
arme te ondersteunen. (Ez 16:49)
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Het ergst van alles was, dat zij hun zonden bedekten met een kleed
van godsdienst. Zij brachten offers aan God, maar God verwierp die
vanwege hun huichelachtigheid (Hs 6:6; Am 5:21-24; Mi 6:6-8). Ze werden
met een onwaarachtig en koud hart gebracht. Van zulke offers walgt
Hij. Hij haat ze en wordt er alleen maar moe van. Velen zullen zich
er niet van bewust zijn geweest en zich hebben verweerd tegen deze
aanklachten. Ze waren zo tevreden over zichzelf en hun dienst.

Want in liefde heb Ik behagen en niet in slachtoffer, in kennis van God en niet in brandoffers.
(Hs 6:6)
Ik haat, Ik veracht uw feesten, en kan uw samenkomsten niet luchten. Ja, als gij Mij brandoffers
brengt, en uw spijsoffers, heb Ik daaraan geen
welgevallen, en uw vredeoffer van mestkalveren
wil Ik niet aanzien. Doe van Mij weg het getier
van uw liederen, het getokkel van uw harpen wil
Ik niet horen. Maar laat het recht als water golven, en gerechtigheid als een immer vloeiende
beek. (Am 5:21-24)
God verfoeit een louter uiterlijke godsdienst, toen en nu. Het geweten Waarmede zal ik de HERE tegemoet treden en mij
buigen voor God in den hoge? Zal ik Hem tegevan de christen kan zo dichtgeschroeid zijn, dat hij de schijn kan op- moet treden met brandofferen, met éénjarige kalveren? Zal de HERE welgevallen hebben aan duihouden van een christelijke praktijk en tegelijk in de zonde leeft.
zenden rammen, aan tienduizenden oliebeken?
Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn over15 Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg Ik mijn ogen voor u;
treding, de vrucht van mijn schoot voor de zonde
zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; uw
mijner ziel? Hij heeft u bekendgemaakt, o mens,
handen zijn vol bloed.
wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet
Wie huichelachtig in het gebed tot God nadert, die hoort Hij niet. Hij anders dan recht te doen en getrouwheid lief te
en ootmoedig te wandelen met uw God.
luistert alleen als de praktijk (de handen) zuiver is (vgl. 1Tm 2:8; Ps hebben,
(Mi 6:6-8)
24:4,5; 66:18). Ze staan met uitgebreide handen in de tempel te bidden, Ik wil dan dat mannen in elke plaats bidden met
maar God luistert niet naar hen, want hun handen waren vol bloed. opheffing van heilige handen, zonder toorn en
Ze pleegden onrecht in het verborgene en zo kwamen voor Gods twist. (1Tm 2:8)
aangezicht. Mooi bidden in het openbaar, terwijl de praktijk daarmee Die rein is van handen en zuiver van hart,
die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedriegis strijd is, is een walging voor God.
lijk zweert.
Die zal van de HERE een zegen wegdragen
en gerechtigheid van de God zijns heils.
(Ps 24:4,5)
Had ik onrecht beoogd in mijn hart,
dan zou de Here niet hebben gehoord.
16 Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt
(Ps 66:18)

op kwaad te doen; 17 leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de
geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.
18 Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren
uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al
waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

Hij gebiedt hun zich van hun boze weg te bekeren en goed te gaan
doen (vers 16,17; Jk 4:8; Rm 12:9). Iemand kan niet leren goed te doen,
voordat hij opgehouden heeft goed te doen. Zo zouden ze laten zien
dat ze zijn volk zijn. Om dit te bereiken, roept Hij hen op met Hem
in het gericht te treden (vers 18). Dan zal Hij hun de rechtvaardigheid
van zijn handelingen laten zien én, als ze dat erkennen, hen van hun
zonden reinigen en hun zijn vergeving schenken. Hij kan dit doen met
het oog op het werk dat zijn Zoon zou volbrengen aan het kruis (Rm
3:25).
Het is een uitdaging die God aan zijn volk doet. Gods volk komt met
bezoedelde handen in het heiligdom. Laat ze dan hun zaak bepleiten.
Maar hun handen zullen vuil blijven, als ze niet hun zonden belijden
en pleiten op Gods genade. Hun handen zijn rood van het door hun
handen vergoten bloed. Ze zullen wit worden door de vergeving na
belijdenis.
19 Als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede des lands eten;
20 maar als gij weigert en weerspannig zijt, zult gij door het zwaard
worden verteerd, want de mond des HEREN heeft het gesproken.
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Nadert tot God en Hij zal tot u naderen. Reinigt
[de] handen, zondaars, en zuivert [de] harten,
wankelmoedigen. (Jk 4:8)
De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het
kwade; weest gehecht aan het goede. (Rm 12:9)
..., door de verlossing die in Christus Jezus is.
Hem heeft God gesteld tot een genadetroon door
<het> geloof, in zijn bloed, tot betoning van zijn
gerechtigheid wegens het voorbij laten gaan van
de zonden die tevoren hadden plaatsgevonden
onder de verdraagzaamheid van God; ...
(Rm 3:25)

De HERE stelt twee reacties en de gevolgen daarvan voor: als zij naar
Hem luisteren, zal er zegen komen (vers 19), blijven ze weerspannig,
dan komt oordeel (vers 20). In deze verzen is de volgende woordspeling: Als ze luisteren, zullen ze het goede van het land eten, maar als
ze weigeren, zullen ze door het zwaard worden gegeten.
Luisteren naar de Heer leidt voor ons tot geestelijke zegen. Het goede
van het land eten (vers 19) betekent voor ons dat we ons voeden met
alle geestelijke zegeningen die door het werk van de Heer Jezus ons
deel zijn geworden (Ef 1:3). Als wij ongehoorzaam zijn, zal ons
geestelijk leven verdorren en ons getuigenis verdwijnen.

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle
geestelijke zegening in de hemelse [gewesten] in
Christus, ... (Ef 1:3)

21 Hoe is de getrouwe veste tot een ontuchtige geworden, zij die
vervuld was van recht, en waarin gerechtigheid overnachtte, en nu
-- enkel moordenaars! 22 Uw zilver is met onzuivere bestanddelen
vermengd, uw edele wijn is met water vervalst. 23 Uw vorsten zijn
opstandelingen en metgezellen der dieven; ieder van hen is belust
op geschenken en jaagt beloningen na; aan de wees doen zij geen
recht en de rechtszaak der weduwe vindt bij hen geen gehoor.

Dan volgt er een klaagzang over de ontrouw van Jeruzalem. De eens
trouwe vrouw is een hoer geworden. De rechtspraak is vervallen tot
geweldpleging. Het meest schrijnende geval is wel de veroordeling
en dood van de Heer Jezus die in deze stad plaatsvonden.
Er heeft een ongoddelijke vermenging plaatsgevonden. De wijn van
Goddelijk meegedeelde wijsheid (Sp 9:5) was vermengd met het water Komt, eet van mijn brood
van menselijke traditie. De leiders zijn overheersers geworden die en drinkt van de wijn die ik gemengd heb; ...
(Sp 9:5)
zich verrijken ten koste van de sociaal zwakkeren.
24 Daarom luidt het woord van de Here, de HERE der heerscharen,
de Machtige Israëls: Wee, Ik zal wraak oefenen aan mijn tegenstanders en Ik wil Mij wreken op mijn vijanden; 25 Ik wil mijn hand
tegen u keren en Ik zal uw slakken als met loog uitzuiveren en al
uw looddelen verwijderen; ...

Dit kan ‘‘de Machtige Israëls’’ (een titel die Jesaja alleen hier gebruikt) niet ongestraft laten. Hij is machtig om met zijn tegenstanders
te handelen en om te herstellen. Hij moet over zijn tegenstanders en
vijanden wraak oefenen. De tegenstander is hier niet de Assyriër zoals
het volk dat graag zou zien, maar God spreekt over het oordeel over
zijn volk! Maar het keren van zijn hand tegen zijn volk is bedoeld om
hen te zuiveren van hun ongerechtigheden en hen een zuiver zilver te
doen zijn.
26 uw rechters zal Ik weer maken als weleer en uw raadsheren als
in den beginne. Daarna zal men u noemen: stad der gerechtigheid,
getrouwe veste.
27 Sion zal door recht verlost worden, en wie daaruit zich bekeren,
door gerechtigheid; ...

Dan zullen rechtvaardige rechters door de HERE worden aan gesteld,
zoals ‘‘weleer’’ dat wil zeggen als in de dagen van David en Salomo.
Het gevolg is dat Jeruzalem weer de ‘‘getrouwe veste’’ kan worden
genoemd (vgl. vers 21). De heerlijke kenmerken van vers 26 zullen het
resultaat zijn van Gods verlossing van Sion op basis van zijn oordelen
die Hij in gerechtigheid uitvoert (vers 27). Gods rechtvaardigende
genade voert tot gerechtigheid en standvastigheid in het leven van de
gerechtvaardigden.
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28 maar er zal verplettering zijn van de overtreders en de zondaars
tezamen, en wie de HERE verlaten, zullen vergaan. 29 Want gij zult
beschaamd worden over de terebinten die gij hebt begeerd, en gij
zult schaamrood worden over de tuinen die gij verkoren hebt. 30
Want gij zult worden als een terebint waarvan het loof afvalt, en als
een tuin die geen water heeft.

In tegenstelling tot deze bekeerden die het vrederijk zullen binnengaan en de zegen ervan zullen genieten, staan zij die de antichrist
zullen volgen.. Zij zullen vergaan (vers 28). De machtigen van de aarde,
voorgesteld in de terebinten, waarop zij hebben vertrouwd, zullen hen
teleurstellen. De heerlijkheid van de wereld, voorgesteld in de tuinen,
geven niet de bevrediging die ze ervan hadden verwacht. Zij zullen
samen met hen omkomen (vers 29,30).
31 En de sterke zal tot afval van vlas worden en zijn werk tot een
vonk, en zij zullen beide tezamen verbranden, zonder dat er iemand
blust.

Het laatste vers wijst op het eindgericht aan het slot van het boek
(66:24). Met ‘‘de sterke’’ wordt het beest uit de zee (de heerser over
het herstelde Europa, Op 13:1-10) en het beest uit de aarde (de antichrist, Op 13:11-18) bedoeld. Zij zullen beiden levend in de hel, de poel
van vuur, worden geworpen (Op 19:20).
En ik zag uit de zee een beest opstijgen, dat tien horens en zeven koppen had
en op zijn horens tien diademen en op zijn koppen namen van lastering. En
het beest dat ik zag was aan een luipaard gelijk, en zijn poten waren als die
van een beer en zijn muil als [de] muil van een leeuw. En de draak gaf hem
zijn macht en zijn troon en groot gezag. En [ik zag] één van zijn koppen als
tot [de] dood geslagen, en zijn dodelijke wond werd genezen; en de hele
aarde ging met verbazing het beest achterna. En zij aanbaden de draak,
omdat hij het gezag aan het beest had gegeven, en zij aanbaden het beest en
zeiden: Wie is aan het beest gelijk, en wie kan er oorlog tegen voeren? En
hem werd een mond gegeven die grote dingen en lasteringen sprak; en hem
werd gezag gegeven om te handelen, tweeënveertig maanden. En hij opende
zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel <en> hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven oorlog te
voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen; en hem werd gezag gegeven
over elk geslacht en volk en taal en natie. En allen die op de aarde wonen,
zullen hem aanbidden, [ieder] wiens naam, van [de] grondlegging van [de]
wereld af, niet geschreven staat in het boek van het leven van het Lam dat
geslacht is. Als iemand een oor heeft, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap [leidt], dan gaat hij in gevangenschap; als iemand met [het]
zwaard zal doden, dan moet hij met [het] zwaard gedood worden. Hier is de
volharding en het geloof van de heiligen.
En ik zag een ander beest opstijgen uit de aarde; en het had twee horens,
aan die van een lam gelijk, en het sprak als [de] draak. En het oefent al het
gezag van het eerste beest uit in diens tegenwoordigheid; en het maakt dat
de aarde en zij die erop wonen, het eerste beest aanbidden, van wie de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit
de hemel laat neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En
het misleidt hen die op de aarde wonen, door de tekenen die hem gegeven
zijn te doen in tegenwoordigheid van het beest, en het zegt tot hen die op de
aarde wonen, dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en [weer]
leefde, een beeld moesten maken. En het werd hem gegeven aan het beeld
van het beest adem te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken
en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood zouden
worden. En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken
en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand
of op hun voorhoofd; <en> dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het
merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is
de wijsheid. Wie verstand heeft, laat die het getal van het beest berekenen,
want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.
(Op 13:1-18)
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Zij zullen uitgaan en de lijken aanschouwen der
mannen, die van Mij afvallig geworden zijn;
want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal
niet uitdoven, en zij zullen voor al wat leeft een
afgrijzen wezen. (Js 66:24)
En het beest werd gegrepen en met hem de valse
profeet die de tekenen in diens tegenwoordigheid
had gedaan, waardoor hij hen misleidde die het
merkteken van het beest ontvingen en die zijn
beeld aanbaden. Levend werden deze twee geworpen in de poel van vuur die van zwavel
brandt. (Op 19:20)
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Het vrederijk, de dag van de HERE
INHOUD
Vers 1-5:

Het komende vrederijk

Vers 6-9:

De HERE heeft zijn volk verworpen

Vers 10-18: De HERE tegen alle hoogmoed
Vers 19-21: De verschrikking van de HERE
Vers 22:

Laat af van de mens

TOELICHTING
De vier volgende hoofdstukken (2-5) vormen een samenhangend geheel. Het
is één rede tot Juda en Jeruzalem. Hoofdstuk 6:1 begint met een nieuwe
tijdsaanduiding.
In vers 2-4 hebben we een prachtige beschrijving van het begin van het
vrederijk, het glorieuze einde van een droevige geschiedenis. Het is een
nieuw visioen, dat begint met het vrederijk. Dat het eerste gedeelte voor een
groot deel woordelijk gelijk is aan de beschrijving van het vrederijk in Micha
4:1-5, wil niet zeggen dat de een van de ander heeft overgeschreven, maar
de één Geest hen beiden heeft geïnspireerd. Het is daardoor een tweevoudig
dat daardoor des te zekerder maakt dat het gezegde in vervulling zal gaan.

De verhoging van Gods huis en de uitbreiding van zijn heerschappij
1 Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, aanschouwd heeft over
Juda en Jeruzalem.

Vergelijk 1:1 waar hij een gezicht over Juda en Jeruzalem zag. Hier
ziet hij een woord over Juda en Jeruzalem. Dat geeft aan dat het een
bovennatuurlijke mededeling betreft en ook dat het om een levend
woord gaat, dat alleen kan worden waargenomen door iemand die in
gemeenschap met God leeft. Hij ziet met de ogen van God en ziet het
woord van God aan het werk (1Th 2:13). Wat Hij doorgeeft, is dan ook
het woord van God en geen inbeelding.
2 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg
van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij
zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen ...

Het woord dat hij ziet, heeft betrekking op de eindtijd, ‘‘het laatste
der dagen’’, op de heerlijkheid van het 1000-jarig koninkrijk. De
tempel zal hoog verheven zijn, zowel in letterlijke als in geestelijke
zin. Bergen zijn vaak een beeld van machtige koninkrijken en heuvelen van kleinere aardse machten. Vele volken zullen er ‘‘heenstromen’’, dat het beeld oproept van een vredig stromende rivier, in
tegenstelling tot het woeden van de volken van voor die tijd, dat wordt
vergeleken met een woeste zee. Het is een omhoog stromen.

In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Here
zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. (Js 6:1)
En het zal geschieden in het laatste der dagen:
dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen
derwaarts heenstromen, en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar
de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen
en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit
Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit
Jeruzalem. En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in
verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot
ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het
zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet
meer leren. Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom, zonder
dat iemand hen opschrikt; want de mond van de
HERE der heerscharen heeft het gesproken. Want
alle volkeren wandelen elk in de naam van zijn
god, maar wij zullen wandelen in de naam van
de HERE, onze God, voor altoos en immer.
(Mi 4:1-5)

En daarom ook danken wij God onophoudelijk,
dat u, toen u van ons [het] woord van [de] prediking van God hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar, zoals
het waarlijk is, als Gods woord, dat ook werkt in
u die gelooft. (1Th 2:13)

... 3 en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij
opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs,
opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden
bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord
uit Jeruzalem.
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De volken zullen optrekken naar het verzamelpunt: het huis van God.
Door het bouwen van de toren van Babel (Gn 11:1-9) had de mens een
verzamelpunt willen maken. God voorkwam dit en verstrooide de
volken.
De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. Toen zij oostwaarts
trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden. En
zij zeiden tot elkander: Welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken.
En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. Ook zeiden
zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top
tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de
gehele aarde verstrooid worden. Toen daalde de HERE neder om de stad en
de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien, en de HERE zeide: Zie,
het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven;
nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan,
laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal
niet verstaan. Zo verstrooide de HERE hen vandaar over de gehele aarde, en
zij staakten de bouw van de stad. Daarom noemt men haar Babel, omdat de
HERE daar de taal der gehele aarde verward heeft en de HERE hen vandaar
over de gehele aarde verstrooid heeft. (Gn 11:1-9)

Nu erkennen de volken zijn heerschappij en vinden in zijn huis hun
centrum. Zij komen ook omdat ze ernaar verlangen om onderwijs van
Hem te ontvangen, zodat ze in zijn wegen kunnen wandelen. Dan
wordt Genesis 22:14 vervuld (zie ook Js 51:4; Mi 4:2; Zc 8:3). Het
onderwijs bevat de wet waarnaar het koninkrijk der hemelen geregeerd zal worden, zoals o.a. neergelegd in Mattheüs 5-7.

En Abraham noemde die plaats: De HERE zal
erin voorzien; waarom nog heden gezegd wordt:
Op de berg des HEREN zal erin voorzien worden.
(Gn 22:14)

Luistert naar Mij, mijn volk, en mijn natie, neig uw oor tot Mij. Want een wet
zal van Mij uitgaan en mijn recht zal Ik stellen tot een licht der volken.
(Js 51:4)
..., en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar
de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere
aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion
zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem. (Mi 4:2)
Zo zegt de HERE: Ik keer weder tot Sion en Ik woon binnen Jeruzalem; Jeruzalem zal de stad der trouw, en de berg van de HERE der heerscharen zal de
berg der heiligheid genoemd worden. (Zc 8:3)

Uit Sion zal de wet uitgaan, niet het evangelie. Dat onderstreept dat
het niet over de gemeente, maar over Israël gaat. De wet zal in hun
hart zijn (Hb 8:10).
Het verlangen naar onderwijs is een van de bewijzen van de bekering.
Ieder die tot geloof in de Heer Jezus is gekomen, zal Gods woord
willen leren kennen. De waarheid van Gods woord is te vinden in wat
nu zijn huis is: de gemeente van de levende God (1Tm 3:15). Elk hart
dat ernaar verlangt in Gods wegen te wandelen, zal naar de samenkomst van de gemeente gaan om daarover te horen. Hij zal anderen
daartoe aansporen met een ‘‘komt laten wij opgaan’’.
4 En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over
machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen
omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een
ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer
leren.

De HERE (de Heer Jezus) zal rechtspreken tussen de volken. Alle
geschillen worden door Hem opgelost. Iedereen zal vrede hebben met
zijn beslissing. Er zullen geen oorlogen meer uitbreken. Alle oorlogstuig kan worden omgezet in werktuigen die zegen voor de mens
bewerken. De krijgskunde wordt niet meer geleerd.
Elke onvrede tussen gelovigen kan worden weggenomen, als we ons
willen laten onderwijzen door de Heer Jezus. Als we met onze
geschillen tot Hem gaan, zal Hij recht spreken. Hij kan elk geschil
16
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Want dit is het verbond dat Ik na die dagen met
het huis van Israël zal maken, zegt [de] Heer: Ik
zal mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal
ze in hun harten schrijven; en Ik zal hun tot een
God en zij zullen Mij tot een volk zijn. (Hb 8:10)
Maar als ik uitblijf, [schrijf ik] opdat je weet hoe
men zich moet gedragen in [het] huis van God,
dat is [de] gemeente van [de] levende God, [de]
pilaar en grondslag van de waarheid. (1Tm 3:15)

oplossen. Door ons voor zijn oplossing te buigen, keert de vrede terug
en zullen wij onze kracht kunnen inzetten voor zijn werk. Dat geeft
zegen.
5 Huis van Jakob, komt, laten wij wandelen in het licht des HEREN.

Na dit heerlijk perspectief kan Jesaja zich als het ware niet inhouden
en roept hij het huis van Jakob toe om direct naar God terug te keren
en te ‘‘wandelen in het licht des HEREN’’.
Als we in de Bijbel over de toekomst lezen, worden we er vaak aan
herinnerd hoe we in de tegenwoordige tijd behoren te leven (2Pt
3:10-14; 1Jh 3:2,3).
De dag van de HERE
6 Voorwaar, Gij hebt uw volk, het huis van Jakob, verworpen,
omdat het geheel beïnvloed is door het Oosten en toverij pleegt als
de Filistijnen en samendoet met kinderen van buitenlanders.

Jesaja keert terug tot de situatie van dat moment. Het verschil met de
toekomst is enorm. De actualiteit noodzaakt hem tot het uitspreken
van oordelen die aan de vestiging van het rijk vooraf gaan. Hij maakt
ook duidelijk wat de aanleiding tot die oordelen is. In de verzen 6-11
lezen we de oordelen over Israël en in de verzen 12-22 de oordelen
over alle volken.
Na de uitroep van het vorige vers hernieuwt Jesaja zijn klacht over
de jammerlijke afvalligheid van het volk. Hij wendt zich met zijn
klacht rechtstreeks tot de HERE. Tegelijk met zijn klacht rechtvaardigt
hij het handelen van God, omdat zijn volk zich had opengesteld voor
demonische invloeden uit het Oosten (vgl. Nm 23:7). Hij had zijn volk
niet verstoten, omdat Hij het niet lief zou hebben, maar omdat zij aan
de heidenen om hen heen gelijk waren geworden. Hun praktijk liet
het zien. Ze deden samen met de kinderen van heidenen, sloten zich
bij hen aan en namen hun gewoonten over. Zo deden zij hun afzondering te niet (Hs 8:8,9) en keerden zich in vijandschap tegen God (Jk
4:4; 2Ko 6:14).

7 Zijn land is vol zilver en goud en aan zijn schatten is geen einde;
ook is zijn land vol paarden en aan zijn wagens is geen einde; ...

Dat goud en zilver (rijkdom) en paarden en wagens (militaire kracht)
het land vulde, schreven zij ongetwijfeld toe aan de door hen vereerde
afgoden. Tegelijk toonden zij hun onbekendheid met of ontkenning
van het gebod dat God hierover had gegeven (Dt 17:16,17).
Dit gebod betreft overigens niet het bezit van deze dingen, maar het
willen hebben ervan en het misbruik dat ervan wordt gemaakt als men
het eenmaal bezit. Rijk zijn wordt niet veroordeeld, maar wel het rijk
willen worden (1Tm 6:9). Ook het hebben van paarden was niet
verboden, wel het vermeerderen ervan, omdat daardoor het gevaar
groot was daarop te gaan vertrouwen en niet op de HERE. De hebzucht
van het volk voerde tot een zich neerbuigen voor tastbare dingen, het
werk van hun eigen handen. Hebzucht is afgoderij (Ko 3:5).
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Maar [de] dag van [de] Heer zal komen als een
dief, waarop de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan en [de] elementen brandend vergaan en
[de] aarde en de werken daarop zullen gevonden
worden.
Daar dit alles dus vergaat, hoe behoort u te zijn
in heilige wandel en godsvrucht, terwijl u de
komst van de dag van God verwacht en verhaast,
ter wille waarvan [de] hemelen in vuur gezet zullen vergaan en [de] elementen brandend zullen
wegsmelten. Wij echter verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar
gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, daar u
deze dingen verwacht, beijvert u onbesmet en onberispelijk voor Hem te worden gevonden in vrede. (2Pt 3:10-14)
Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het
is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Wij
weten dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem
gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals
Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich zoals Hij rein is. (1Jh 3:2,3)
Toen hief hij zijn spreuk aan en zeide:
Uit Aram voerde mij Balak, Moabs koning, uit
de bergen van het Oosten:
Kom, vervloek mij Jakob, en kom, verwens Israël. (Nm 23:7)
Israël is verslonden. Nu zijn zij onder de volken
geworden als een voorwerp waar niemand behagen in schept, omdat zij naar Assur getogen zijn.
Een wilde ezel houdt zich afgezonderd, maar
Efraïm reikt minnegeschenken uit. (Hs 8:8,9)
Overspeligen, weet u niet dat de vriendschap jegens de wereld vijandschap is jegens God? Wie
dus een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich
tot een vijand van God. (Jk 4:4)
Gaat niet met ongelovigen onder een ongelijk
juk. Want welk deelgenootschap hebben gerechtigheid en wetteloosheid? Of welke gemeenschap
heeft licht met duisternis? (2Ko 6:14)
Maar hij zal niet veel paarden houden en het
volk niet naar Egypte terugvoeren om zich veel
paarden aan te schaffen; want de HERE heeft tot
u gezegd: Op deze weg zult gij nooit meer terugkeren. Ook zal hij zich niet vele vrouwen nemen,
opdat zijn hart niet afwijke; ook zal hij zich niet
te veel zilver en goud vergaren. (Dt 17:16,17)
Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in vele onverstandige en
schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. (1Tm 6:9)
Doodt dan uw leden die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de
hebzucht, die afgodendienst is, om welke dingen
de toorn van God komt <over de zonen van de
ongehoorzaamheid>. (Ko 3:5,6)
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... ; 8 ook is zijn land vol afgoden: voor het werk van eigen handen,
voor wat eigen vingers hebben gemaakt, buigt men zich neder. 9 Zo
verlagen zich de mensen en vernederen de mannen zich. Vergeef
het hun niet.

Terwijl de mens zich hecht aan zijn bezit en zich beroemt op zijn
prestaties en die aanbidt, is deze afgodendienst altijd een vernedering
voor de mens (vers 8, 9a). Hij verlaagt zijn waardigheid als mens, toch
het hoofd van de schepping, tot beneden de materie. Deze situatie
brengt de voorbidder Jesaja tot de bede: ‘‘Vergeef het hun niet’’ (vgl.
Hos.1:6). De voorspraak wordt hier gedwongen tegen zijn volk te
pleiten. Dit gebed is de juiste uiting van een hart dat aanvoelt hoezeer
God door deze houding en handelwijze van zijn volk wordt gegriefd.
Het enige dat past, is het oordeel, want God kan dit kwaad van zijn
volk niet verdragen.
De aanbidding van de materie, het uit zijn op materiële welvaart en
daarop steunen, is vandaag bij de leden van Gods volk (!) net zo
aanwezig als toen. Ga maar na hoeveel aandacht er aan de materiële
dingen wordt gegeven en hoe weinig aandacht God en zijn Woord
krijgen. Als we dit opmerken, moeten we niet om vergeving daarvoor
vragen, maar dat er oprechte belijdenis, zelfoordeel en bekering
zullen plaatsvinden.

Zij werd wederom zwanger en baarde een dochter; Hij zeide tot hem: Noem haar Lo-Ruchama,
want Ik zal Mij voortaan niet meer over het huis
Israëls ontfermen, dat Ik hun iets vergeven zou.
(Hs 1:6)

10 Ga in de rotskloven en verberg u in de grond voor de verschrikking des HEREN en voor de luister zijner majesteit. 11 De verwaten
ogen der mensen worden vernederd en de trots der mannen wordt
neergebogen en de HERE alleen is te dien dage verheven.

Het oordeel is onvermijdelijk. Zij hadden hun Rots verlaten (17:10).
Vanwege de verschrikking van de HERE en de heerlijkheid van zijn
majesteit (vers 10) worden ze nu opgeroepen tot de natuurlijke rotsen
hun toevlucht te nemen,. Hier vinden we, zoals op zoveel andere
plaatsen in Jesaja, het samengaan van het gericht door middel van de
Assyrische en Babylonische gevangenschap en het gericht in de
laatste dagen dat kort voor het 1000-jarig vrederijk over Israël en de
hele wereld zal losbreken. In beide gevallen wordt de trots van de
mens vernederd en zal de HERE alleen verheven zijn (vers 11).
Hier worden mensen gedwongen zich te vernederen. Johannes de
doper deed dit vrijwillig: ‘‘Hij moet meer, maar ik minder worden’’
(Jh 3:30). Hoe meer wij onszelf vernederen, des te meer ruimte krijgt
de Heer om Zichzelf in ons zichtbaar te maken, zodat de mensen Hem
in ons verheerlijken.
12 Want er is een dag van de HERE der heerscharen tegen al wat
hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het
vernederd worde; 13 tegen alle trotse en hoge ceders van de Libanon
en alle eiken van Basan, 14 tegen alle trotse bergen en alle hoge
heuvels, 15 tegen elke hoge toren en elke steile muur, 16 tegen alle
schepen van Tarsis en alle kostbare kunstschatten. 17 Dan wordt
de verwatenheid der mensen neergebogen en de trots der mannen
vernederd, en de HERE alleen is te dien dage verheven, 18 en de
afgoden zullen volkomen verdwijnen.

Vanaf vers 12 worden we verplaatst naar de tweede komst van de
Heer Jezus, dat is zijn komst als Messias voor zijn volk en als Rechter
van de hele aarde. Als Hij komt om op aarde gerechtigheid te oefenen,
zullen de waardevoorstellingen van de mens omgekeerd worden. Wat
de mensen tot dat ogenblik voor waardevol hielden, zullen ze dan
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Want gij hebt de God uws heils vergeten en aan
de Rots, uw burcht, hebt gij niet gedacht. Daarom legt gij bekoorlijke aanplantingen aan en beplant die met vreemde stekken; ... (Js 17:10)

onbelangrijk vinden, en wat ze eerder als bijzaken beschouwden, zal
dan hoog door hen worden gewaardeerd.
Hij komt als ‘‘de HERE der heerscharen’’ (vers 12), een naam die Jesaja
62 maal voor God gebruikt. Met deze naam wordt de militaire macht
en kracht van God duidelijk gemaakt. Wanneer deze almachtige HERE
met zijn legers komt, kan niets tegen Hem standhouden. De tegenstand wordt in de volgende verzen op symbolische wijze weergegeven.
De ‘‘dag van de HERE’’ duidt een periode aan, waarin de Heer Jezus
(Hij is de HERE) alle gezag dat Hem door de Vader is gegeven (Mt
28:18; Jh 13:3), zal gaan uitoefenen. Het is de dag waarin Hij Zich
openlijk keert tegen alle glorie van de mens en tegen alle afgoden.
Het is de dag waarop alles aan het licht zal komen en door Hem
geoordeeld zal worden (Jh 5:22,27).
Als Hij voor de tweede maal verschijnt, zal Hij eerst het oordeel
voltrekken over alle hoogmoed van de mens. In de verzen 13-16
gebruikt Jesaja illustraties uit de natuur en de samenleving om te
beschrijven waartegen de HERE zal optreden. De bomen als ceders en
eiken (vers 13) kunnen we zien als symbolen van militaire leiders van
de volken die aan het eind van de tijd tegen de Joden zullen optrekken.
De bergen en heuvels (vers 14) stellen machtige koninkrijken voor,
landen die zich boven anderen verheffen. Ze hebben torens en muren
gebouwd (vers 15) om zich tegen eventuele aanvallen te beschermen.
Ook drijven ze handel over zee tot vergroting van hun rijkdom. Tot
die rijkdom behoren ook cultuurschatten als bijvoorbeeld beroemde
schilderijen (vers 16).

En Jezus kwam naar hen toe en sprak tot hen de
woorden: Mij is gegeven alle macht in hemel en
op <de> aarde. (Mt 28:18)
En tijdens [de] maaltijd, toen de duivel Judas Iskariot, [de zoon] van Simon, al in het hart gegeven had Hem over te leveren, stond Hij, terwijl
Hij wist dat de Vader Hem alles in de handen
had gegeven en dat Hij van God was uitgegaan
en tot God heenging, van de maaltijd op ...
(Jh 13:2,3)
Want ook de Vader oordeelt niemand, maar
heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, ...
(Jh 5:22)
Want zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, zo
heeft Hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in
Zichzelf; en Hij heeft Hem macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat Hij [de] Mensenzoon
is. (Jh 5:26,27)

Als de HERE komt, zal de zelfverheffing van de mens plaats moeten
maken voor de verheffing van de HERE. Vanaf dat moment zal Hij
voor de komende 1000 jaar en de eeuwigheid daarna alleen verheven
zal zijn (vers 17). Dat betekent tevens het eind van de afgoderij (vers
18).
Als alleen de Heer Jezus het in ons leven te zeggen heeft, als we Hem
alleen verheffen, zal enige vorm van afgoderij bij ons geen voet aan
de grond krijgen.
19 Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van
de grond voor de verschrikking des HEREN en voor de luister zijner
majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken. 20 Te
dien dage zal de mens zijn zilveren en gouden afgoden, die hij zich
gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen, voor de ratten en de
vleermuizen werpen, 21 bij zijn vlucht in de rotsholten en in de
bergspleten vanwege de verschrikking des HEREN en de luister
zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken.
22 Laat toch af van de mens, wiens adem in zijn neus is, want wat
is hij te achten?

Dan staat de HERE op (vers 19-21). Wat een schrik! Allen die zich op
hun kracht en bekwaamheid beroemden, zullen in onderaardse gewelven vluchten. Het leek zolang alsof Hij Zich niet met de aarde
bemoeide. Hij had geen plaats meer in het denken van de mens. Maar
als Hij opstaat, begrijpen ze ontzet hun vergissing en grijpt panische
angst hen aan. In het licht van de heerlijkheid van zijn majesteit
verschrompelt al hun vertrouwen op hun afgoden. Ze zullen de
misleiding, de nutteloosheid en de waardeloosheid ervan inzien. Met
afschuw zullen ze het werk van hun handen de onreine dieren toewer-
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pen, terwijl ze op de vlucht slaan om een beschutting te zoeken tegen
de ontbrande toorn van de HERE (Op 6:12-17; Hs 10:8). Ze ontdekken
dat het meezeulen ervan hun geen enkele baat geeft en integendeel
hun vlucht alleen maar zou vertragen.

En verwoest worden de hoogten van Aven, Israëls zonde. Doornen en distelen zullen hun altaren overwoekeren. En zij zullen zeggen tot de
bergen: Bedekt ons, en tot de heuvelen: Valt op
ons! (Hs 10:8)

En ik zag, toen het [Lam] het zesde zegel opende, en er kwam een grote
aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak en de hele maan werd
als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgeboom
zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind geschud wordt. En
de hemel week terug als een boek dat wordt opgerold, en elke berg en elk
eiland werden van hun plaatsen gerukt. En de koningen van de aarde en de
groten en de oversten over duizend en de rijken en de sterken en elke slaaf
en vrije verborgen zich in de holen en in de rotsen van de bergen; en zij zeiden
tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor [het] aangezicht van Hem die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam; want de
grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan? (Op 6:12-17).

Maar er is geen ontkomen mogelijk. Niets zal hen kunnen beschermen
tegen zijn toorn. De dag van de mens komt tot een roemloos, beschamend einde. De profeet roept hen toe toch van de mens af te laten,
niet langer op hem te vertrouwen (Ps.118:8,9). Wie is immers de mens
(vers 22), dat nietige wezen, tegenover de Almachtige?
Met ‘‘de mens’’ wordt hier in het bijzonder ‘‘de mens van de zonde’’,
de antichrist, de valse messias bedoeld. Na zijn buitengewone misleiding door het uitoefenen van kracht en tekenen en wonderen zal hij
bij de komst van de Heer Jezus door Hem worden teniet gedaan (2Th
2:3,8,9) en zonder vorm van proces levend in de hel worden geworden
(Op 19:20).
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Het is beter bij de HERE te schuilen
dan op mensen te vertrouwen;
het is beter bij de HERE te schuilen
dan op edelen te vertrouwen. (Ps 118:8,9)
Laat niemand u op enigerlei wijze bedriegen,
want [die komt niet] als niet eerst de afval gekomen is en de mens van de zonde geopenbaard is,
de zoon van het verderf, ... (2Th 2:3)
En dan zal de wetteloze geopenbaard worden,
die de Heer <Jezus> zal verteren door de adem
van zijn mond en ten niet doen door de verschijning van zijn komst; hem, wiens komst naar [de]
werking van de satan is met allerlei kracht en tekenen en wonderen van [de] leugen, en met allerlei bedrog van [de] ongerechtigheid voor hen die
verloren gaan, ... (2Th 2:8,9)
En het beest werd gegrepen en met hem de valse
profeet die de tekenen in diens tegenwoordigheid
had gedaan, waardoor hij hen misleidde die het
merkteken van het beest ontvingen en die zijn
beeld aanbaden. Levend werden deze twee geworpen in de poel van vuur die van zwavel
brandt. (Op 19:20)

Oordeel over de leiders en de vrouwen van Jeruzalem
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INHOUD
Vers 1-7:

De HERE neemt elke steun weg

Vers 8,9:

Aanleiding tot het oordeel

Vers 10,11: De rechtvaardige en de goddeloze
Vers 12-15: De leiders zijn verleiders
Vers 16-26: Oordeel over de trotse vrouwen van Jeruzalem
TOELICHTING
Hier wordt de beschrijving van de wantoestanden onder het volk voortgezet.
Even algemeen als het neerhalen van de menselijke trots in het vorige
hoofdstuk was, zal het oordeel over de dochters van Sion precies en diepgaand zijn. De HERE laat zien hoe de oordelen plaatsvinden. Maar soms
gebeurt dat op een manier die alleen begrepen wordt als je er oog voor hebt,
zoals hier. Dan ontdek je dat Hij dingen wegneemt, zowel op materieel als
op geestelijk gebied, met een doel. Hij wil hen daardoor als het ware te
dwingen weer naar Hem te vragen.

Gods oordeel over Jeruzalem en Juda
1 Voorwaar, zie, de Here, de HERE der heerscharen, neemt steun
en stut uit Jeruzalem en Juda weg: elke steun van brood en elke
steun van water; 2 held en krijgsman, rechter en profeet, waarzegger en oudste, 3 hoofdman over vijftig en aanzienlijke, raadsheer
en kundig handwerksman en schrander bezweerder. 4 En knapen
zal Ik hun tot vorsten geven en de moedwil zal over hen heersen. 5
Dan zal het volk dringen, man tegen man, de een tegen de ander;
de knaap zal op de oude en de verachte op de geëerde losstormen.
6 Wanneer iemand een ander van zijn familie aangrijpt (met de
woorden): Gij hebt een mantel, wees onze aanvoerder en laat deze
puinhoop onder uw hoede zijn -- 7 dan zal deze te dien dage
uitroepen: Ik kan geen heelmeester zijn, en in mijn huis is brood
noch mantel, gij moet mij niet tot aanvoerder over het volk aanstellen.

Het openingsvers geeft een getuigenis van de gevolgen van de nationale zonden. De namen van God (‘‘de Here, de HERE der heerscharen’’) combineren de verhevenheid en het absolute gezag en macht
van God als Heerser en Rechter.
Het onderscheid tussen ‘‘Here’’ en ‘‘HERE’’ is belangrijk en door het
hele Oude Testament heen op te merken. Ook bij de verdere bestudering van de profeet Jesaja is het noodzakelijk op dit onderscheid te
letten. Telkens als in de Nederlandse vertaling het woord ‘‘Here’’
staat, met kleine letters dus, is dat de vertaling van het Hebreeuwse
woord ‘Adonai’. Met deze naam wordt God aangeduid als de Gebie- Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde,
toen zij geschapen werden. Ten tijde, dat de
der, de Heer, de Gezaghebber.
Als er ‘‘HERE’’ staat, met hoofdletters, is dat de vertaling van het
Hebreeuwse woord ‘Jahweh’. Dat is de naam van God als de God van
het verbond, de naam die zijn betrekking met de schepping en vooral
met zijn volk aangeeft. De naam ‘‘HERE’’ wordt voor het eerst in
Genesis 2 genoemd. Eerst in vers 4 in verbinding met de schepping
en daarna vervolgens in dat hoofdstuk ook in verbinding met de mens.
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HERE God aarde en hemel maakte, -- er was nog
geen enkel veldgewas op de aarde, en er was
nog geen enkel kruid des velds uitgesproten,
want de HERE God had het niet op de aarde doen
regenen, en er was geen mens om de aardbodem
te bewerken; maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem -- toen
formeerde de HERE God de mens van stof uit de
aardbodem en blies de levensadem in zijn neus;
alzo werd de mens tot een levend wezen.
(Gn 2:4-7)
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In verbinding met zijn volk gaat Hij met deze naam aan hen bekend Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen
maken als Hij hen uit Egypte gaat bevrijden (Ex 6:2). Deze naam geeft als God de Almachtige, maar met mijn naam
HERE ben Ik hun niet bekend geweest. (Ex 6:2)
dan de bijzondere betrekking aan die Hij met dit volk aangaat.
Het wegnemen van ‘‘steun en stut’’ wil zeggen dat de HERE het volk
van elke vorm van ondersteuning zal ontdoen, zowel in natuurlijk als
in geestelijk opzicht. Er zal gebrek zijn aan voedsel, bekwame leiding,
raadgever en vakmanschap (vers 2,3).
De HERE neemt alles weg waarop het volk enig vertrouwen stelde, of
het nu uit een goede bron kwam of uit een kwade. Hij kan de steun
wegnemen door de dood, maar ook omdat de vijand niets eetbaars
overlaat en de leiders meeneemt naar hun eigen land. Het volk zal
daardoor krachteloos (vanwege gebrek aan voedsel) en stuurloos
(vanwege gebrek aan leiding) worden. Uiterste verwarring is het
resultaat, een verwarring die nog toeneemt door een omkering van
waarden en normen. God zal zijn volk tot een prooi maken van de
onrijpe, gevoelloze jeugd die meent de wijsheid in pacht te hebben
(1Kn 12:8-11; Pr 10:16).

Mensen zullen bij elkaar te rade gaan. Ze zullen steun zoeken bij wie
maar een schijn (‘‘mantel’’) van voornaamheid heeft. Ze kunnen
elkaar echter niet helpen, niet aan voedsel en niet aan bekwame
leiding om uit de verwarring te komen (vers 4-7).

Maar hij verwierp de raad die de ouden hem gegeven hadden, en raadpleegde de jonge mannen
die met hem opgegroeid waren en in zijn dienst
stonden; hij zeide tot hen: Wat raadt gij, dat wij
zullen antwoorden aan dit volk, dat tot mij gesproken heeft: maak het juk dat uw vader ons opgelegd heeft, lichter? De jonge mannen die met
hem opgegroeid waren, zeiden tot hem: Dit moet
gij zeggen tot dit volk dat tot u gesproken heeft:
uw vader heeft ons juk zwaar gemaakt, maar
geef gij ons verlichting, -- dit moet gij tot hen
spreken: mijn pink is dikker dan mijns vaders lendenen. Welnu, mijn vader heeft u een zwaar juk
opgelegd, maar ik zal uw juk nog verzwaren;
mijn vader heeft u met zwepen getuchtigd, maar
ik zal u tuchtigen met gesels. (1Kn 12:8-11)
Wee u, o land, welks koning een kind is, welks
vorsten reeds des morgens maaltijd houden.
(Pr 10:16)

8 Want Jeruzalem struikelt en Juda valt, omdat hun woorden en
daden tegen de HERE zijn en zij de blik zijner heerlijkheid tarten. 9
Hun partijdigheid getuigt tegen hen en hun zonde verkondigen zij
onverholen evenals Sodom. Wee hun, want zij berokkenen zichzelf
onheil. 10 Zegt van de rechtvaardige, dat het hem zal welgaan, want
hij zal de vrucht zijner daden eten. 11 Wee de goddeloze, het zal hem
slecht gaan, want het werk zijner handen zal hem worden vergolden.

Deze situatie is het gevolg van hun opstand tegen de HERE. Er is niet
alleen onvrede, maar een regelrecht tarten. Het is een algemeen
beginsel dat wie in woord en daad tegen de HERE opstaat, struikelt en
valt (vers 8). Onbeschaamd weerstaan zij de aanblik van de heerlijkheid
van de HERE die de heidenen in het vorige gedeelte deed vluchten
(2:19). En zij kenden toch Gods heerlijkheid, want Hij had Zich vele
eeuwen als de heilige en genadige God geopenbaard. Maar hoewel
zij zijn heerlijkheid kenden, gaven ze de voorkeur aan de zonde. In
plaats van zijn heerlijkheid tot onderwerp van hun gesprek te maken,
spreken zij schaamteloos openlijk over hun zonden (vgl. Hs 5:5; 7:10;
Rm 1:32).

Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in
de holen van de grond voor de verschrikking des
HEREN en voor de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken.
(Js 2:19)
De hoogmoed van Israël getuigt openlijk tegen
hem. Israël en Efraïm zullen struikelen door hun
ongerechtigheid. Ook Juda struikelt met hen.
(Hs 5:5)
En de hoogmoed van Israël getuigt openlijk tegen hem. Doch zij hebben zich niet bekeerd tot
de HERE, hun God, en hebben Hem trots dit alles
niet gezocht. (Hs 7:10)
...; die, hoewel zij de eis van het recht van God
kennen - dat zij die zulke dingen bedrijven, [de]
dood verdienen -, ze niet alleen doen, maar ook
een welgevallen hebben aan hen die ze bedrijven. (Rm 1:32)

We zien het ook nu in de wereld om ons heen en in de christenheid.
Homofilie (de geaardheid) en homoseksualiteit (de praktijk), de
zonden van Sodom, gelden niet meer als zonde, maar worden steeds
meer als een normale uiting van het leven gezien. Zelfs uit wat eens
bolwerken van orthodoxie waren, zijn stemmen te beluisteren die
tegen homostellen zeggen: ‘We respecteren jullie trouw in de relatie.
En ook al kunnen we dat niet inzegenen, er blijft plaats voor jullie in
Daarop zeide de HERE: Het geroep over Sodom
de kerk.’ Eens te meer tonen zij hun gelijkenis met Sodom en roepen en Gomorra is voorwaar groot, en haar zonde is
zo het oordeel over zichzelf af (vers 9; Gn 18:20).
voorwaar zeer zwaar. (Gn 18:20)
Temidden van dit alles is er een woord voor de Godvrezende (vers 10).
Hoe moeilijk het voor hem in deze situatie ook is, hij mag weten dat
zijn leven vrucht zal voortbrengen waarvan hijzelf zal mogen genieten. Dat is voor hem een treffende en bemoedigende die tegenover
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het lot staat dat de goddeloze zal ondergaan. Met de laatste zal het
slecht gaan, omdat hij slecht heeft geleefd (vers 11). Deze twee wegen
en waar zij eindigen, vinden we vele malen in het boek Spreuken.
God stelt hier de wetmatigheid voor: Wat een mens zaait, dat zal hij Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. Want
ook oogsten (Gl 6:7). Dat geldt voor elk mens van elke tijd, ook voor wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten.
(Gl 6:7)
ons nu.
12 De tyrannen van mijn volk zijn kinderen, en vrouwen overheersen het. Mijn volk, uw leiders zijn verleiders en zij maken de weg
die u tot pad moest zijn, tot een doolweg. 13 De HERE maakt zich
gereed om zijn rechtsgeding te voeren en Hij staat klaar om volken
te richten. 14 De HERE zal in het gericht gaan met de oudsten en de
vorsten van zijn volk; gij toch, gij hebt de wijngaard verwoest; wat
de ellendige ontroofd is, is in uw huizen. 15 Wat bezielt u, dat gij
mijn volk vertrapt en ellendigen mishandelt? luidt het woord van
de Here, de HERE der heerscharen.

Een verdere ontaarding van de toestand van het volk zien we in de
verzen 12-4:1. Het volk krijgt de leiders die het verdient. Ze zijn er
in twee soorten: kinderen en vrouwen (1Kn 15:13; 2Kn 11:1,13). In de
verzen 12-15 worden de leiders beschreven als kinderen die onbekwaam zijn om te regeren (vgl. 1Tm 3:2,6). In de verzen 16-4:1 worden
zij beschreven als vrouwen die onbevoegd zijn om te regeren (vgl. 1Tm
2:12). In beide gevallen gaat het om leiders die zich de plaats van gezag
aanmatigen. Nemen zij die plaats in, dan blijken zij tirannen te zijn.
Het kan ook zijn dat de man wel regeert, maar daarin door zijn vrouw
wordt geleid, zoals Achab door Izébel (1Kn 21:7). Kinderen laten zich
in het algemeen leiden door hun lusten en begeerten, vrouwen in het
algemeen door hun gevoelens. In beide gevallen ontbreekt de kracht
om het volk uit de toestand van verwarring te bevrijden.

Zelfs heeft hij zijn moeder Maächa als gebiedster
afgezet, omdat zij een gruwelijk beeld van Asjéra
gemaakt had. Asa hieuw haar gruwelijk beeld
stuk en verbrandde het in het dal Kidron.
(1Kn 15:13)
Toen Athalia, de moeder van Ahazia, zag, dat
haar zoon dood was, maakte zij zich op en
bracht het gehele koninklijke geslacht om. ...
Toen Athalia het geroep van de garde (en) van
het volk hoorde, ging zij naar het volk in het huis
des HEREN, ... (2Kn 11:1,13)
De opziener dan moet onberispelijk zijn, man
van één vrouw, nuchter, ingetogen, waardig,
gastvrij, geschikt om te leren, ... geen pasbekeerde, opdat hij niet, hoogmoedig geworden, in [hetzelfde] oordeel als de duivel valt. (1Tm 3:2,6)
...; maar ik sta aan een vrouw niet toe dat zij
leert of over een man heerst, maar zij moet stil
zijn. (1Tm 2:12)

Wat voor leiders geven leiding in de christenheid? Velen voeren
Gods volk van de HERE af. Zij menen gekwalificeerd te zijn, maar
zijn verleiders. Als vrouwen de leiding nemen (of krijgen!) kan er Daarop zeide zijn vrouw Izebel tot hem: Gij oefent nu eens koninklijke macht uit over Israël!
ook alleen misleiding volgen.

Sta op en eet, laat uw hart vrolijk zijn; ik zal u de

Met het aanspreken van hen als ‘‘mijn volk’’ (vers 12), wil de HERE hun wijngaard van de Jizreëliet Nabot geven.
harten bereiken, opdat ze inzien hoe ze eraan toe zijn en zich tot Hem (1Kn 21:7)
bekeren. Hij wijst hen erop dat deze leiders hen misleiden. In plaats
dat zij het volk voorgaan op de goede weg, nemen zij het volk mee
op een dwaalweg. Dit kan de HERE niet verdragen en Hij maakt Zich
op voor een rechtsgeding (vers 13).
Hij neemt het de leiders bijzonder kwalijk dat zij de wijngaard
(waarover in hoofdstuk 5 meer) verwoest hebben, zodat Hij er geen
vrucht, geen vreugde van krijgt. Zijn vreugde is een ongestoorde
gemeenschap met hen. De leiders hebben dat onmogelijk gemaakt.
Zij hebben Gods volk uitgeplunderd, vertrapt en mishandeld en hun
eigen huizen met het geroofde gevuld (vers 14,15). In de uitroep ‘‘wat
bezielt u’’ komt de verbazing van de HERE tot uiting, alsof Hij niet
kan begrijpen dat de leiders zich zo onbarmhartig tegenover hun
volksgenoten gedroegen (vgl. Mt 18:21-35). Zelf had Hij hen met zoveel
barmhartigheid behandeld. Vanwaar dan deze handelwijze?
Toen kwam Petrus bij Hem en zei tot Hem: Heer, hoe vaak zal mijn broeder
tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal? Jezus zei tot hem:
Ik zeg je, niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zeven. Daarom is het
koninkrijk der hemelen gelijk geworden aan een koning die met zijn slaven
afrekening wilde houden. Toen hij nu begon af te rekenen, werd er één bij
hem gebracht die tienduizend talenten schuldig was. Daar hij echter niets
had om te betalen, beval zijn heer hem te verkopen met zijn vrouw en zijn
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kinderen en alles wat hij had, en dat er betaald moest worden. De slaaf dan
viel smekend voor hem neer en zei: <Heer,> heb geduld met mij en ik zal u
alles betalen. De heer van die slaaf nu werd met ontferming bewogen, liet
hem vrij en schold hem de lening kwijt. Toen die slaaf echter naar buiten
ging, vond hij een van zijn medeslaven, die hem honderd denaren schuldig
was; en hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal wat je schuldig
bent. Zijn medeslaaf dan viel neer en smeekte hem aldus: Heb geduld met
mij en ik zal je betalen. Hij wilde echter niet, maar ging weg en wierp hem
in [de] gevangenis, totdat hij zou betalen wat hij schuldig was. Toen zijn
medeslaven dan zagen wat er was gebeurd, werden zij zeer bedroefd; en zij
gingen hun heer alles wat er gebeurd was uiteenzetten. Toen riep zijn heer
hem bij zich en zei tot hem: Boze slaaf, die hele schuld heb ik je kwijtgescholden, daar je mij gesmeekt hebt; had ook jij je niet moeten erbarmen over je
medeslaaf, zoals ook ik mij over jou erbarmd heb? En zijn heer werd toornig
en leverde hem over aan de folteraars, totdat hij alles zou betalen wat hij
<hem> schuldig was. Zo zal ook mijn hemelse Vader u doen, als u niet ieder
zijn broeder van harte vergeeft. (Mt 18:21-35)

16 Voorts zeide de HERE: Omdat de dochters van Sion verwaten
geworden zijn en rondlopen met gerekte hals en lonkende ogen,
omdat zij met trippelende gang wandelen en haar voetringen laten
rinkelen, 17 zo zal de Here de schedel der dochters van Sion
schurftig maken en de HERE zal haar schaamte ontbloten.

De oorzaak daarvan ligt in de verlangens van de ‘‘dochters van Sion’’
naar de levensstijl van de wereld. Met ‘‘gerekte hals’’, dat is met trots,
en ‘‘lonkende ogen’’, dat is met een verleidende blik, liepen ze rond.
Ze liepen en kleedden en versierden zich op een manier die hun de
zekerheid gaf dat iedereen wel naar hen moest kijken. Met de grootste Laat uw versiering niet de uiterlijke zijn: [het]
zelfgenoegzaamheid wilden ze alle aandacht op zichzelf vestigen. vlechten van [het] haar en [het] omhangen van
God neemt hen dat bijzonder kwalijk. Het is Hem niet onverschillig
hoe en waarom een vrouw zich kleedt en versiert. Ook in het Nieuwe
Testament staan daarover duidelijke aanwijzingen (1Pt 3:3,4; 1Tm 2:9).
Christinnen doen er goed aan daarop te letten, als ze tenminste
vrouwen willen zijn die belijden Godvrezend te zijn.
Het is ook duidelijk dat vrouwen die zich gedragen als deze dochters
van Sion, vrouwen die zo met zichzelf en hun uiterlijk bezig zijn, geen
goede bestuurders van hun huis zijn (1Tm 5:14). Als alle aandacht op
zichzelf is gericht, zullen ze weinig tijd besteden aan de opvoeding
van hun kinderen. Een maatschappij waarin vrouwen hun zelfbewustzijn ontwikkelen en daarin zelfs worden gestimuleerd, zal een onbestuurbare maatschappij worden met een overvloed aan probleemjongeren.
De HERE beschrijft hun gedrag in beeldende taal en drijft de spot met
hun verwaandheid. Het letterlijk gedrag van deze vrouwen is een
weerspiegeling van het volk als geheel. Een afschuwelijke vergelding
moet plaatsvinden (vers 17). Hun wuftheid zal veranderen in schurft
die aan melaatsheid doet denken. In plaats van de bewondering
waarop ze uit waren, zal afschuw allen vervullen die hen waarnemen.
Het ontbloten van de schaamte wil zeggen dat de stad met de grond
zal worden gelijk gemaakt. De fundamenten worden blootgelegd en
de schande en smaad daarvan zullen door iedereen worden gezien.
18 Te dien dage zal de Here wegnemen de pronk der voetringen, de
voorhoofdbanden, maantjes, 19 oorhangers, armbanden, sluiers,
20 hoofddoeken, voetkettinkjes, gordels, reukflesjes, tovermiddelen, 21 zegelringen, neusringen, 22 feestgewaden, mantels, omslagdoeken, tasjes, 23 handspiegels, onderkleding, hoofdtooi en overkleding.
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gouden [dingen] of [het] aantrekken van kleren,
maar de verborgen mens van het hart, in de onvergankelijke [versiering] van de zachtmoedige
en stille geest, die kostbaar is voor God.
(1Pt 3:3,4)
Evenzo dat <ook> vrouwen zich tooien in waardige kleding met bescheidenheid en ingetogenheid, niet met haarvlechten en goud of parels of
kostbare kleding; ... (1Tm 2:9)
Ik wil dan dat jongere [weduwen] trouwen, kinderen krijgen, hun huis besturen, de tegenstander geen enkele aanleiding tot lasteren geven.
(1Tm 5:14)

Jesaja noemt 21 dingen die de HERE zou wegnemen. Uit de beschrijving van hun kleding blijkt dat die een vermenging is van elementen
in de priesterkleding en elementen die bij de afgoderij horen. Kleding
spreekt in de Schrift van het gedrag dat we vertonen. De kleding van
de vrouwen van Jeruzalem was bedoeld om de aandacht en genegenheid van de volken om hen heen op zichzelf te vestigen. Het behagen
van de HERE kwam niet in hen op.
24 Dan zal er in plaats van balsemgeur vunsheid zijn, in plaats van
een gordel een touw, in plaats van haarvlechten kaalheid, in plaats
van een pronkgewaad omgording met een rouwkleed, een brandmerk in plaats van schoonheid. 25 Uw mannen zullen vallen door
het zwaard en uw helden in de strijd, 26 en de poorten der stad zullen
zuchten en jammeren, en uitgeschud zal deze ter aarde neerzitten.

De HERE zal een totale omkering bewerken (vers 24). In bloemrijke,
krachtige taal stelt Hij voor hoe Hij alles wat zij bedoelden om
aantrekkelijk voor anderen te zijn, zou maken tot iets dat anderen zou
afstoten. Zo zou de geur van parfum vervangen worden door de stank
bijvoorbeeld van etterende wonden. De pronkgordel zou veranderen
in een touw waarmee ze in gevangenschap werden meegesleept. Hun
fraaie haarvlechtingen zouden worden afgeschoren. Het kaalscheren
betekende een grote smaad. Men deed dat bij gevangen vrouwen.
Hun mannen naar wie zij niet luisterden, over wie zij in tegendeel
heersten en van wie zij zich bedienden (Am 4:1), zouden omkomen.
Hun helden zouden wegvallen (vers 25). De poorten, de plaats van
rechtspraak en bewaking, zouden geen veiligheid en bescherming
meer bieden. De vijand zou er bezit van nemen. Dat zal ongeveer
honderdvijftig jaar hierna gebeuren, als Juda door Babel wordt belegerd, veroverd en in ballingschap wordt weggevoerd. Als resultaat
zal de stad ‘‘ter aarde neerzitten’’, een beeld van grote rouw en
uiterste rampspoed (Jb 2:13).
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Hoort dit woord, gij koeien van Basan, die
woont op de berg van Samaria, gij, die geringen
verdrukt en armen vertrapt, die zegt tot uw heren: Breng aan, dat wij drinken! (Am 4:1)

En zij zaten bij hem op de grond, zeven dagen en
zeven nachten; niemand sprak tot hem een
woord, want zij zagen, dat zijn smart zeer groot
was. (Jb 2:13)
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INHOUD
Vers 1:

Smeekbede van de vernederde vrouwen van Jeruzalem

Vers 2:

De Heer Jezus als Sieraad en Heerlijkheid van Jeruzalem

Vers 3:

Jeruzalem, de stad van de levenden

Vers 4:

Jeruzalem gereinigd

Vers 5,6:

Jeruzalem beschermd

TOELICHTING
1 Zeven vrouwen zullen te dien dage één man aangrijpen en zeggen:
Ons eigen brood willen wij eten en ons eigen kleed aantrekken, laat
ons slechts uw naam dragen, neem onze smaad weg.

Vers 1 hoort nog bij het vorige hoofdstuk en gaat door met de
gevolgen van het Goddelijk oordeel over de trotse, goddeloze dochters van Sion. Zij die meenden dat meerdere mannen wel bij elk van
hen in het gevlei wilden komen, zouden nu met meerderen tegelijk
naar de gunst van één man dingen. Ze zouden vrijwillig afstand doen
van de verplichting die de wet aan de man gaf om voor zijn vrouw te Indien hij zich een andere neemt, zal hij haar
zorgen (Ex 21:10). Het enige dat zij vroegen was zijn gezelschap om voeding, haar kleding en de echtelijke gemeenschap met haar niet verminderen. (Ex 21:10)
de smaad van het alleen zijn van zich af te wentelen.
Sions glorieuze toekomst
2 Te dien dage zal wat de HERE doet uitspruiten tot sieraad en
heerlijkheid zijn, en de vrucht des lands tot glorie en luister voor de
ontkomenen van Israël. 3 En het zal geschieden, dat wie overgebleven is in Sion, overgelaten in Jeruzalem, heilig zal heten -- ieder die
in Jeruzalem ten leven is opgeschreven, ...

Na deze schildering van de toestand van Sion en het oordeel daarover,
worden we vanaf vers 2 een tafereel van herstel binnengevoerd. Na
het eerste rechtsgeding met zijn volk (in 1:1-31) had de HERE ook een
belofte van herstel gegeven (2:1-4). Dat herstel ging het over dezelfde
tijd als hier. Alleen wordt daar de heerlijkheid van Sion beschreven
die zij heeft voor het oog van de volken, terwijl het hier om de
heerlijkheid gaat die zij heeft in het oog van de HERE.
Het is weer de grote sprong van de actuele toestand naar die glorieuze
tijd onder de regering van de Heer Jezus (Hij is de HERE). Zoals zo
vaak ziet ook hier de uitdrukking ‘‘te dien dage’’ op die tijd.

1 Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem.
En het zal geschieden in het laatste der dagen:
dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiën zullen
optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan
naar de berg des HEREN, naar het huis van de
God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn
wegen en opdat wij zijn paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN
woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen
volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen;
geen volk zal tegen een ander volk het zwaard
opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.
(Js 2:1-4)

‘‘Wat de HERE doet uitspruiten’’ is letterlijk ‘de Spruit van de HERE’
(vgl. Jr 23:5). Het gaat om een Persoon, niet een werk van de HERE. De
Heer Jezus zal ‘‘tot sieraad en heerlijkheid zijn’’ voor het overblijfsel,
een sieraad van geheel andere aard dan de sieraden waarmee de
verwaande vrouwen zich tooiden. Deze woorden worden ook gebruikt in de beschrijving van de priesterlijke kleding (Ex 28:2,40). Hij
is ook ‘‘de vrucht van het land’’ (vgl. 53:2).
Hier zien we voor het eerst in het boek een Persoon naar voren komen
die ten behoeve van het overblijfsel zal handelen. Hem zullen we
vaker ontmoeten. Hij verbindt Zich aan het overblijfsel, ‘‘de ontkomenen van Israël’’. Voor hen zal Hij in die tijd ‘‘tot glorie en luister’’
zijn. Hij zal hen bevrijden van zijn vijanden en hun tot Hoofd zijn.
Zijn heerlijkheid zal op hen afstralen.

Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN,
dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal
verwekken; die zal als koning regeren en verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid
doen in het land. (Jr 23:5)
Gij zult heilige klederen maken voor uw broeder
Aäron, tot een prachtig sieraad. ... Voor de zonen van Aäron zult gij onderklederen maken en
gij zult voor hen gordels maken, en hoofddoeken
zult gij voor hen maken tot een prachtig sieraad.
(Ex 28:2,40)
Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had
gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben
aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden
hebben begeerd. (Js 53:2)
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Door zijn verbinding met hen zal dit overblijfsel - wat treffend tot
uiting komt door de woorden ‘‘overgebleven’’ en ‘‘overgelaten’’ heilig zijn (vers 3). Hierdoor zal Israël beantwoorden aan zijn oorspron- En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn
kelijke roeping (Ex 19:6). Het is een uitverkoren overblijfsel dat bestaat en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot
de Israëlieten spreken zult. (Ex 19:6)
uit allen die zijn opgeschreven in het boek van Gods raadsbesluit in
verbinding met Jeruzalem (vgl. Lk 10:20; Fp 4:3; Hb 12:23; Op 17:8).
Evenwel, verblijdt u niet hierover dat de geesten u onderdanig zijn, maar
verblijdt u dat uw namen staan ingeschreven in de hemelen. (Lk 10:20)
Ja, ik vraag ook u, trouwe metgezel, wees hun behulpzaam die met mij hebben
gestreden in het evangelie, samen met Clemens en mijn overige medearbeiders, van wie de namen in het boek van het leven staan. (Fp 4:3)
..., maar u bent genaderd tot de berg Sion; en tot de stad van de levende God,
het hemelse Jeruzalem; en tot tienduizenden van engelen, de algemene vergadering; en tot de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen staan
opgeschreven, ... (Hb 12:22,23a)
...; en zij die op de aarde wonen, van wie de naam van de grondlegging van
de wereld af niet geschreven is in het boek van het leven, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat het was en niet is en zal zijn. (Op 17:8b)

Het is ook onze roeping om volkomen voor God afgezonderd te zijn.
Omdat Hij heilig is, moeten wij dat ook zijn (1Pt 1:16). Daarom worden
we vermaand om onszelf te reinigen van alle bevlekking van het vlees
en van de geest (2Kr 7:1).
... 4 wanneer de Here het vuil der dochters van Sion zal hebben
afgewassen en de bloedvlekken van Jeruzalem daaruit zal hebben
weggespoeld door de Geest van gericht en van uitdelging. 5 Dan zal
de HERE over het gehele gebied van de berg Sion en over de
samenkomsten die daar gehouden worden, des daags een wolk
scheppen en des nachts een schijnsel van vlammend vuur, want over
al wat heerlijk is, zal een beschutting zijn. 6 En er zal een hut zijn
tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een schuilplaats en
een toevlucht tegen stortbui en regen.

Het volk had geweigerd te luisteren naar het gebod om zich te reinigen
(1:16). Maar in de komende dag zal de Heer Zelf hen reinigen. Het
volk wordt hier weer ‘‘dochters van Sion’’ genoemd, als in vers 16.
Deze reiniging vindt plaats door het oordeel, door de doop met vuur
door de Geest (vers 4; Mt 3:11). Daarna zal de HERE zijn welbehagen in
dit overblijfsel aan haar bekend maken.
Hij doet dat door over haar een baldakijn te scheppen, een overkapping zoals die wel boven een troon wordt aangebracht om de luister
ervan te vergroten (vers 5). Dag en nacht zal deze baldakijn dat hele
gebied bedekken. Het is een mooie terugverwijzing naar de reis door
de woestijn, toen de HERE ook zo over hen was (Nm 9:15).

...; want er staat geschreven: ‘Weest heilig, want
Ik ben heilig’. (1Pt 1:16)
Zodra Salomo zijn gebed geëindigd had, daalde
vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers; en de heerlijkheid des HEREN vervulde het huis. (2Kr 7:1)

Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn
ogen weg; houdt op kwaad te doen; ... (Js 1:16)
Ik doop u wel met water tot bekering; maar Hij
die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens sandalen ik niet waard ben te dragen; Hij zal u dopen
met [de] Heilige Geest en vuur; ... (Mt 3:11)
Op de dag nu der oprichting van de tabernakel
bedekte de wolk de tabernakel, de tent der getuigenis, en des avonds was zij op de tabernakel als
een vuurverschijnsel tot aan de morgen.
(Nm 9:15)

Onophoudelijk zal de HERE zijn vreugde in Sion vinden en wat direct
aan haar verbonden is. Evenzeer verheugt Hij Zich als zijn volk daar
samenkomt om een feest tot zijn eer te houden. En aangezien de
natuur ook in het vrederijk zowel hitte als regen kan geven, heeft Hij
ook voor die omstandigheden voorzien in een schuilplaats (vers 6).
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Wijngaard, wee en toorn van de HERE
INHOUD
Vers 1-7:

Het lied van de wijngaard

Vers 8-24: Het zesvoudig wee
Vers 25-30: Het volk uit de verte
TOELICHTING
De gelijkenis van de wijngaard
1 Ik wil van mijn geliefde zingen, het lied van mijn beminde over
zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare
heuvel; 2 hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen, beplantte hem
met edele wijnstokken, bouwde daarin een toren en hieuw ook een
perskuip daarin uit. En hij verwachtte, dat de wijngaard goede
druiven zou voortbrengen, maar hij bracht wilde druiven voort.

Jesaja (mogelijk als een beeld van het overblijfsel waarin de Geest
van Christus spreekt) gebruikt nu een nieuwe manier om Israël aan te
spreken, namelijk door een lied waarin hij de liefde van de HERE voor
zijn volk bezingt (vers 1).
Het begint als een liefdeslied. We worden echter snel in een rechtszaal
verplaatst (vgl. 3:14,15) waar het lied tot een aanklacht wordt vanwege
het gebrek aan reactie op de liefde en het geduld van de HERE (vers
3,4). Het lied eindigt met het verlaten van de figuurlijke beschrijving
om Juda als het voorwerp van Gods toorn te identificeren (vers 5-7).

De HERE zal in het gericht gaan met de oudsten
en de vorsten van zijn volk; gij toch, gij hebt de
wijngaard verwoest; wat de ellendige ontroofd
is, is in uw huizen. Wat bezielt u, dat gij mijn
volk vertrapt en ellendigen mishandelt? luidt het
woord van de Here, de HERE der heerscharen.
(Js 3:14,15)
Jesaja zingt over wat de HERE voor zijn volk heeft gedaan (vers 2). In Want de HERE, uw God, brengt u in een goed
het beeld van de wijngaard bezingt hij Israël, zoals God het volk zag land, een land van beken, bronnen en wateren,
die in de dalen en op de bergen ontspringen; een
aan het begin van zijn geschiedenis in het beloofde land. De wijngaard land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgestond op een ‘‘vruchtbare heuvel’’, dus op vruchtbare grond (Dt 8:7-9). bomen en granaatappelen; een land van olierijke
Eerst zette Hij er een omheining omheen (SV; niet: ‘‘spitte hem om’’ als in olijfbomen en honig; een land, waarin gij niet in
armoede uw brood zult eten, waarin gij aan niets
NBG). Dat ziet op de wet die Hij zijn volk gaf, om het daardoor van
gebrek zult hebben; een land, waarvan de stenen
de andere volken af te zonderen (Ef 2:14). Hij zuiverde hem van stenen, ijzer zijn en uit welks bergen gij koper zult houdat wil zeggen Hij verdreef de heidense volken met hun afgoden uit wen. (Dt 8:7-9)
het land. Toen plantte Hij daar Israël als een edele wijnstok (Jr 2:21; Want Hij is onze vrede, die die beiden één gemaakt en de scheidsmuur van de omheining wegPs 80:9,10; Hs 10:1).
gebroken heeft, ... (Ef 2:14)
Ik echter had u geplant als een edele druif, een volkomen zuiver zaad; doch
hoe zijt gij Mij veranderd in wilde ranken van een vreemde wingerd!
(Jr 2:21)
Gij hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven,
Gij hebt volken verdreven en hèm geplant.
Gij hebt (de grond) voor hem toebereid,
zodat hij wortelen schoot en het land vulde. (Ps 80:9,10)
Israël is een welige wijnstok, die zijn vruchten voortbrengt; naarmate hij
meer vrucht verkreeg, maakte hij meer altaren; naarmate het zijn land beter
ging, maakte hij mooiere gewijde stenen. (Hs 10:1)

Verder bouwde Hij daarin een toren, wat ziet op de centrale stad De naam des HEREN is een sterke toren;
Jeruzalem die Hij bouwde om zijn naam daar te vestigen (Sp 18:10). de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar. (Sp 18:10)
Die toren was tevens een wachttoren waar de priesters woonden die
moesten waken tegen verkeerde invloeden. De perskuip die Hij groef,
ziet op de tempel. Daar zou het volk Hem de vrucht van het land
brengen: de offers om daarmee, door de werking van zijn Geest, hun
aanbidding en lofprijzing tot uiting te brengen. Naar dat heerlijke
resultaat zag Hij uit na al het werk dat Hij eraan had besteed. Maar
het slot van het lied is een anticlimax.
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3 Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, spreekt
toch recht tussen Mij en mijn wijngaard. 4 Wat was er nog aan mijn
wijngaard te doen, dat Ik er niet aan gedaan heb? Waarom verwachtte Ik, dat hij goede druiven zou voortbrengen, en bracht hij
wilde druiven voort? 5 Nu dan, Ik wil u doen weten, wat Ik met mijn
wijngaard ga doen: zijn doornhaag wegnemen, opdat hij verwoest
worde; zijn muur doorbreken, opdat hij vertrapt worde; 6 Ik zal hem
tot een wildernis maken, hij zal gesnoeid noch behakt worden, zodat
er dorens en distels opschieten; en Ik zal de wolken gebieden, dat
zij op hem geen regen doen vallen.

In de verzen 3-7 spreekt de HERE Zelf. Nadat Jesaja in zijn lied de
uitvoerige beschrijving van de inspanningen van de HERE voor een
optimaal resultaat heeft bezongen, vraagt de HERE hun om een
uitspraak. De aanklager verdedigt Zichzelf. Had Hij volgens hen meer
kunnen doen? Of had Hij te hoge verwachtingen gehad? De vraag
stellen is haar beantwoorden (vers 3,4).
God overweegt of de wijngaard de vrucht draagt die Hij ervan mocht
verwachten na alles wat Hij eraan heeft gedaan. Dit is een beginsel
dat algemeen toegepast kan worden niet alleen op de Joden, maar ook
op de gemeente en ook op ieder individueel. Als de gemeente meer
heeft ontvangen dan de Joden, heeft God het recht te verwachten dat
de gemeente meer voor Hem voortbrengt. Als iemand zegt de heerlijkheid van Christus te kennen, dan mag Hij verwachten dat zijn
leven daaraan beantwoordt.
De aanklager laat vervolgens weten wat Hij gaat doen met zijn
wijngaard (vers 5). Voorafgegaan door een plechtig ‘‘nu dan’’ stelt Hij
de eis. Hij zal ook Zelf het vonnis vellen. Zijn vergelding van hun
opstandigheid staat voor de deur en is onafwendbaar. Hij zal hun
bescherming wegnemen, zodat zij een prooi worden voor de heidenen. Daardoor zal het land in plaats van heerlijke vrucht slechts dorens
en distels voortbrengen, de symbolen van de zonde (vers 6; Gn 3:17).

En tot de mens zeide Hij: Omdat gij naar uw
vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten,
waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet
eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al
zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft,
... (Gn 3:17)

7 Welnu, de wijngaard van de HERE der heerscharen is het huis
Israëls, en de mannen van Juda zijn de planten waarin Hij vreugde
heeft; Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur;
rechtsbetrachting, maar zie, het was rechtsverkrachting.

Het eerste gedeelte van vers 7 geeft de verklaring van de beeldspraak.
De Aanklager confronteert plotseling het huis van Israël met het feit
dat zij de wijngaard zijn over wie het in de vorige verzen ging. Het
lijkt alsof we Nathan tot David horen spreken, nadat hij zijn gelijkenis
heeft verteld: ‘‘Gij zijt die man’’ (2Sm 12:7).
Het tweede gedeelte is in het Hebreeuws een prachtige woordspeling
die door de NBG-vertaling goed wordt weergegeven:
‘‘goed bestuur - bloedbestuur’’
‘‘rechtsbetrachting - rechtsverkrachting’’

Daarop sprak Nathan tot David: Gij zijt die
man! Zo zegt de HERE, de God van Israël: Ik heb
u gezalfd tot koning over Israël en u gered uit de
macht van Saul. (2Sm 12:7)

Zoals deze woorden op elkaar lijken, zo lijken in zeker opzicht ook
de wilde druiven op de goede druiven. Zo lijken ook de boosdoeners Zo ook u, van buiten schijnt u de mensen wel
godsdienstige mensen, terwijl ze in werkelijkheid vol ongerechtig- rechtvaardig, maar van binnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid. (Mt 23:28)
heid zijn (vgl. Mt 23:28).
De les van dit gedeelte is duidelijk. Het is mogelijk om heel routinematig godsdienstige handelingen te verrichten, om uiterlijk helemaal
conform de Schrift te leven, terwijl de werkelijke toewijding van het
hart aan Christus volledig ontbreekt. De eerste liefde is weg en
daarmee de ware geestelijke kracht. Dit opent de weg naar steeds
grovere vormen van kwaad.
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De Heer staat aan de deur en klopt. Hij wacht op een antwoord van
ieder die er werkelijk naar verlangt om, in waarachtigheid overeenkomstig zijn wil en weg, gemeenschap met Hem te hebben.
Veroordeling van de zonden van Juda
8 Wee hun die huis aan huis voegen, akker aan akker trekken, totdat
er geen plaats meer is, en gij alleen de gezeten lieden zijt in het land.
9 De HERE der heerscharen sprak tot mij: Voorwaar, vele huizen
zullen verwoest worden, grote en schone zonder bewoner zijn; 10
want tien juk wijngaard zullen slechts één bath opleveren en een
homer zaaikoren zal slechts een efa opleveren.

Op de gelijkenis van de wijngaard volgt een zesvoudig wee over de
‘‘wilde druiven’’ (vers 2) die het volk had voortgebracht. Hierin pleit
God tegen het volk en toont Hij hun zijn zonden in bijzonderheden.
Deze volgorde zien we ook in het evangelie naar Mattheüs. Eerst
vertelt de Heer Jezus een gelijkenis van een wijngaard (Mt 21:33-41).
Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard
plantte, en hij zette er een omheining omheen, groef een persbak daarin en
bouwde een toren; en hij verhuurde hem aan landlieden en ging buitenslands.
Toen nu de tijd van de vruchten was genaderd, zond hij zijn slaven naar de
landlieden om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden namen zijn slaven, sloegen de één, doodden de ander en stenigden de derde. Opnieuw zond
hij andere slaven, meer dan de eersten, en zij deden met hen hetzelfde. Tenslotte nu zond hij tot hen zijn zoon en zei: Zij zullen mijn zoon ontzien. Toen
de landlieden echter de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar: Deze is de erfgenaam, komt, laten wij hem doden en zijn erfenis in bezit nemen. En zij
grepen hem, wierpen hem buiten de wijngaard en doodden hem. Wanneer
dan de heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die landlieden doen? Zij
zeiden tot Hem: Die kwaden zal hij een kwade dood laten sterven en de
wijngaard aan andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op hun tijd
zullen afgeven. (Mt 21:33-41)

Even verder spreekt Hij een zevenvoudig wee uit over de leiders van
het volk (Mt 23:13-36).
Wee u echter, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, want u sluit het
koninkrijk der hemelen voor de mensen; want uzelf gaat niet naar binnen, en
hun die willen binnengaan, laat u niet toe binnen te komen. Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, want u trekt de zee en het droge rond
om één proseliet te maken; en wanneer hij het geworden is, maakt u van hem
een zoon van [de] hel, tweemaal erger dan u. Wee u, blinde leidslieden, die
zegt: Wie bij het tempelhuis zweert - dat is niets; wie echter bij het goud van
het tempelhuis zweert, is gebonden. Dwazen en blinden, want wat is groter:
het goud of het tempelhuis dat het goud heeft geheiligd? En: Wie bij het altaar
zweert - dat is niets; wie echter bij de gave die daarop is zweert, is gebonden.
<Dwazen en> blinden, want wat is groter: de gave of het altaar dat de gave
heiligt? Wie nu zweert bij het altaar, zweert daarbij en bij alles wat daarop
is. En wie zweert bij het tempelhuis, zweert daarbij en bij Hem die daarin
woont. En wie zweert bij de hemel, zweert bij de troon van God en bij Hem
die daarop zit. Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, want u geeft
tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het gewichtigste van de
wet na: het oordeel en de barmhartigheid en de trouw. Deze dingen <nu>
zou men moeten doen en de andere niet nalaten. Blinde leidslieden, die de
mug uitzift maar de kameel doorzwelgt. Wee u, schriftgeleerden en farizeeën,
huichelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en de schotel,
maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid. Blinde farizeeër, reinig
eerst de binnenkant van de drinkbeker <en de schotel>, opdat ook de buitenkant daarvan rein wordt. Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, want u lijkt op witgepleisterde graven, die van buiten wel fraai schijnen, maar van binnen vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid zijn. Zo ook
u, van buiten schijnt u de mensen wel rechtvaardig, maar van binnen bent u
vol huichelarij en wetteloosheid. Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, want u bouwt de graven van de profeten en versiert de graftomben
van de rechtvaardigen en zegt: Als wij in de dagen van onze vaderen waren
geweest, zouden wij niet hun deelgenoten geweest zijn in het bloed van de
profeten. U getuigt dus van uzelf, dat u zonen bent van hen die de profeten
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hebben vermoord. Maakt ook u de maat van uw vaderen vol! Slangen, adderengebroed, hoe zult u ontkomen aan het oordeel van de hel?
Daarom, zie, Ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden; van hen
zult u er doden en kruisigen, en van hen zult u er in uw synagogen geselen
en van stad tot stad vervolgen; opdat alle rechtvaardige bloed over u komt
dat op de aarde is vergoten, van het bloed van de rechtvaardige Abel tot het
bloed van Zacharia, [de] zoon van Barachia, die u hebt vermoord tussen het
tempelhuis en het altaar. Voorwaar, Ik zeg u: dit alles zal over dit geslacht
komen. (Mt 23:13-36)

Het eerste wee van Jesaja betreft hebzucht en inhaligheid (vers 8). Het
is het ongebreidelde materialisme van onze dagen. Zij die zich daaraan schuldig maakten, deden de inzetting van de HERE geweld aan
(Nm 36:7). Aan het teruggeven van het bezit aan de oorspronkelijke
eigenaar in het jubeljaar dachten ze niet (Lv 25:10,13). Als dat wel
hadden gedaan, zouden ze rijke vrucht hebben gekregen (Lv 25:18,19).
Maar nu zou de HERE ervoor zorgen dat ze er geen profijt van zouden
hebben (vers 9,10; vgl. Hg 1:9). Hun mooie huizen zouden worden
verwoest of het leven zou eruit verdwijnen, omdat de bewoners
zouden omkomen. Ook het land zou nauwelijks iets opbrengen. Een
grote wijngaard zou slechts één bath (23 liter) opleveren. En een
homer (230 liter) gezaaid zaad zou slecht een efa (23 liter) opleveren.
Vergelijk ons gezegde: gestolen goed gedijt niet.
Als we vergeten dat alles wat we hebben, toebehoort aan Christus en
dat onszelf toe-eigenen, zal geestelijke dorheid en gebrek ons treffen.
11 Wee hun die reeds des morgens vroeg bedwelmende drank
zoeken; die laat in de nacht opblijven, terwijl de wijn hen verhit. 12
Dan bestaat hun feest in citer en harp, tamboerijn, fluit en wijn,
maar op het doen des HEREN letten zij niet en het werk zijner
handen zien zij niet. 13 Daarom gaat mijn volk in ballingschap
wegens gemis aan begrip, zijn edelen worden hongerlijders, en zijn
menigte versmacht van dorst. 14 Daarom doet het dodenrijk zijn
keel wijd open en spert het zijn muil op, mateloos, zodat daarin
verzinkt de luister van dit volk, zijn menigte, zijn gedruis en al wat
daarin dartel is. 15 Dan wordt de mens verlaagd en de man wordt
vernederd, ook worden de ogen der hoogmoedigen vernederd. 16
Maar de HERE der heerscharen wordt verhoogd door recht en de
heilige God wordt geheiligd door gerechtigheid. 17 Dan zullen de
schapen grazen als op hun eigen weide, en vreemdelingen zullen in
de puinhopen der weldoorvoeden zoeken wat van hun gading is.

Het tweede wee komt over de plezierzoekers (vers 11). Zij zien het
leven als een groot feest en gieten zich vol met middelen die hen
benevelen. Zij zijn aan die manier van leven verslaafd. Iemand die ’s
morgens als hij wakker wordt als eerste naar de fles grijpt, is zeker
drankverslaafd (vgl. Pr 10:16; Hd 2:13-15). Als je beneveld bent, vergeet
je tenminste de nare dingen van het leven. Innerlijk bedwelmd en
omgeven door lawaai is de ideale situatie om ervoor te zorgen dat zij
blind zijn voor het werk van de HERE, daarvoor geen interesse hebben
(vers 12; vgl. Am 6:4,5).
Dit gebrek aan begrip, aan kennis wordt hen fataal. Zij hebben
daardoor niet in de gaten dat ze zullen worden weggevoerd in ballingschap, dat ze honger en dorst zullen lijden en dat ze zullen eindigen
in het dodenrijk. Dan is het uit met al hun gedartel (vers 13,14). De ogen
die in hoogmoed open waren voor alles behalve voor de HERE, zullen
voorgoed neergeslagen zijn (vers 15).
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Want een erfdeel der Israëlieten zal niet van de
ene stam op de andere overgaan, maar de Israëlieten zullen vasthouden, ieder aan het erfdeel
van de stam zijner vaderen. (Nm 36:7)
Gij zult het vijftigste jaar heiligen en vrijheid in
het land afkondigen voor al zijn bewoners, een
jubeljaar zal het voor u zijn, dan zal ieder van u
tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren.
... In dit jubeljaar zal ieder van u zijn bezitting terugkrijgen. (Lv 25:10,13)
Zo zult gij mijn inzettingen opvolgen en mijn verordeningen nauwgezet in acht nemen; dan zult
gij veilig wonen in het land. En het land zal zijn
vrucht geven, zodat gij tot verzadiging eet en
daarin veilig woont. (Lv 25:18,19)
Gij hebt op veel gerekend, maar zie, het liep op
weinig uit, en toen gij het binnengehaald hadt,
blies Ik erin. Waarom dat? luidt het woord des
HEREN der heerscharen. Om mijn huis, dat verwoest ligt, terwijl gij draaft, ieder voor zijn eigen
huis. (Hg 1:9)

Wee u, o land, welks koning een kind is, welks
vorsten reeds des morgens maaltijd houden.
(Pr 10:16)
Anderen echter zeiden spottend: Zij zijn vol zoete
wijn.
Petrus echter stond op met de elf, verhief zijn
stem en sprak hen toe: Joodse mannen en u allen
die in Jeruzalem woont, dit zij u bekend en leent
het oor aan mijn woorden. Want dezen zijn niet
dronken, zoals u veronderstelt; want het is [het]
derde uur van de dag. (Hd 2:13-15)
Gij, die de boze dag ver weg stelt, en de zetel van
het geweld nabij brengt, die nederligt op ivoren
bedden, en omhangt op uw divans, die lammeren
uit de kudde opeet en kalveren midden uit de
stal, die joelt bij het geluid van de harp, die gelijk David muziekinstrumenten voor u uitdenkt,
die uit plengvaten drinkt, vol wijn, en met de
voortreffelijkste olie u zalft, maar om de verbreking van Jozef u niet bekommert! (Am 6:3-6)
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God zal erkenning afdwingen van zijn eigenschappen en rechten (Fp
2:9-11). De neergang van de hoogmoedige mens is het gevolg van het
recht van de HERE der heerscharen (vers 16). Hij zal door de uitoefening
van het recht worden verhoogd, wat het contrast met de neergang van
de mens scherp doet uitkomen.

Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd
en Hem de naam geschonken die boven alle
naam is, opdat in de naam van Jezus elke knie
zich buigt van hen die in de hemel en die op de
aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid
van God [de] Vader. (Fp 2:9-11)

Dit scherpe contrast is er ook tussen het onheilige gedrag van de mens
en de heiligheid van God, die hier met nadruk ‘‘de heilige God’’ wordt
genoemd. Zijn heiligheid komt tot uiting in het handhaven van zijn
gerechtigheid.
Gerechtigheid en heiligheid zijn de kenmerken van de nieuwe mens, ..., en de nieuwe mens hebt aangedaan, die overdie overeenkomstig God is geschapen (Ef 4:24). Daardoor is de gelo- eenkomstig God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. (Ef 4:24)
vige die bij gemeente hoort, in staat om recht te doen te midden van
het kwaad. En terwijl hij door het kwaad omgeven is, kan hij in
heiligheid, dat is voor God afgezonderd, leven.
Als het volk is weggevoerd in ballingschap, zullen herders van
vreemde volken hun schapen in het verlaten land laten grazen als was
het hun eigen land (vers 17). Vreemdelingen zullen zich te goed doen
aan wat God voor zijn eigen volk had bedoeld. Dit is letterlijk vervuld
door de Arabieren die eeuwen lang daar hebben gewoond, terwijl
Jeruzalem in handen van de Islam was.
18 Wee hun die de ongerechtigheid tot zich trekken met koorden
van valsheid en de zonde als met een wagentouw; 19 die zeggen:
Hij haaste Zich, Hij volvoere snel zijn werk, opdat wij het zien; het
raadsbesluit van de Heilige Israëls nadere en kome, opdat wij het
leren kennen.

Het derde wee wordt uitgesproken over hen die met leugenachtige
trucs ongerechtigheid plegen (vers 18) en met snoevende taal God
tarten om eens met zijn daden voor de dag te komen (vers 19). Niet
zonder sarcasme zet Jesaja het beeld neer van dieren die een last
voorttrekken. De last van de ongerechtigheid lag opgetast op de
wagen van de zonde waaraan deze mensen met touwen liepen te
trekken.
Terwijl ze zo voortploeterden, daagden ze God uit: ‘Als je er bent,
laat jezelf dan zien!’ Dit is het toppunt van vermetelheid en Godslastering (Mt 27:42; 2Pt 3:2,3; Pr 8:11; Jr 17:15).
Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. Hij is koning van
Israël - laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen in Hem geloven.
(Mt 27:42)
Geliefden, dit is al [de] tweede brief die ik u schrijf. In beide wek ik door
herinnering uw oprechte gezindheid op, opdat u terugdenkt aan de woorden
die tevoren door de heilige profeten gesproken zijn en aan het gebod van de
Heer en Heiland, door uw apostelen [verkondigd]. Weet dit eerst, dat er in
[het] laatst van de dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun
eigen begeerten wandelen en zeggen: Waar is de belofte van zijn komst?
(2Pt 3:1-4a)
Omdat het vonnis over de boze daad niet aanstonds voltrokken wordt, daarom is het hart der mensenkinderen in hen begerig om kwaad te doen, daar
een zondaar honderdmaal kwaad doet en toch lang leeft. (Pr 8:11)
Zie, zij zeggen tot mij: Waar blijft het woord des HEREN? Laat het toch komen!
(Jr 17:15)

Ze schromen niet de naam van ‘‘de Heilige Israëls’’ te misbruiken,
de naam die Jesaja steeds gebruikt om Gods heiligheid tegenover de
onheiligheid van het volk te laten uitkomen. Het toont hun verharding
aan die Jesaja in het volgende hoofdstuk moet verzegelen.
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20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die
duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen
doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.

Over het op zijn kop zetten van morele beginselen komt het vierde
wee (vers 20). Het is een totale omkering van waarden en normen. Ze
draaien alles om wat God heeft gezegd. Wat God kwaad noemt,
noemen zij goed en omgekeerd. Dat is een gruwel voor de HERE (Sp
17:15). Zo doen ze ook met duisternis en licht en met bitter en zoet.
Eerst komt steeds het negatieve, waaraan zij een positieve betekenis
gaan toekennen. Het gevolg kan niet anders zijn dan dat zij het
positieve veranderen in iets negatiefs.
Het is kwaad om de HERE te verlaten (Jr 2:19), maar zij zeggen dat het
goed is. Het is goed om bij God te zijn (Ps 73:28), maar zij verklaren
dat tot kwaad. In alles spreken zij de voorschriften en de geopenbaarde wil van de HERE tegen. Zij verklaren die niet alleen als ongeldig,
maar zij verdraaien zijn wil.
21 Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.

Het vijfde wee (vers 21) treft de trots en zelfgenoegzaamheid van hen
die wijs zijn in eigen ogen (vgl. Sp 3:7). Deze houding vloeit voort uit
de houding die we onder de twee voorgaande weeën zagen.

Wie een goddeloze vrijspreekt
en wie een rechtvaardige veroordeelt,
deze beiden zijn de HERE een gruwel. (Sp 17:15)

Laat uw boosheid u tuchtigen en uw afdwaling u
kastijden; weet en zie, dat het boos en bitter is,
dat gij de HERE uw God hebt verlaten, en dat er
geen vrees voor Mij bij u is, luidt het woord van
de Here, de HERE der heerscharen. (Jr 2:19)
..., maar mij aangaande, het is mij goed nabij
God te zijn, de Here HERE heb ik tot mijn toevlucht gesteld, en ik wil al uw werken vertellen.
(Ps 73:28)
Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en
wijk van het kwaad; ... (Sp 3:7)

22 Wee hun die helden zijn in het drinken van wijn en dapperen in
het mengen van bedwelmende drank; 23 die voor een geschenk de
schuldige vrijspreken en de rechtvaardige zijn gerechtigheid ontnemen.

Het zesde wee (vers 22) komt over de liefhebbers van wijn, de mannen
die zich erop beroemen verstand te hebben van het bereiden ervan.
Het zijn de grootdoeners, de branieschoppers, die gemakkelijk omkoopbaar zijn, want ze houden er geen principes op na.
Met een ondertoon van sarcasme spreekt Jesaja over hen als ‘‘helden’’
en ‘‘dapperen’’. Deze liefde voor en kennis van de wijn benevelt hun
denken. Het maakt dat ze het met het recht niet zo nauw nemen. Ze
hebben er geen zicht op en verdraaien het recht als ze er beter van
kunnen worden (vers 23).
24 Daarom zal, zoals een vuurtong stoppelen verteert en brandend
stro ineenzinkt, hun wortel als molm worden en hun bloesem als
stof opstuiven, omdat zij de wet van de HERE der heerscharen
verworpen en het woord van de Heilige Israëls hebben versmaad.

Met een tweevoudig ‘‘daarom’’ (vers 24 en 25) volgt Gods oordeel. Het
goddelijk oordeel over dit alles wordt vergeleken met een tong van
vuur die alles waarop zij zich beroemden, zal oplekken alsof het
vermolmd hout was (vers 24). Dit oordeel zal hen treffen omdat ze de
wet van de HERE hebben verworpen en de uitspraken van ‘‘de Heilige
Israëls’’ met verachting hebben behandeld. De titel ‘‘Heilige Israëls’’
wordt door Jesaja 25 maal genoemd. Deze titel maakt op bijzondere
wijze de enorme afstand tussen de zonde van de mens en de heiligheid
van God duidelijk.
25 Daarom is de toorn des HEREN tegen zijn volk ontbrand en heeft
Hij zijn hand daartegen uitgestrekt en slaat Hij het, zodat de bergen
beven en de lijken midden op de straten liggen als vuilnis. Ondanks
dit alles keert zijn toorn zich niet af en blijft zijn hand uitgestrekt.
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Hij zal vijanden op hen, zijn volk, af sturen om hen te slaan (vers 25).
Het voortmarcheren van deze vijanden (Assur of de Assyriër) zal de
bergen doen beven en door hun aanvallen zullen de straten vol lijken
liggen. Maar nog heeft Gods slaande hand niet het gewenste effect en
moet Hij vanwege hun volharden in het kwaad een nog vreselijker
vijand op hen afsturen.
26 Daarom heft Hij een banier op voor het volk in de verte en Hij
fluit het tot Zich van het einde der aarde; zie, haastig, ijlings komt
het. 27 Geen vermoeide of struikelende is erbij; het sluimert noch
slaapt; de gordel zijner heupen wordt niet losgemaakt en de riem
zijner schoenen breekt niet; 28 zijn pijlen zijn gescherpt en al zijn
bogen zijn gespannen; de hoeven zijner paarden zijn als keisteen
en zijn raderen als een wervelwind; 29 zijn gebrul is als dat ener
leeuwin en het brult als jonge leeuwen; het gromt, grijpt buit en
bergt die, zonder dat iemand redding brengt. 30 Het zal te dien dage
over hen heenbruisen als het bruisen der zee; aanschouwt men de
aarde, zie, er is benauwende duisternis, en het licht is verduisterd
door de wolken.

In de verzen 26-30 volgt daarom een beschrijving van het binnenvallen van de Assyriërs. De beschrijving ziet ook, en misschien nog wel
meer, op de latere invasies van Nebukadnezar, de koning van Babel,
waarvan de eerste in 589 v. Chr. plaatsvond. Maar deze beschrijving
is ook van toepassing op toekomstige vijanden, met als climax de
Romeinse legers van het herstelde Europa in de eindtijd (Dn 9:27b).

En hij zal het verbond voor velen zwaar maken,
een week lang; in de helft van de week zal hij
slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op
een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over
wat woest is. (Dn 9:27b)

De HERE heft een banier op als teken voor de Babyloniërs om naar
Jeruzalem te trekken en als zijn leger tegen zijn afvallig volk te
strijden (vers 26). Wat een verandering vergeleken met de tijd dat Hij
hun banier was (Ex 17:15)! Zoals een bijenhouder zijn bijen tot zich Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het:
de HERE is mijn banier. (Ex 17:15)
fluit, zo zou de HERE de legers van Babel bijeen verzamelen.
Het is een onvermoeibaar leger, door de HERE van bovenmenselijke
kracht voorzien (vers 27). Het is een leger dat razend snel te werk gaat,
zonder zijn doel te missen (vers 28). Het valt aan als een leeuw, het
grijpt zijn prooi en sleept die weg (in ballingschap) zonder dat er enige
mogelijkheid is om te ontkomen (vers 29). Het zal over hen heen
bruisen als de zee, ook een aanduiding voor voorttrekkende legers die
als overstromende wateren land in bezit nemen (8:7; Dn 9:26). Voor
Gods volk zal er in die dag alleen duisternis zijn, zonder uitzicht op
licht (vers 30).
Dit hoofdstuk heeft dus drie delen:
l
De HERE die zijn wijngaard plant en verzorgt en zijn teleurstelling
over de opbrengst (vers 1-7);
l
de actuele overtredingen van zowel de leiders als het volk waarover een zesvoudig wee wordt uitgesproken (vers 8-23);
l
de oordelen die hen zullen treffen (vers 26-30).
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En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde
worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is;
en het volk van een vorst die komen zal, zal de
stad en het heiligdom te gronde richten, maar
zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het
einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is. (Dn 9:26)

Jesaja ziet de heerlijkheid van de Here en wordt geroepen

Jesaja 6

INHOUD
Vers 1-4:

Jesaja ziet de Here in de tempel

Vers 5-7:

Jesaja’s zondigheid en verzoening

Vers 8-11: De roeping en opdracht van Jesaja
Vers 11-13: Totdat ...
TOELICHTING
Het gezicht en de roeping van de Heilige
1 In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Here zitten op een hoge
en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel.

Dit hoofdstuk is nauw verbonden met hoofdstuk 5. De droevige staat
van zaken die daar wordt beschreven, bestond tijdens de regering van
koning Uzzia. In het jaar van diens dood krijgt Jesaja een visioen
waarin hij de heerlijkheid van de HERE ziet. Dit visioen vormt een
scherp contrast met de toestand waarin het volk zich bevindt. Jesaja
ziet de Here (‘Adonai’, de absolute, soevereine Heer) op een hoge en
verheven troon. De evangelist Johannes vertelt ons dat Jesaja hier de
heerlijkheid van de Heer Jezus ziet (Jh 12:41).
Hij kan van de heerlijkheid die hij ziet, alleen zijn zomen noemen.
Zijn zomen, het onderste deel van zijn kleed (vgl. Ex 28:33,34), vullen
de tempel. Het verwijst naar de Heer Jezus op aarde. Zo is Hij
zichtbaar geworden die we naar zijn wezen niet kunnen zien, omdat
Hij een ontoegankelijk licht bewoont (1Tm 6:16). Zijn kleed is het licht
(Ps 104:2) en vult zijn hemelse woonplaats, zoals eens de wolk van zijn
heerlijkheid de tabernakel vulde (Ex 40:35). Toen Mozes en de oudsten
de God van Israël zagen, konden ze ook alleen maar beschrijven wat
onder zijn voeten lag (Ex 24:9,10).
2 Serafs stonden boven Hem; ieder had zes vleugels: met twee
bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met
twee vloog hij. 3 En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig
is de HERE der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid
vol. 4 En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis
werd vervuld met rook.

De serafim, de vurige bewakers van de heiligheid van de HERE, wagen
het niet deze heerlijkheid te aanschouwen (vers 2). Daarom bedekken
zij met twee van hun vleugels hun aangezicht. In het licht van die
heerlijkheid geven zij verder de nederigheid van hun heerlijke dienst
aan door met twee andere vleugels hun voeten voeten, terwijl ze
voortdurend met nog weer twee andere, bewegende, vleugels de
bereidheid van die dienst tonen.
In hun eerbied voor de heiligheid van de HERE roepen zij elkaar een
drievoudig ‘‘heilig’’ toe (vers 3; vgl. Op 4:8), mogelijk een zinspeling op
de Goddelijke drie-eenheid. (Er is geen voorbeeld in de Bijbel van
engelen die zingen.) Heiligheid betekent een aparte plaats innemen
tegenover iets anders, niet alleen tegenover het kwaad (vgl. Gn 2:3, de
zevende dag apart gesteld van de andere dagen). Hij is ook heilig ten opzichte
van de heilige engelen, dat wil zeggen dat Hij volkomen boven hen
verheven in heerlijkheid en majesteit.
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Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja
opnieuw heeft gezegd: ‘Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met hun
ogen zien en met hun hart begrijpen en zich bekeren, en Ik hen gezond maak’. Dit zei Jesaja omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak.
(Js 12:39-41)
En gij zult op zijn zomen granaatappels in blauwpurper, roodpurper en scharlaken, rondom op
zijn zomen, zetten, en gouden belletjes overal
daartussen: telkens een gouden belletje en een
granaatappel, rondom op de zomen van het opperkleed. (Ex 28:33,34)
Hij die alleen onsterfelijkheid heeft, die een ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens gezien
heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht!
Amen. (1Tm 6:16)
Hij hult Zich in het licht als in een mantel,
Hij spant de hemel uit als een tentkleed, ...
(Ps 104:2)
En de wolk bedekte de tent der samenkomst, en
de heerlijkheid des HEREN vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent der samenkomst niet kon
binnengaan, want de wolk rustte daarop, en de
heerlijkheid des HEREN vervulde de tabernakel.
(Ex 40:35)
En Mozes klom op met Aäron, Nadab en Abihu
en zeventig van de oudsten van Israël. En zij zagen de God van Israël en het was alsof onder
zijn voeten een plaveisel lag van lazuur, als de
hemel zelf in klaarheid. (Ex 24:9,10)

En de vier levende wezens hadden elk afzonderlijk zes vleugels, rondom en van binnen waren zij
vol ogen en zij hebben geen rust, dag en nacht,
en zeggen: Heilig, heilig, heilig, Heer, God de Almachtige, die was en die is en die komt. (Op 4:8)
En God zegende de zevende dag en heiligde die,
omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk,
dat God scheppende tot stand had gebracht.
(Gn 2:3)
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Ook roepen zij uit wat het raadsbesluit van God is: dat zijn heerlijkheid de hele aarde vervult (Nm 14:21; vgl. Js 11:9; Hk 2:14). Daarmee
spreken zij profetie uit, want het is nog niet zover. Wereldwijd zal
zijn heerlijkheid gezien en erkend worden (Jr 31:34; Fp 2:11). De
uitwerking van dit huldebetoon is overweldigend. Er komt beweging
bij de ingang van de tempel (vers 4; vgl. Mt 27:51; Hd 4:31) en de
woonplaats zelf wordt vervuld met de rook van het reukofferaltaar,
het symbool van aanbidding. Het spreekt van de persoon van heerlijkheden van de Heer Jezus. Zijn heerlijkheid vult het huis.

Evenwel, zo waar Ik leef en de heerlijkheid des
HEREN de ganse aarde vervullen zal: ...
(Nm 14:21)
Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten
op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol
zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de
bodem der zee bedekken. (Js 11:9)
Want de aarde zal vol worden van de kennis van
des HEREN heerlijkheid, gelijk de wateren die de
bodem der zee bedekken. (Hk 2:14)
Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en
een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want
zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de
grootste onder hen, luidt het woord des HEREN,
want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun
zonde niet meer gedenken. (Jr 31:34)
..., en elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer
is, tot heerlijkheid van God [de] Vader. (Fp 2:11)

Dit heeft ook betekenis voor ons. Als de Heer Jezus is gestorven, heeft
Hij het werk van God volkomen volbracht. De hemel is geopend voor
zondaars, zodat zij daar in aanbidding tot God kunnen naderen. Dit
geweldige feit gaat gepaard met het beven van de aarde (Mt 27:51). Als
gelovigen het heiligdom binnengaan om God te eren en te smeken,
kan daar ook zo’n machtige werking aan verbonden zijn (Hd 4:31).

En zie, het voorhangsel van het tempelhuis
scheurde van boven naar beneden in tweeën; en
de aarde beefde en de rotsen scheurden.
(Mt 27:51)
En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij waren vergaderd, bewogen; en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord
van God met vrijmoedigheid. (Hd 4:31)

Ook het vullen van het huis is iets dat we kunnen meemaken. Toen
Gods Geest op de bijeengekomen discipelen kwam, vulde Hij het hele
huis (Hd 2:1,2). Dat kwam omdat zij allen deze gebeurtenis van God
verwachtten. Ze zagen daarnaar uit, zonder afgeleid te worden door
zoveel dingen van de wereld. Als wij in die gezindheid samen komen
en samen zijn en uitzien naar de openbaring van zijn heerlijkheid,
kunnen wij dat ook beleven. Dan zullen wij, net als Maria, met onze
aanbidding het huis met de geur ervan vullen (Jh 12:3).

En toen de dag van het pinksterfeest werd vervuld, waren zij allen gemeenschappelijk bijeen.
En er kwam plotseling uit de hemel een geluid
als van een geweldige, voortgedreven wind en
deze vulde het hele huis waar zij zaten.
(Hd 2:1,2)
Maria dan nam een pond balsem van onvervalste, kostbare nardus, zalfde de voeten van Jezus
en droogde zijn voeten met haar haren af; en het
huis werd met de geur van de balsem vervuld.
(Jh 12:3)

5 Toen zeide ik: Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man,
onrein van lippen, en woon te midden van een volk, dat onrein van
lippen is, -- en mijn ogen hebben de Koning, de HERE der heerscharen, gezien. 6 Maar één der serafs vloog naar mij toe met een
gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar genomen had; 7
hij raakte mijn mond daarmede aan en zeide: Zie, deze heeft uw
lippen aangeraakt; nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde
verzoend.

Het visioen heeft tot gevolg dat Jesaja voor de HERE neervalt. In dit
overweldigende licht ziet hij zichzelf als even doemwaardig als het
volk. Daarom spreekt hij na de zes weeën over het volk in het vorige
hoofdstuk, nu over zichzelf een ‘wee’ uit, het zevende (vers 5). Het is
het ‘‘wee mij’’ van een gelovige die zichzelf leert zien in Gods
tegenwoordigheid. Het gaat niet om bepaalde zonden, zoals bij het
volk, maar om zijn zondigheid. Dat is een dieper werk. Petrus komt
ook tot die overtuiging in tegenwoordigheid van de Heer (Lk 5:8). We
zien het ook bij Abraham die zich ook zo voelt in Gods tegenwoordigheid, als hij ter wille van Lot voorbede doet voor Sodom (Gn 18:27;
vgl. Jb 42:6).
Met dit ‘‘wee mij’’ maakt Jesaja zich één met het zondige volk. Jesaja
voelt zich in de tegenwoordigheid van de HERE onrein. Hij weet zich
geestelijk in dezelfde onreine toestand als waarin koning Uzzia,
genoemd in vers 1, door hoogmoed was terecht gekomen (2Kr 26:19-21;
Lv 13:45).
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Toen nu Simon Petrus dit zag, viel hij aan de
knieën van Jezus neer en zei: Ga uit van mij,
want ik ben een zondig mens, Heer. (Lk 5:8)
En Abraham antwoordde: Zie toch, ik heb mij
verstout tot de Here te spreken, hoewel ik stof en
as ben. (Gn 18:27)
Daarom herroep ik en doe boete
in stof en as. (Jb 42:6)

Toen werd Uzzia toornig; het wierookvat om reukwerk te ontsteken was in
zijn hand. En terwijl hij tegen de priesters toornde, brak de melaatsheid uit
aan zijn voorhoofd ten aanschouwen van de priesters, in het huis des HEREN
bij het reukofferaltaar. De hogepriester Azarja en al de priesters keerden
zich naar hem toe en zie, hij was melaats aan het voorhoofd; toen dreven zij
hem haastig vandaar weg, en ook hij zelf haastte zich naar buiten te gaan,
want de HERE had hem geslagen. Koning Uzzia nu was melaats tot de dag
van zijn dood. En als melaatse woonde hij in een afgezonderd huis, want hij
was uitgesloten van het huis des HEREN. Zijn zoon Jotham beheerde het paleis
des konings en bestuurde het volk des lands. (2Kr 26:19-21)
De klederen van de melaatse, die door de plaag getroffen is, zullen gescheurd
zijn, zijn hoofdhaar zal hij los laten hangen en de bovenlip bedekken en
roepen: Onrein, onrein! (Lv 13:45)

Maar door het zelfoordeel ontkomt Jesaja aan het oordeel dat God
over het hele volk moet brengen. Zelfoordeel is altijd de weg om
persoonlijk te ontkomen aan het oordeel waarmee God het geheel
moet slaan. Hij krijgt daardoor deel aan de zekerheid van de verzoening.
Zo zou het ook altijd met ons moeten zijn. Hoe meer we het karakter
van het verzoenend werk van Christus en de heerlijkheden van zijn
Persoon gaan begrijpen, des te meer zullen we ons onze zondigheid
bewust worden. Hoe dichter we bij de Heer zijn, hoe groter het besef
van onze onwaardigheid zal zijn. We zullen dan ook leren ons één te
maken met de toestand waarin onze medeleden van het lichaam van
Christus terecht gekomen kunnen zijn als ze ontrouw geworden zijn
en een zondige weg gaan. We zullen hun zonden leren belijden als de
onze. Ezra, Nehemia en Daniël hebben dit alledrie geleerd. We
kunnen dat van hen lezen in hoofdstuk 9 van elk naar hen genoemd
bijbelboek. Zo alleen kunnen we, zoals Jesaja hier, door de Heer
geroepen en gebruikt worden tot een echte zegen voor anderen.

Tijdens het avondoffer echter stond ik op uit mijn
verootmoediging, en met gescheurd kleed en gescheurde mantel knielde ik, breidde mijn handen
uit tot de HERE, mijn God, en zeide: Mijn God, Ik
schaam mij en durf mijn ogen niet tot U opslaan,
o mijn God, want onze ongerechtigheden zijn
ons boven het hoofd gewassen en onze schuld is
gestegen tot de hemel. (Ea 9:5,6)
Maar Gij hebt het recht aan uw zijde in alles wat
ons overkomen is, want Gij hebt trouw betoond,
doch wij hebben goddeloos gehandeld. Onze koningen, onze oversten, onze priesters en onze vaderen hebben uw wet niet onderhouden en geen
acht geslagen op uw geboden en op de vermaningen die Gij tot hen hebt gericht. (Ne 9:33,34)

Voor een verslagen hart is er onmiddellijk genade (vgl. 57:15). Een seraf
brengt hem in contact met wat op het altaar ligt. Op grond van wat
het altaar voorstelt - Christus, die Zichzelf aan God aanbiedt, wat aan
God gelegenheid geeft om verzoening aan te bieden (2Ko 5:20,21) wordt Jesaja verzekerd van de verzoening van zijn zonden (vers 6,7).
Door de toepassing van een kool van het reukofferaltaar is hij geschikt
gemaakt voor zijn dienst. Hij kan nu, omgeven door de reuk van het
reukofferaltaar, uitgaan (vgl. 2Ko 2:14-16).

Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In
den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der
nederigen en het hart der verbrijzelden te doen
opleven. (Js 57:15)
Wij zijn dan gezanten voor Christus, terwijl God
als het ware door ons maant. Wij bidden voor
Christus: Laat u met God verzoenen. Hem die
geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot
zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. (2Ko 5:20,21)
En God zij dank, die ons altijd in triomf omvoert
in Christus en de reuk van zijn kennis door ons
openbaar maakt op elke plaats. Want wij zijn
voor God een welriekende reuk van Christus in
hen die behouden worden en in hen die verloren
gaan; voor de laatsten wel een reuk uit de dood
tot de dood, maar voor de eersten een reuk uit
het leven tot het leven. - En wie is tot deze dingen
bekwaam? (2Ko 2:14-16)

8 Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden
en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij. 9 Toen
zeide Hij: Ga, zeg tot dit volk: Hoort aldoor -- maar verstaat niet, en
ziet aldoor -- maar merkt niet op. 10 Maak het hart van dit volk vet,
maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn
ogen niet zie en met zijn oren niet hore en opdat zijn hart niet versta,
zodat het zich niet bekere en genezen worde.

Jesaja was nu geschikt om zijn ernstige boodschap te brengen. Hij
hoort de stem van de Here (weer ‘Adonai’, zie vers 1) met de vraag wie
Hij zal zenden (vers 8). De ‘Here’ die hier spreekt, is God de Heilige
Geest (Hd 28:25b). Maar het is ook de Heer Jezus, zoals we uit het al
aangehaalde Johannes 12:41 weten. Dat verklaart waarom in de vraag
eerst ‘‘Ik’’, enkelvoud, staat en daarna ‘‘Ons’’, meervoud. Het meervoudig ‘‘Ons’’ veronderstelt dat hier de drie-enige God aan het woord
is.
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Terecht heeft de Heilige Geest door de profeet
Jesaja tot uw vaderen de woorden gesproken: ...
(Hd 28:25b)
Dit zei Jesaja omdat hij zijn heerlijkheid zag en
van Hem sprak. (Jh 12:41)
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De vraag is niet zozeer een algemene overweging en ook niet tot
meerderen gericht, maar is gericht tot het hart van Jesaja. Hij was
geschikt gemaakt om op deze vraag te antwoorden. Jesaja antwoordt
dan ook direct dat hij bereid is gezonden te worden, zonder dat hij
weet wat zijn opdracht zal zijn. Hij heeft geen vragen of tegenwerpingen. Er was niets dat de gemeenschap tussen Jesaja en de HERE
verhinderde. Als alles uit de weg is geruimd wat onze gemeenschap
met de Heer Jezus in de weg staat, kunnen we elke taak die Hij ons
opdraagt in zijn kracht vervullen. Dan zal niets wat Hij van ons vraagt,
te zwaar voor ons zijn.
De opdracht die Jesaja krijgt, is een heel zware. Hij moet tot ‘‘dit volk’’
gaan. Door het zo te noemen, en niet ‘mijn volk’, neemt de HERE
afstand van zijn volk (vers 9,10; vgl. Ex 32:9,21,31; Nm 11:11-14).
Vervolgens zeide de HERE tot Mozes: Ik heb dit volk gezien en zie, het is een
hardnekkig volk. (Ex 32:9)
Toen zeide Mozes tot Aäron: Wat heeft dit volk u gedaan, dat gij zulk een
zware schuld daarover gebracht hebt? (Ex 32:21)
Toen keerde Mozes tot de HERE terug en zeide: Ach, dit volk heeft een grote
zonde begaan, want zij hebben zich een gouden god gemaakt. (Ex 32:31)
..., en Mozes zeide tot de HERE: Waarom hebt Gij uw knecht slecht behandeld
en waarom heb ik geen genade gevonden in uw ogen, dat Gij de last van dit
gehele volk op mij legt? Heb ik dit gehele volk ontvangen of heb ik het gebaard, dat Gij tot mij zoudt kunnen zeggen: Draag het in uw schoot, zoals
een voedstervader een zuigeling draagt, naar het land dat Gij aan zijn vaderen onder ede beloofd hebt? Vanwaar zou ik het vlees halen om aan dit
gehele volk te geven? want zij jammeren tegen mij: Geef ons vlees te eten!
Ik alleen kan de zorg voor dit gehele volk niet dragen: dat is mij te zwaar.
(Nm 11:11-14)

De boodschap die Jesaja moest brengen, zou later ook door de Heer
Jezus tot het volk worden gebracht (Mt 13:14,15). Dat maakt tegelijk
duidelijk waarom dit oordeel van de verharding ten diepste moest
komen: omdat het volk de Heer Jezus verwierp. Daarom moest ook
Jesaja het volk het oordeel van verharding aankondigen. Nog weer
later zou dit vers ook duidelijk maken dat het volk het getuigenis van
de Heilige Geest door de mond van Paulus verwierp (Hd 28:25-27) en
daarmee het oordeel van de verharding bezegelen.

En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld,
die zegt: ‘Met [het] gehoor zult u horen en geenszins verstaan, en kijkend zult u kijken en geenszins zien; want het hart van dit volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden en
hun ogen hebben zij gesloten, opdat zij niet misschien met hun ogen zien en met hun oren horen
en met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik
hen gezond maak’. (Mt 13:14,15)

En onder elkaar onenig gingen zij weg, nadat Paulus dit ene woord had
gezegd: Terecht heeft de Heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen
de woorden gesproken: ‘Ga tot dit volk en zeg: Met het gehoor zult u horen
en geenszins verstaan, en kijkend zult u kijken en geenszins zien; want het
hart van dit volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden en
hun ogen hebben zij gesloten, opdat zij niet misschien met hun ogen zien en
met hun oren horen en met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen
gezond maak’. (Hd 28:25-27)

Ze hadden zo volhard in hun zonde van de verwerping van de HERE,
en ze waren zo hardnekkig in hun weigering om tot de HERE terug te
keren, dat de mogelijkheid van bekering en genezing nu voorbij was.
Ze zouden de prediking wel horen, maar de geestelijk zin ervan niet
verstaan. Ze zouden wel zien, zich daarop zelfs beroemen, maar hun
verwerping van de Heer Jezus zou het bewijs zijn dat ze blind waren
en dat hun zonde zou blijven (Jh 9:39-41). Wie onder het oordeel van
de verharding valt, is vanaf dat moment niet meer bereikbaar voor het
woord van God. Het hart is van steen geworden.
11 Toen vroeg ik: Hoelang, Here? Hij antwoordde: Totdat de steden
verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, en de huizen, zodat er
geen mens meer in is, en het bouwland verwoest is tot een wildernis,
12 en de HERE de mensen ver verwijderd heeft en het verlaten gebied
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En Jezus zei: Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zouden
zien, en die zien, blind worden. En zij die van de
farizeeën bij Hem waren, hoorden dit en zeiden
tot Hem: Zijn wij soms ook blind? Jezus zei tot
hen: Als u blind was, zou u geen zonde hebben;
maar nu zegt u: Wij zien; [dus] blijft uw zonde.
(Jh 9:39-41)

in het land groot is. 13 Is daarin nog een tiende deel, dan zal dit
weer verwoest worden. Evenals van een terebint en een eik na het
vellen een tronk overblijft, zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn.

Jesaja, hoewel hij gewillig en bereid is om te gehoorzamen, voelt het
gewicht van deze aankondiging. Zijn reactie laat ook zijn gezindheid
zien. Hij gaat niet met vreugde deze boodschap brengen. In de vraag
die hij stelt (vers 11), beluisteren we het vertrouwen in de HERE dat Hij
zijn volk niet voorgoed zal verstoten (vgl. Ex 32:9-14).
Vervolgens zeide de HERE tot Mozes: Ik heb dit volk gezien en zie, het is een
hardnekkig volk. Nu dan, laat Mij begaan, dat mijn toorn tegen hen ontbrande en Ik hen vernietige, maar u zal Ik tot een groot volk maken. Toen zocht
Mozes de gunst van de HERE, zijn God, en hij zeide: Waarom, HERE, zou uw
toorn ontbranden tegen uw volk, dat Gij uit het land Egypte hebt geleid met
grote kracht en met een sterke hand? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: Tot hun onheil heeft Hij hen uitgeleid, om hen te doden in de bergen en
hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toorn varen en
heb berouw over het onheil, waarmede Gij uw volk bedreigt. Denk aan Abraham, Isaak en Israël, uw dienaren, aan wie Gij gezworen hebt bij Uzelf en
tot wie Gij gesproken hebt: Ik zal uw nakomelingschap vermenigvuldigen als
de sterren des hemels en dit gehele land, waarover Ik gesproken heb, zal Ik
aan uw nakomelingschap geven, om het voor altoos te bezitten. En de HERE
kreeg berouw over het kwaad, dat Hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen.
(Ex 32:9-14)

In zijn reactie herkennen we de voorbidder. In het antwoord van de
HERE horen we inderdaad van een ‘‘totdat’’ (vers 11,12). Maar eerst
moet het oordeel zijn volle uitwerking hebben.
Wat dan nog over is, het ‘‘tiende deel’’ dat terugkeerde uit de Babylonische ballingschap, is ook weer verwoest (vers 13). Ook het volk in
de eindtijd zal worden verwoest. En als ook het gelovig overblijfsel
door een grote verdrukking gaat, lijkt er niets meer over te blijven.
Maar dit overblijfsel zal tot nieuwe bloei komen. Het is ermee als met
een terebint en een eik waarvan alle takken zijn weggehakt en alleen
nog een stukje van de stam over is. In de tronk zit leven en hij zal
daarom uitspruiten. Dit uitspruitsel zal ‘‘een heilig zaad’’ zijn, een
zaad dat volkomen aan de HERE zal zijn toegewijd. Dit ziet op het
overblijfsel dat de HERE voor Zichzelf heeft bewaard.
Bovenal ziet het ‘‘heilig zaad’’ op de Heer Jezus die uit een naar En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van
Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht
Jeruzalem teruggekeerd overblijfsel zal worden geboren (11:1).
dragen. (Js 11:1)
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Het teken van Immanuël
INHOUD
Vers 1,2:

Rezin en Pekah tegen Jeruzalem

Vers 3-9:

Jesaja met een boodschap van de HERE naar Achaz

Vers 10-16: Teken en belofte van bevrijding
Vers 17-20: Voorzegging dat Assyrië Juda zal binnenvallen
Vers 21-25: Gevolgen van de inval van Assyrië
TOELICHTING
Een nieuw gedeelte begint. Na de dood van Uzzia (6:1) wordt Jotham koning.
Tijdens diens regering, dat is over een periode van vier jaar, heeft Jesaja
geen profetie van de HERE gekregen, althans niet een die moest worden
opgeschreven. Hoewel koning Jotham deed wat recht is in de ogen van de
HERE, ging het volk door met kwaad doen (2Kr 27:2). Dan komt Achaz, de
goddeloze zoon van Jotham, aan de regering. Dat zorgt ervoor dat een
nieuwe serie profetieën aan de dienstknecht van de HERE wordt gegeven,
die doorloopt tot hoofdstuk 9:6. Het onderwerp van dat gedeelte is de
Immanuël, de Zoon van de maagd.

In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Here
zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. (Js 6:1)
En hij deed wat recht is in de ogen des HEREN,
geheel zoals zijn vader Uzzia gedaan had, doch
ging de tempel des HEREN niet binnen. Maar het
volk volhardde in zijn snode handelwijze.
(2Kr 27:2)

Het teken van Schear-Jaschub
1 Het geschiedde nu in de dagen van Achaz, de zoon van Jotham,
de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van
Aram, met Pekah, de zoon van Remalia, de koning van Israël, tegen
Jeruzalem ten strijde trok; maar hij kon in de strijd daartegen de
overhand niet behalen.

Achaz was een van de meest goddeloze koningen van Juda. In Gods
tucht over hem zijn de koningen van Israël en Aram (dat is Syrië)
samen Juda binnengetrokken (vers 1). Ze hebben overwinningen
behaald en Juda een grote slag toegebracht, maar niet een definitieve
slag. Het is niet gelukt Jeruzalem te veroveren.
Deze geschiedenis en de aanloop daartoe vinden we uitvoeriger in 2
Koningen 16 en 2 Kronieken 28. Achaz had zijn toevlucht gezocht bij
Assyrië, een rijk in opkomst (2Kn 16:7). Als dan Rezin en Pekah hem
aanvallen (Js 7:1), komt Assyrië hem te hulp (2Kn 16:9). Zo wordt het
kwaad afgewend en Achaz lijkt dus in zijn opzet geslaagd.
2 Toen men het koningshuis van David berichtte: Aram is neergestreken op Efraïm, beefde zijn hart en ook het hart van zijn volk,
zoals de bomen van het woud beven voor de wind.
3 Toen zeide de HERE tot Jesaja: Ga Achaz tegemoet, gij en uw zoon
Schear-Jaschub, naar het einde van de waterleiding van de bovenste vijver, naar de weg van het Vollersveld, ...

Dan komt Jesaja met zijn boodschap in dit hoofdstuk. Hij heeft voor
Achaz een goede en een slechte boodschap. De goede boodschap is
dat Israël en Syrië op korte termijn zullen worden verslagen (vers 16).
Het slechte nieuws is dat Assyrië daarna ook Juda zal binnenvallen
(vers 17). Ook hier verbindt Jesaja de gebeurtenissen van zijn tijd met
die van de eindtijd.
De aanleiding voor de boodschap van Jesaja is dat er door de bondgenoten een nieuwe expeditie wordt voorbereid. Als het huis van
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Toen zond Achaz boden naar Tiglath-Pileser, de
koning van Assur, om te zeggen: Ik ben uw
knecht en uw zoon; trek op en verlos mij uit de
macht van de koning van Aram en uit de macht
van de koning van Israël, die tegen mij zijn opgetrokken. (2Kn 16:7)
En de koning van Assur gaf hem gehoor; de koning van Assur trok op tegen Damaskus, nam het
in en voerde de bevolking in ballingschap weg
naar Kir; en Rezin bracht hij ter dood.
(2Kn 16:9)

David daarvan hoort, worden ze door een grote vrees bevangen (vers
2). Aan de HERE wordt niet gedacht. Met Efraïm wordt Israël bedoeld,
en wel de tien stammen, in onderscheid met Juda, waarmee de twee
stammen worden aangeduid. Efraïm was de belangrijkste stam van
de tien en rivaliseerde met Juda.
Met het oog op de oorlogsdreiging krijgt Jesaja de opdracht van de
HERE om met zijn zoon Schear-Jaschub Achaz tegemoet te gaan (vers
3). De plaats van de ontmoeting wordt hem verteld. Achaz zal daar
bezig zijn om de watervoorraad veilig te stellen, zodat die niet in
handen van de vijand valt en Jeruzalem verzekerd blijft van de toevoer
van water. Op deze plaats wordt later het geloof van Hizkia op de
proef gesteld (36:2).

Daarna zond de koning van Assur de maarschalk uit Lachis met een sterke legermacht naar
Jeruzalem tot koning Hizkia, waar hij zich opstelde bij de waterleiding van de bovenste vijver op
de weg naar het Vollersveld. (Js 36:2)

De uitdrukking ‘‘bovenste vijver’’ is in het Hebreeuws weer een
woordspeling. De uitdrukking kan namelijk ook worden vertaald met
‘zegen van de Allerhoogste’. Het ‘‘Vollersveld’’ is het veld waar de
vuile was werd witgewassen en te drogen gelegd. In beeld ontmoet
Jesaja Achaz dus op een plaats waar reinheid en heiligheid worden
verbonden met de oorsprong van Gods zegen. Dat wil zeggen dat
reinheid en heiligheid nodig zijn om aan Gods zegen deel te krijgen.
De naam van de zoon van Jesaja wordt niet voor niets vermeld. Die
naam betekent: ‘het overblijfsel zal terugkeren’. Hierin zien we een
voortzetting van de boodschap die in 6:13 opgesloten ligt. Toen Jesaja
zijn zoon aan Achaz voorstelde, moet dat voor Achaz een betekenis
hebben gehad. Het zou hem ertoe moeten brengen zelf tot de HERE
terug te keren. Het betekende ook de waarschuwing dat, als hij dit
weigerde, hij geen deel zou hebben aan het herstel van dat deel van
het volk dat aangeduid wordt met ‘overblijfsel’.

Is daarin nog een tiende deel, dan zal dit weer
verwoest worden. Evenals van een terebint en
een eik na het vellen een tronk overblijft, zo zal
zijn tronk een heilig zaad zijn. (Js 6:13)

..., 4 en zeg tot hem: tracht rustig te blijven, vrees niet, uw hart
versage niet voor deze twee rokende stompen brandhout: voor de
brandende toorn van Rezin en Aram en de zoon van Remalia. 5
Omdat Aram kwaad tegen u beraamd heeft, Efraïm en de zoon van
Remalia, door te zeggen: 6 Wij zullen optrekken tegen Juda, het
schrik aanjagen, het voor ons veroveren en de zoon van Tabeal
daarin koning maken -- 7 zegt de Here HERE aldus: Het zal niet
bestaan en het zal niet geschieden; 8 maar Damascus blijft het
hoofd van Aram en het hoofd van Damaskus blijft Rezin -- binnen
nog vijfenzestig jaar zal Efraïm verbroken worden, zodat het geen
volk meer is -- 9 en Samaria blijft het hoofd van Efraïm en het hoofd
van Samaria blijft de zoon van Remalia. Indien gij niet gelooft,
voorwaar, gij wordt niet bevestigd.

In zijn lankmoedigheid toont God zijn genade aan Achaz ondanks
diens ongerechtigheid. Hij belooft hem dat het plan van het noordelijk
bondgenootschap niet zal slagen en dat Efraïm verbroken zal worden
(vers 4-9). Jesaja moet Achaz namens God zeggen dat hij rustig kan
blijven. Er is geen reden tot paniek. God had deze vijanden niet
gezonden, dus zouden ze niet in hun voornemen slagen. En wat
betekenen die twee vijanden nu helemaal? God kende hun plannen
tot in bijzonderheden, maar Hij zou hun raad verijdelen. Ze zouden
beiden slechts blijven regeren over hun oorspronkelijk gebied. Hun
idee over uitbreiding van hun gebied door Juda daaraan toe te voegen
onder een door henzelf aangesteld hoofd, zou op niets uitlopen. Wie
Tabeal of de zoon van Tabeal is, is niet bekend.
Achaz moet wel het geloof van een Jesaja hebben, om het op die
manier te zien en dus te vertrouwen op Gods toezegging. Hij krijgt
dan ook de waarschuwing dat, als hij zal volharden in zijn ongeloof,
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hij van de beloofde zegen zal worden buitengesloten. Als hij niet
krachtig is in het geloof in wat Jesaja heeft gesproken, zal hij ook niet
krachtig zijn in zijn daden. Het is weer een woordspel: als hij geen
vast geloof heeft, zal hij ook niet vast staan.
Deze waarschuwing dient om ons in positieve zin te herinneren aan
de kracht van het geloof. Geloof wordt bemoedigd en krachtiger door
moeilijkheden. Geloof ziet dingen onder ogen die voor het natuurlijk
verstand onmogelijk zijn. Terwijl het rust op de beloften van God,
vertrouwt het op Hem dat Hij zijn raadbesluit vervult en dat Hij de
hindernissen voor zijn rekening neemt tot zijn verheerlijking.
Het teken van Immanuël
10 En de HERE ging voort tot Achaz te spreken: 11 Vraag voor u
een teken van de HERE, uw God, diep in het dodenrijk of boven in
den hoge. 12 Maar Achaz zeide: Ik zal er geen vragen, en de HERE
niet verzoeken. 13 Toen zeide hij: Hoort toch, gij huis van David!
Is het u niet genoeg mensen te vermoeien, dat gij ook mijn God
vermoeit?

Vers 10 is een bewijs dat de voorgaande verzen een spreken van de
HERE was. Hij gaat namelijk voort met spreken. Maar het ziet niet
alleen op het feit van het spreken. Deze woorden geven ook aan dat
de HERE over verderstrekkende en diepere dingen gaat spreken.
De HERE stelt Achaz voor, een teken van Hem te vragen (vers 11). Om
het vertrouwen van Achaz te winnen, doet Hij dat als ‘‘de HERE, uw
God’’. Achaz mocht een teken vragen vanuit de diepte. Dit is een
verborgen protest tegen zijn gewoonte om zijn toevlucht te nemen tot
het raadplegen van de doden. Een teken uit de diepte zou bijvoorbeeld
een aardbeving kunnen zijn. Hij mocht ook een teken vragen uit de
hoge, bijvoorbeeld aan de zon of de maan. De keus was aan hem.
Zijn keus maakt duidelijk dat hij was geen echt kind van Abraham
was. Gehuld in een dekmantel van vroomheid getuigt zijn antwoord
van eigenwilligheid (vers 12). Het was een huichelachtig antwoord,
omdat de HERE Zelf aanbiedt dat hij het Hem mocht vragen. Hoe kan
zoiets worden afgedaan met een opmerking dat hij de HERE niet wil
verzoeken?! Maar hij wilde gewoon niet om een teken vragen, omdat
hij immers Assyrië in de arm had genomen! Waarom zou je de HERE
vragen, als je hulp van mensen hebt? Dan lever je je toch niet uit aan
Hem? Zou hij wel een teken vragen, dan betekende dat ook dat de
HERE te dicht bij hem kwam. Die gedachte is altijd beangstigend voor
iemand die eigenwillig is en daarmee niet wil breken.
Jesaja verwijt hem zijn gebrek aan vertrouwen (vers 13). Door de
afvallige Achaz als ‘‘huis van David’’ aan te spreken, spreekt hij de
koninklijke lijn van voorrechten en eer aan. Het geeft aan hoezeer
deze lijn is afgeweken van wat de HERE ervoor had bedoeld en van
mocht verwachten. Door zijn weigering God op zijn woord te vertrouwen, vermoeide Achaz ten zeerste mensen als Jesaja, en anderen
met hem, die treurden over de opstandige houding van de koning.
Vermoeit hij nu ook nog God door een houding van zoveel ongeloof,
alsof het voor God onmogelijk zou zijn in zijn genade bekering in een
overblijfsel te bewerken?
14 Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw
zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam
Immanuël geven.
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Als Achaz dan weigert om een teken te vragen, zal de HERE Zelf een
teken geven (vers 14). Dit teken zou Hij en niemand anders uitkiezen.
Het is een teken dat ver uitgaat boven de omstandigheden die in de
dagen van Achaz heersten. Het wordt een teken voor de lange termijn.
Met dit teken zouden de profetieën en beloften die aan ‘‘het huis van
David’’ waren gedaan, in de toekomst hun hoogtepunt bereiken.
Achaz en mensen van zijn soort zouden de zegeningen en heerlijkheden bij het in vervulling gaan van dit teken niet meemaken en er ook
nooit deel aan hebben.
Het ‘‘zie’’ waarmee het teken begint, is in Jesaja meestal de inleiding
tot iets dat verbonden is met toekomstige omstandigheden. Het Hebreeuwse woord voor ‘‘jonkvrouw’’ ziet op een volwassen iemand die
klaar is voor een huwelijk, maar nog niet gehuwd is. Iemand die nog
niet gehuwd is, is natuurlijk ook maagd. De verschillende voorwaarden die met deze profetie samenhangen zijn zo, dat de enig mogelijke
vervulling ervan wordt meegedeeld in Mattheüs 1:22,23 en Lukas
1:31-35.
Het teken is dat een maagd zonder tussenkomst van een man een kind
krijgt. Het teken is ook verbonden aan een naam, Immanuël, God met
ons. Die naam is een grote aanklacht tegen Achaz en zijn handelwijze,
waardoor hij als het ware zei: Assur met ons.
Dit teken zou ‘‘in de diepte’’ (vers 11 SV) zijn, want Immanuël (‘God
met ons’, of meer letterlijk ‘met ons is God’) zou Iemand zijn die
neerdaalt om mens te worden. En Hij zou nog verder neerdalen in de
diepten van het plaatsvervangend oordeel en de dood. Het teken zou
ook ‘‘in den hoge’’ (vers 11) zijn, want Immanuël zou niemand minder
zijn dan God (8:10).

Dit alles nu is gebeurd, opdat vervuld werd wat
door [de] Heer gesproken is door middel van de
profeet, die zei: ‘Zie, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en men zal Hem de
naam Emmanuel geven’, dat is vertaald: God
met ons. (Mt 1:22,23)
..., en zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal
groot zijn en Zoon van [de] Allerhoogste worden
genoemd, en [de] Heer, God, zal Hem de troon
van zijn vader David geven, en Hij zal over het
huis van Jakob koning zijn tot in eeuwigheid en
aan zijn koningschap zal geen einde zijn. Maria
echter zei tot de engel: Hoe zal dit zijn, daar ik
geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tot haar: [De] Heilige
Geest zal over u komen en [de] kracht van [de]
Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook
zal dat Heilige dat geboren zal worden, Gods
Zoon worden genoemd. (Lk 1:31-35)
Beraamt een plan, maar het wordt verbroken;
spreekt een woord, maar het zal niet tot stand komen, want God is met ons. (Js 8:10)

15 Boter en honig zal hij eten, zodra hij het kwade weet te verwerpen
en het goede te verkiezen. 16 Maar voordat de jongen weet het
kwade te verwerpen en het goede te verkiezen, zal het land ontvolkt
zijn, voor welks beide koningen gij angstig zijt.

Het voedsel dat Hij zou eten, is het voedsel van armen (vers 15), het
voedsel van woestijnbewoners. Dit waren de omstandigheden van de
geboorte en jeugd van Christus. Er was geen welvaart in het huis van
Nazareth waar Hij opgroeide. Hij is arm geworden (2Ko 8:9).

Want u kent de genade van onze Heer Jezus
Christus, dat Hij, terwijl Hij rijk was, terwille
van u arm is geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. (2Ko 8:9)

Maar voordat de dagen van Immanuël, van Hem die als Enige het
kwade wist te verwerpen en het goede te verkiezen, op aarde ten einde
zouden zijn, zouden ook de landen Aram en Israël in armoede
vervallen zijn (vers 16). Er was geen sprake van een land vol van
olijfbomen, tarwe en wijngaarden. Ook van het volk zou niet veel
over zijn. Dit verval begon al in de dagen van Achaz.
17 De HERE zal over u, over uw volk en over uws vaders huis dagen
doen aanbreken, zoals er niet aangebroken zijn sedert de dag, dat
Efraïm zich van Juda afscheidde -- de koning van Assur!
18 En het zal te dien dage geschieden, dat de HERE de vliegen aan
het einde van de Egyptische Nijlarmen en de bijen in het land Assur
tot Zich fluiten zal; 19 die zullen komen en met haar allen neerstrijken in de dalen der steile hoogten en in de spleten der rotsen, in alle
doornheggen en op alle drinkplaatsen. 20 Te dien dage zal de Here
met een scheermes, aan de overzijde van de Rivier gehuurd, met de
koning van Assur, het hoofdhaar en het haar der benen afscheren,
ja, ook de baard zal Hij wegnemen.
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Tot nu toe was het allemaal positief voor Achaz. De koningen van
Syrië en Israël voor wie Achaz zo bang was, zouden door Assur
worden overmeesterd. Hier wordt voor de eerste keer door Jesaja
melding gemaakt van Assyrië, deze vijand die zo’n grote rol zal
spelen. Binnen enkele jaren zou Assyrië de beide rijken verslaan.
Maar dan spreekt Jesaja erover dat Assur ook Juda zal aanvallen (vers
17). Dat gebeurde in de dagen van Hizkia. Hoewel er in de dagen van
Hizkia een herstel werd geschonken, was dit slechts van tijdelijke
aard. De Egyptenaren (‘‘de vliegen’’) en de Assyriërs (‘‘de bijen’’),
tot wie Juda afwisselend om hulp ging, zouden het land verwoesten
en zo de verzen 18,19 vervullen. Vliegen en bijen zijn insecten die in
alle hoeken en gaten doordringen. De inwoners van Juda zullen niet
weten waar ze zich moeten verbergen om aan deze machten te
ontkomen.
De koning van Assur of de Assyriërs wordt een gehuurd scheermes
genoemd (vers 20). Achaz had besloten hem te huren, zodat deze hem
zou helpen het dreigende gevaar van Aram en Efraïm af te wenden.
Maar de HERE zou datzelfde Assur huren (er ligt een zeker sarcasme
in het gebruik van dezelfde woorden) om Juda daarmee te scheren.
Het haar afscheren is een ontluistering van de mannelijkheid, een
geweldige smaad. Juda zou worden ontdaan van koninklijk gezag
(‘‘hoofdhaar’’), nationale onafhankelijkheid (‘‘haar der benen’’) en
het priesterschap (‘‘de baard’’).
Als de Nazireeër zich had verontreinigd in zijn afzondering voor de
HERE, moest hij zijn hoofdhaar afscheren (Nm 6:9). Israël had voor de
HERE afgezonderd moeten zijn, maar heeft zich verontreinigd. De
melaatse moest zich ook van alle haar ontdoen (Lv 14:9). Zo was ook
Israël melaats geworden. Voor de Leviet, de dienstknecht van de
priester, gold hetzelfde (Nm 8:7). Tot een dienst aan de HERE was Israël
ook niet meer in staat.
21 En het zal te dien dage geschieden, dat een man een jonge koe
en twee schapen in het leven zal behouden, 22 en dat hij wegens de
overvloed van melk die zij geven, boter eten zal; want boter en honig
zal ieder eten, die in het land is overgebleven. 23 En het zal te dien
dage geschieden, dat elke plek, waar duizend wijnstokken ter waarde van duizend zilverlingen staan, voor de dorens en de distels wezen
zal; 24 met pijl en boog zal men daar komen, want het ganse land
zal een en al dorens en distels zijn. 25 En alle bergen, die met de
hak bewerkt worden, daar zal men niet komen uit vrees voor de
dorens en distels, maar zij zullen slechts dienen om er de runderen
in te drijven en ze door de schapen te laten vertreden.

De verzen 21-25 beschrijven de gevolgen, de toestand die zal aanbreken, nadat Assur in Juda te keer is gegaan. Het vindt zijn volle
vervulling in de toekomst als de koning van Assur het in zijn land
teruggekeerde Israël zal binnenvallen.
Van de overvloed van het land blijft slechts een armzalig restje over.
Geen grote kudden, slechts één jonge koe en twee schapen. Daardoor
ook geen overvloed aan melk, slechts een beetje dikke melk. Ook
honing is er nauwelijks. Er zullen trouwens ook niet veel mensen zijn
die het nodig hebben, slechts een overblijfsel.
Het voedsel dat hier wordt genoemd, is ook het voedsel van de
Messias in vers 15 van dit hoofdstuk. Hier wordt de diepe zin van dat
vers duidelijk. Hieruit blijkt dat de Messias zich één maakt met het
overblijfsel. Vooral in het evangelie naar Lukas zien we hoe de Heer
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Sterft echter geheel onverwacht iemand in zijn
omgeving, zodat hij het hoofdhaar van zijn nazireeërschap verontreinigt, dan zal hij zijn hoofdhaar afscheren op de dag van zijn reiniging, op
de zevende dag zal hij het afscheren; ... (Nm 6:9)
Op de zevende dag zal hij al zijn haar afscheren:
zijn hoofd, zijn baard en zijn wenkbrauwen, al
zijn haar zal hij afscheren, zijn klederen wassen
en zijn lichaam in water baden; en hij zal rein
zijn. (Lv 14:9)
Aldus zult gij met hen handelen om hen te reinigen: sprenkel op hen ontzondigingswater, daarna moeten zij een scheermes over hun gehele lichaam laten gaan en hun klederen wassen, opdat
zij gereinigd worden. (Nm 8:7)

Jezus Zich één maakt met de armen, zoals de arme Jozef en Maria en
de arme herders in het veld.
Waar wijngaarden in overvloed konden zijn, groeien slechts dorens
en distels. (Hier gebeurt wat in hoofdstuk 5:6 is aangekondigd.) Als
men daar komt, is het niet omdat de landbouw iets zou hebben
opgeleverd. Om aan voedsel te komen heeft men pijl en boog nodig.
Dan kan men op wild gedierte jagen dat in de ontstane wildernis
aanwezig zal zijn. Mocht men proberen door de grond te bewerken
enige opbrengst te hebben, dan zal ook die hoop te niet worden
gedaan. Het vee zal elke groei verhinderen door te vertrappen wat
eventueel opkomt.

Ik zal hem tot een wildernis maken, hij zal gesnoeid noch behakt worden, zodat er dorens en
distels opschieten; en Ik zal de wolken gebieden,
dat zij op hem geen regen doen vallen. (Js 5:6)

Als een gezelschap van Gods volk de rechte weg van de Heer verlaat,
zullen vruchteloze en verderfelijke producten van de menselijke geest
tot ontwikkeling komen. Dat zal geestelijke dorheid opleveren in
plaats van vruchtbaarheid die God verheerlijkt.
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Assyrië overstroomt Juda, de HERE als heiligdom, wet en getuigenis
INHOUD
Vers 1-4:

Haastig buit, spoedig roof

Vers 5-8:

Assyrië valt Juda binnen

Vers 9,10:

God verijdelt de raad van de volken

Vers 11,12: De HERE beveelt Jesaja niet op de weg van het ongelovige volk te gaan
Vers 13-15: De HERE als heiligdom én als steen des aanstoots
Vers 16-18: Jesaja en zijn kinderen tot tekenen en wonderen
Vers 19-22: Raadplegen van geesten van doden in plaats van het
woord van God en de gevolgen
TOELICHTING
Het teken van Maher-Schalal Chaz-Baz
1 De HERE zeide tot mij: Neem u een groot schrijfbord en schrijf
daarop met schrift, dat voor ieder leesbaar is: Haastig buit, spoedig
roof. 2 Dan wil Ik Mij betrouwbare getuigen nemen, de priester Uria
en Zacharia, de zoon van Jeberechja.
3 En ik was tot de profetes genaderd, en zij was zwanger geworden
en baarde een zoon. En de HERE zeide tot mij: Noem hem: MaherSchalal Chas-Baz, 4 want voordat de jongen zal kunnen roepen:
Mijn vader en mijn moeder, zal men de rijkdom van Damaskus en
de buit van Samaria vóór de koning van Assur dragen.

Dit gedeelte staat in nauw verband met het vorige hoofdstuk. Het gaat
hier over dezelfde gebeurtenissen, de bevrijding van het Syrisch-Israëlitisch bondgenootschap en de daarop volgende Assyrische invasie
die tenslotte ook Juda zal bereiken.
In dit hoofdstuk worden waarschuwingen gegeven aan Juda met
betrekking tot Assyrië. Jesaja krijgt de opdracht om deze waarschuwingen op te schrijven op een manier dat iedereen er kennis van kan
nemen. Het moet makkelijk leesbaar zijn (vers 1). Gods waarschuwingen zijn altijd voor iedereen waarneembaar en begrijpelijk.
De HERE zegt hem wat hij moet opschrijven. Hij moet de betekenis
opschrijven van de naam van de zoon die hij zal krijgen. Die naam
luidt Maher-Schalal Chaz-Baz (vers 3) en betekent ‘‘haastig buit,
spoedig roof’’. De HERE kiest ook nog twee betrouwbare getuigen
(vers 2). Van Uria weten we dat het een goddeloze priester was (2Kn
16:10-16).
Daarop ging koning Achaz Tiglath-Pileser, de koning van Assur, tegemoet
naar Damaskus. Toen hij het altaar dat te Damaskus was, gezien had, zond
koning Achaz aan de priester Uria een tekening en een nauwkeurig gelijkend
model van het altaar. En de priester Uria bouwde het altaar; geheel volgens
de opdracht van koning Achaz vanuit Damaskus maakte de priester Uria het,
tegen dat koning Achaz uit Damaskus zou terugkomen. Toen de koning uit
Damaskus teruggekomen was, zag hij het altaar. En de koning trad nader
tot het altaar, besteeg het en ontstak zijn brandoffer en zijn spijsoffer, goot
zijn plengoffer uit en sprengde op het altaar het bloed van zijn vredeoffers.
Maar het koperen altaar, dat voor het aangezicht des HEREN stond, liet hij
van de voorkant van het huis des HEREN, van de plaats tussen het (nieuwe)
altaar en het huis, verplaatsen en zetten aan de noordzijde van dat altaar.
En koning Achaz gebood de priester Uria: Ontsteek op het grote altaar het
morgenbrandoffer en het avondspijsoffer, alsmede het brandoffer en het
spijsoffer des konings, voorts het brandoffer, het spijsoffer en de plengoffers
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van het gehele volk des lands; ook zult gij al het bloed van brandoffer en
slachtoffer daarop sprengen. Maar het koperen altaar zal mij tot onderzoek
dienen. En de priester Uria deed geheel zoals koning Achaz geboden had.
(2Kn 16:10-16)

Uria zal dan ook geen betrouwbaar getuige zijn vanwege zijn persoonlijke geloofwaardigheid, maar vanwege zijn ambt. Wie Zacharia
is geweest, is niet bekend. Maar bij het volk zullen ze gezag hebben
gehad. Hun getuigenis op de bestemde tijd over wat Jesaja van te
voren had verkondigd, zou een bekrachtiging zijn van wat hij op het
schrijfbord had opgeschreven.
Wat Jesaja had voorzegd en opgeschreven, zou niet lang op zich laten
wachten. Voordat het kind zijn eerste woordjes ‘papa’ en ‘mama’ zou
kunnen zeggen, zou de koning van Assyrië, Tiglath-Pileser, de hoofdsteden van Syrië en Israël hebben veroverd (vers 4). Dat wil zeggen
dat dit kort na de geboorte van dit tweede kind van Jesaja zal gebeuren.
5 En de HERE ging voort nogmaals tot mij te spreken: 6 Omdat dit
volk de zacht vloeiende wateren van Silóah versmaadt en er vreugde
is bij Rezin en de zoon van Remalia, ...

Wat in de eerste vier verzen staat, is goed nieuws voor Achaz. Er zal
voor Achaz spoedig roof en buit zijn te halen bij de vijanden waar hij
eerst zo bang voor was. Maar de HERE gaat voort met spreken (vers
5). De profetie heeft nog een aspect, waarin niet direct een bemoediging voor Achaz ligt. Achaz krijgt te horen dat het succes van de
koning van Assyrië de opstap zal zijn om Juda aan te vallen. ‘‘Dit
volk’’ (vers 6) slaat op het hele volk, dat wil zeggen op Juda en Israël
samen. Jesaja wijst op de wateren van Silóah die zij versmaad hebben.
Het gaat daarbij om de geestelijke boodschap. Het volk had versmaad
wat God in goedheid en genade aan verkwikking tot hen had gezonden
(‘‘Silóah’’ betekent ‘uitgezonden’, Jh 9:7). Die verkwikking werd ... en zei tot hem: Ga heen, was u in de vijver
- wat vertaald wordt: uitgezonden.
gezonden in de beloften van God van de troon en het nageslacht van Silóam
(Jh 9:7)
David. Maar in plaats van te rekenen op die beloften, hadden ze hun
hoop op aardse machten gevestigd. Israël steunde immers op Syrië,
en Juda op Assyrië.
Israël, met de zoon van Remalia aan het hoofd, was een bondgenootschap aangegaan met Rezin, de koning van Aram (7:1). Beiden verheugden zich daarover, maar het lachen zou hun vergaan. En Juda
vertrouwde op de steun van Assyrië. Er kan overigens ook vertaald
worden dat ‘er vreugde is over Rezin’ enz. De betekenis is dan dat
Juda zich verheugt over de door Jesaja aangekondigde mislukking
van het plan dat de bondgenoten hadden gesmeed om Juda te veroveren. In beide gevallen is het een misplaatste vreugde.

Het geschiedde nu in de dagen van Achaz, de
zoon van Jotham, de zoon van Uzzia, de koning
van Juda, dat Rezin, de koning van Aram, met
Pekah, de zoon van Remalia, de koning van Israël, tegen Jeruzalem ten strijde trok; maar hij
kon in de strijd daartegen de overhand niet behalen. (Js 7:1)

... , 7 daarom, zie, de Here doet over hen opkomen de machtige en
geweldige wateren van de Rivier, de koning van Assur met al zijn
heerlijkheid; deze zal buiten al zijn beddingen stijgen en buiten al
zijn oevers rijzen, 8 binnendringen in Juda, overstromen en steeds
verder om zich heen grijpen, reiken tot aan de hals; ja, zijn uitgespreide vleugelen zullen de breedte van uw land vullen, o Immanuël.

Maar voordat de jongen weet het kwade te verwerpen en het goede te verkiezen, zal het land
zijn, voor welks beide koningen gij angZowel Juda als Israël, samen met Syrië, zouden door toedoen van de ontvolkt
stig zijt. De HERE zal over u, over uw volk en
HERE overweldigd worden door de koning van Assyrië (vers 7; zie over uws vaders huis dagen doen aanbreken, zo7:16,17). De koning van Assyrië wordt in symbolische taal voorgesteld als er niet aangebroken zijn sedert de dag, dat
door ‘‘machtige en geweldige wateren’’ die ‘‘steeds verder om zich Efraïm zich van Juda afscheidde -- de koning van
Assur! (Js 7:16,17)

heen grijpen’’, wat de tegenstelling met de hiervoor genoemde ‘‘zacht
vloeiende wateren van Silóah’’ sterk doet uitkomen.
Jesaja 8
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Nu ze de zacht vloeiende wateren van leven en verkwikking hebben
ze veracht, zullen ze de verwoestende wateren van dood en verderf
leren kennen. ‘‘De Rivier’’ is de gebruikelijke aanduiding voor de
Eufraat, waarachter Assur ligt.
Toch zal er verschil zijn tussen de overstroming van Israël en die van
Juda. Juda zal wel grotendeels worden ‘‘overstroomd’’, maar niet in
zijn geheel. Het is ‘‘tot aan de hals’’ (vers 8). Het hoofd blijft nog boven
water, Jeruzalem blijft nog gespaard.
Jesaja ziet het voor zijn geestesoog gebeuren. Hij voelt de benauwdheid als het water tot aan de hals komt. De komst van Assyrië in het
land lijkt voor hem ook als een enorme roofvogel die zijn vleugels
over het land uitspreidt om het tot zijn prooi te maken. Overmand
door benauwdheid richt hij zich in zijn grote nood plotseling tot de
HERE met uitroep dat het toch gaat om ‘‘uw land ... o Immanuël’’. Het
is de roep om de Messias, want Hij alleen kan uitkomst geven.
Daarom gaat het niet zozeer over de tijd van Jesaja en Hizkia, maar
over de eindtijd.
9 Woedt, o volken, en weest verslagen; ja, neemt ter ore, alle verre
streken der aarde; gordt u aan en weest verslagen; gordt u aan en
weest verslagen. 10 Beraamt een plan, maar het wordt verbroken;
spreekt een woord, maar het zal niet tot stand komen, want God is
met ons.

Als Jesaja zo het oog heeft gericht op de heerlijkheid van Immanuël,
ziet hij hoe het in de verre toekomst zal gaan. In het licht van
Immanuël ziet hij het lot van alle vijanden van Israël als bezegeld. Hij
maakt melding van het woeden van de volken (vers 9; Ps 2:1-5). Zijn
uitroep om te woeden is geen aansporing, maar een bevestiging van
wat ze doen. In één adem noemt hij de uitkomst. Het is aangorden om
te strijden, maar direct daarop worden ze verslagen. Hij zegt als het
ware: ‘Woeden jullie maar, jullie zullen toch verslagen worden.’ Al
hun plannen zullen op niets uitlopen. De woorden van hun propaganda werken niets uit (vers 10). Het geheim daarvan ligt in de grote naam
Immanuël, God met ons. Die naam betekent het oordeel over alle
volken die tegen Gods volk zijn opgetrokken.
In de verzen 5-10 toont de Geest ons hoe de plannen en bondgenootschappen van de volken teniet gedaan worden, omdat Immanuël, God
met ons, is. Het is de volledige bevrijding van Israël in de laatste
dagen. Welke weg het overblijfsel moet volgen totdat het zover is,
wordt vanaf vers 11 vermeld, waarin Jesaja een beeld van dit overblijfsel is.
Jesaja en zijn kinderen als tekenen en wonderen
11 Want aldus heeft de HERE tot mij gezegd, toen zijn hand mij
overweldigde en Hij mij waarschuwde niet op de weg van dit volk
te gaan: 12 Gij zult geen samenzwering noemen alles wat dit volk
een samenzwering noemt, en voor hetgeen zij vrezen, zult gij niet
vrezen noch schrikken.

De verzen 11 en 12 gaan verder met het aan de kaak stellen van het
vertrouwen op Assyrië in plaats van op God. De HERE had met macht
tot Jesaja laten doordringen dat hij niet op de weg van het volk moest
gaan. Het lijkt erop dat Jesaja ervan werd beschuldigd tegen Achaz
en Juda samen te zweren, omdat hij het verbond met Assyrië openlijk
veroordeelde. Maar door deze beschuldigingen en de dreigementen
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Waarom woelen de volken
en zinnen de natiën op ijdelheid?
De koningen der aarde scharen zich in slagorde
en de machthebbers spannen samen
tegen de HERE en zijn gezalfde:
Laat ons hun banden verscheuren
en hun touwen van ons werpen!
Die in de hemel zetelt, lacht;
de Here spot met hen.
Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn,
en verschrikt hen in zijn gramschap:
Ik heb immers mijn koning gesteld
over Sion, mijn heilige berg. (Ps 2:1-5)

die daar bij horen, moest hij zich niet laten intimideren en zijn
boodschap niet aanpassen of zelfs inslikken.
Dit soort laster is steeds het deel geweest van profeten als zij het
veroordeelden dat Gods volk bij vijanden om hulp ging (Am 7:10). Wie
voortdurend voor de aandacht heeft dat ‘God met ons’ is, is niet bang
voor de dingen waar mensen bang voor zijn die geen levend geloof
in ‘‘Immanuël’’ hebben. De HERE bemoedigt ieder om op Hem te
vertrouwen als zulke ongegronde, valse aanklachten worden gedaan
en zich daar niets van aan te trekken.

Toen zond Amazia, de priester van Bethel, aan
Jerobeam, de koning van Israël, deze boodschap: Amos smeedt een samenzwering tegen u
te midden van het huis Israëls; het land zal al
zijn woorden niet kunnen verdragen. (Am 7:10)

13 De HERE der heerscharen, Hèm zult gij heilig achten en Hij moet
het voorwerp van uw vrees en Hij moet het voorwerp van uw schrik
zijn. 14 Dan zal Hij tot een heiligdom zijn, en tot een steen, waaraan
men zich stoot, en tot een rotsblok, waarover men struikelt, voor de
beide huizen van Israël, tot een klapnet en tot een valstrik voor de
inwoners van Jeruzalem. 15 En velen onder hen zullen struikelen
en vallen, verpletterd, gestrikt en gevangen worden.

Vers 13 staat in positieve zin tegenover het vrezen voor mensen, want
hier gaat het om het vrezen van de HERE. Het heiligen van de HERE
wil zeggen, zo te leven dat Hij absoluut gezag en controle heeft over
het hart en de wil. Leven in vrees voor Hem betekent dat elke activiteit
van het leven, de hele wandel, niets bevat dat Hem niet welgevallig
is. Dat is het enig passende antwoord op de verlossende genade en
liefde van Christus (1Pt 3:15; Js 29:23; contrast: Nm 20:12). Uit de verwijzing van Petrus naar dit vers van Jesaja, blijkt dat Christus, of de
Messias, dezelfde is als de HERE der heerscharen.
Het gevolg van het heiligen van de HERE is dat Hij ‘‘tot een heiligdom’’ zal zijn (vers 14). Zoals de tempel voor Israël bedoeld was als
het centrum van hun geestelijk leven, van hun blijdschap in aanbidding en lofprijzing, als een plaats van heiligheid en vrede, en ook als
bescherming, zo is Christus dat voor de gelovige. Hij heeft niet alleen
een heilige plaats in ons hart, maar Hij Zelf is een heilige plaats, waar
we ons kunnen terugtrekken. Maar voor de ongelovigen zal Hij een
struikelblok vormen (Rm 9:33; 1Pt 2:7,8). Ook in Romeinen 9:33 wordt,
wat in Jesaja van de HERE wordt gezegd, toegepast op de Heer Jezus.
Zij zullen Hem verwerpen, omdat Hij niet beantwoordt aan wat een
Messias in hun ogen moet zijn (vers 15). Christus is de scheidslijn die
dwars door zijn volk loopt. De beide huizen van Israël, dat wil zeggen
zowel Efraïm (de tien stammen) als Juda (de twee stammen), komen
over Hem ten val.

..., maar heiligt Christus als Heer in uw harten,
altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u
rekenschap vraagt van de hoop die in u is, maar
met zachtmoedigheid en vrees, en met een goed
geweten, ... (1Pt 3:15)
Want wanneer hij en zijn kinderen het werk mijner handen in hun midden zien, dan zullen zij
mijn naam heiligen en zij zullen de Heilige Jakobs heiligen en voor de God van Israël ontzag
hebben. (Js 29:23)
Maar de HERE zeide tot Mozes en Aäron: Aangezien gij op Mij niet vertrouwd hebt en Mij ten
aanschouwen van de Israëlieten niet geheiligd
hebt, daarom zult gij deze gemeente niet brengen
in het land, dat Ik hun geef. (Nm 20:12)
Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, zoals geschreven staat: ‘Zie, Ik leg in
Sion een steen [des] aanstoots en een rots [der]
ergernis’; en ‘wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’. (Rm 9:33)
Voor u dan die gelooft, is dit kostbare; maar
voor de ongelovigen: ‘[De] steen die de bouwlieden hebben verworpen, deze is tot een hoeksteen
geworden’, en ‘een steen [des] aanstoots en een
rots [der] ergernis’. Daar zij ongehoorzaam
zijn, stoten zij zich aan het woord, waartoe zij
ook bestemd zijn. (1Pt 2:7,8)

16 Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen.

Het getuigenis in vers 16 is wat door Jesaja is gezegd over Immanuël
en de toekomstige toestand van Israël. Het is het profetisch getuigenis.
Dat moest zeker worden gesteld en worden bewaard voor het overblijfsel toen en in latere geslachten. Met de wet, dat is de wet van
Mozes die door het volk was verworpen (5:24), moest hetzelfde
gebeuren. Het ongelovige volk zou er blind voor blijven. Alleen het
trouwe overblijfsel, ‘‘mijn leerlingen’’, zij die zich door Jesaja laten
onderwijzen, zullen zich erdoor laten bemoedigen. Dit geldt ook voor
ons.

Daarom zal, zoals een vuurtong stoppelen verteert en brandend stro ineenzinkt, hun wortel als
molm worden en hun bloesem als stof opstuiven,
omdat zij de wet van de HERE der heerscharen
verworpen en het woord van de Heilige Israëls
hebben versmaad. (Js 5:24)

17 En ik zal wachten op de HERE, die zijn aangezicht verbergt voor
het huis van Jakob, ja, op Hem zal ik hopen.
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Temidden van het volk waarvoor de HERE zijn aangezicht vanwege
hun zonden heeft verborgen, is Jesaja vastbesloten volhardend op
Hem te wachten en naar Hem uit te zien (vers 17). Als de HERE zijn
aangezicht verbergt, wil dat zeggen dat Hij de zegen aan zijn volk
onthoudt. Iedere ware gelovige zal als Jesaja ondanks het ontbreken
van zegen op God vertrouwen en uitzien naar zijn verlossing. In tijden
van nood als gevolg van de zonden van Gods volk, waarin God Zich
niet openlijk met zijn volk verbindt, weet de individuele gelovige dat
Gods hart naar hem uitgaat. Hij weet dat, doordat hij put uit het
blijvend woord van God. Dit getuigenis van Gods woord blijft voor
de massa verzegeld, onleesbaar en onbegrepen, zolang het volk in zijn
zonden volhardt.
Het laatste deel van het vers wordt aangehaald in het eerste deel van En opnieuw: ‘Ik zal in Hem vertrouwen hebben’.
Hebreeën 2:13. Het dient daar als bewijs voor het feit dat Christus (Hb 2:13a)
waarachtig Mens is. Dat bewijs wordt gezien in het vertrouwen dat
Hij als Mens op zijn God stelde.
Hierin ligt een waardevolle les. Ook wij leven in een toestand van
verval en van een weigeren om naar Gods woord te luisteren. Als wij
trouw blijven en in Gods voornemens staan, zullen we juist in deze
toestand ons hart des te meer standvastig richten op Hem. Ook zal
van Hem onze verwachting zijn. Het kan ons terneerdrukken als we
de achteruitgang zien van hen die eens mede door onze dienst hoop
op vrucht gaven. Dan wil de Geest van God ons dichter bij de Heer
brengen, opdat we onze bronnen zullen vinden in de kracht die Hij
heeft om zijn Naam nog steeds door ons heen te verheerlijken.
18 Zie, ik en de kinderen die mij de HERE gegeven heeft, zijn tot
tekenen en tot zinnebeelden onder Israël vanwege de HERE der
heerscharen, die op de berg Sion woont.

De profeet vindt troost in de twee kinderen die de HERE hem gegeven
heeft (vers 18). De een (Schear-Jaschub) was het teken dat een overblijfsel zou terugkeren. De ander (Maher-Schalal Chaz-Baz) beloofde
dat er haastig buit, spoedig roof zou zijn, dat wil zeggen dat de
dreiging van verovering zou worden weggenomen. Een teken belooft
de vervulling van een gebeurtenis door woord of daad. Een zinnebeeld
of wonder is de aanduiding van de Goddelijke, bovennatuurlijke bron
en oorzaak van de vervulling. De twee kinderen waren tekenen van
de verlossing van Israël en wel door oordeel over de vijanden. Die
vijanden zijn intern de goddeloze massa van het volk en extern de
omringende volken.
Het eerste deel van het vers wordt aangehaald in het tweede deel van En opnieuw: ‘Zie, Ik en de kinderen die God Mij
Hebreeën 2:13. Als Mens heeft Christus Zich verbonden met de gegeven heeft’. (Hb 2:13b)
kinderen die God Hem heeft gegeven, dat is het overblijfsel. De Geest
van God past dit vers toe op de geestelijke kinderen van God in deze
tijd. Zij staan in verbinding met Christus. Het gaat dus niet om
kinderen van Christus of kinderen van de Heer Jezus. Zulke uitdrukkingen gebruikt de Bijbel nergens voor gelovigen. Het zijn onjuiste
uitdrukkingen. Het gaat hier om de kinderen van God die door God
aan de Heer Jezus zijn gegeven. De natuurlijke kinderen van Jesaja
waren de symbolische vertegenwoordigers van de gelovigen die op
dezelfde wijze een getuigenis tegenover de wereld moeten zijn.
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Het licht en het kind
19 En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de
waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen -- zal een volk
niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden (vragen)?

In plaats van de tekenen en boodschappen te accepteren die God gaf,
zocht het volk zijn heil bij spiritistische mediums (vers 19). Deze
handelwijze wordt door God in zijn Woord scherp veroordeeld (Lv
20:27; Dt 18:9-12). Wie niet in het woord van God gelooft, zoekt bij
andere bronnen raad en hulp. De HERE verwijt het volk deze handelwijze door twee vragen te stellen, waarvan het antwoord in de vraag
opgesloten ligt. In plaats van de levende God werden de dode afgoden
geraadpleegd. Maar achter die dode afgoden zitten boze geesten (1Ko
10:19,20).
Wat wil ik hiermee dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is of dat een afgod
iets is? [Nee,] maar dat wat [de volken] offeren, zij dat aan [de] demonen
<offeren> en niet aan God; en ik wil niet, dat u gemeenschap hebt met de
demonen. (1Ko 10:19,20)

Rond elke grote crisis in menselijke aangelegenheden vindt vaak een
uitbarsting van spiritisme plaats. Zo was het in Juda en Israël bij de
wegvoering. Zo was het in tijd van de komst van Christus naar de
aarde. Zo is het ook vandaag. In tijden van nood neemt de mens
massaal liever de toevlucht tot waarzeggerij dan tot God. Men ziet de
onzekerheid van de toekomst en wil daarover informatie. In plaats
van zich te wenden tot de God van de waarheid, gaat men te rade bij
de vader van de leugen. En dat, terwijl God in de Schriften van de
waarheid (2Tm 3:16,17) in al het nodige heeft voorzien voor onze leiding
en al onze geestelijke behoeften.

Wanneer een man of een vrouw door zich de
geest van een dode laat spreken of een waarzeggende geest bezit, zullen zij zeker ter dood gebracht worden; stenigen zal men hen, hun bloedschuld is op hen. (Lv 20:27)
Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de
HERE, uw God, u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die
zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet
gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar,
uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of
een waarzeggende geest ondervraagt of die de
doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen
doet, is de HERE een gruwel, en ter wille van
deze gruwelen drijft de HERE, uw God, hen voor
u weg. (Dt 18:9-12)

Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om
te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in [de] gerechtigheid, opdat de mens
Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle
toegerust. (2Tm 3:16,17)

20 Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit
woord, is er geen dageraad. 21 Dan trekt men rond, gedrukt en
hongerig, en wanneer men hongert, zal men in woede uitbarsten,
en zijn koning en zijn God vervloeken, en men zal de blik omhoog
richten 22 en men zal naar de aarde schouwen, en zie, benauwdheid
en duisternis, beangstigende donkerheid, en in duisternis is men
verstoten.

Het volk wordt op het Woord gewezen (vers 20). Het onderwijs van de
wet geeft antwoord op de vragen van het leven en voert tot een leven
Huis van Jakob, komt, laten wij wandelen in het
in het licht (2:5). Wie dat negeert, zal in de eeuwige duisternis terecht licht des HEREN. (Js 2:5)
komen. De weg naar die vreselijke toekomst is ook niet aantrekkelijk
(vers 21). Allen die zich niet bekeren, zullen van alle ellende die hen
treft, God de schuld geven. Die houding zal hen zonder uitkomst laten.
Ze zullen verstoten worden (vers 22). Dit betreft de natie. Ze zullen uit
het land van Immanuël uitgedreven worden en weggevoerd worden
naar een vreemd en duister land, verstoken van alle licht waarin ze,
toen ze het tot hun beschikking hadden, weigerden te wandelen.
23 Doch er zal geen donkerheid wezen voor het land dat in benauwdheid was. Zoals Hij in het verleden smaad bracht over het
land van Zebulon en over het land van Naftali, zo brengt Hij in de
toekomst eer over de weg der zee, de overzijde van de Jordaan, de
landstreek der heidenen.

Het ‘‘doch’’ (vers 23) luidt een nieuw gedeelte in (in andere vertalingen
begint hier dan ook hoofdstuk 9:1) dat in contrast staat met het vorige
gedeelte. Daar ging het over duisternis dat als oordeel over het volk
zou komen. Maar God voorziet in een licht dat Hij in de komst van
de Messias in de duisternis zou zenden voor hen die Hem wilden
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aannemen. Daarbij had Hij vooral de landstreek van Zebulon en
Naftali op het oog, het noordelijk gebied dat zeer zou lijden onder de
invasie van Syrië en later die van Assyrië (2Kn 15:29). Deze beide
stammen zouden als eerste door de Assyriërs worden veroverd, wat
in 732 v.Chr. is gebeurd.
In plaats van de smaad uit het verleden, zou er met de komst van de
Messias eer aan dat gebied ten deel vallen. De Christus zou wel in
Bethlehem in Juda geboren worden, maar kort na zijn geboorte toch
in Nazareth in Galiléa gaan wonen (Mt 2:22,23). Hier gaat de profeet
weer van de duisternis van de actuele situatie waar de invasie onmiddellijk dreigde, over naar de dagen van het schijnende licht in de
komst van Christus in het vlees temidden van het volk, speciaal in
Galiléa.
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In de dagen van Pekah, de koning van Israël,
kwam Tiglath-Pileser, de koning van Assur, en
veroverde Ijon, Abel-Beth-Maächa, Janoah, Kedes en Hazor, Gilead en Galila, het gehele land
van Naftali; en hij voerde de bevolking in ballingschap naar Assur. (2Kn 15:29)

Toen hij echter hoorde dat Archelaüs koning
over Judéa was in de plaats van zijn vader Herodes, was hij bang daarheen te gaan; en toen hij
een Goddelijke aanwijzing in een droom ontvangen had, vertrok hij naar de streken van Galiléa,
en kwam en woonde in een stad, Nazareth geheten; opdat vervuld werd wat gesproken is door
de profeten dat Hij Nazoreeër zou worden genoemd. (Mt 2:22,23)
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Komst Messias, God toorn over Efraïm
INHOUD
Vers 1-6:

De komst van de Messias, zijn namen, zijn heerschappij

Vers 7-11: Gods toorn over de hoogmoed van Efraïm
Vers 12-16: Gods toorn over de onbekeerlijkheid van Efraïm
Vers 17-20: Gods toorn over de goddeloosheid van Efraïm
TOELICHTING
1 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen
die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. 2 Gij
hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt; het
verheugt zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de oogst,
zoals men juicht bij het verdelen van de buit.

De vervulling van vers 1 wordt beschreven in Mattheüs 4:12-25, waar
de evangelist dit gedeelte aanhaalt. In dat gedeelte wordt het werk van
de Heer Jezus in Galiléa beschreven. Hij stelde Zichzelf voor als het
licht dat redding aanbood aan mensen die in duisternis waren.
Van het moment dat het volk het grote licht ziet, gaat de profeet in de
verzen 2-6 naar een nog verder in de toekomst gelegen gebeurtenis.
Hij spreekt daarin over de verbreking van de macht van de antichrist
en de vestiging van het rijk van vrede en gerechtigheid van de
Messias. Vers 2 is tot op vandaag nog niet vervuld. Uit de ballingschap
is slechts een overblijfsel teruggekeerd en niet een vermenigvuldigd
volk. Onder de elkaar opvolgende heidense overheersers is nooit een
situatie geweest van de vreugde die in dit vers wordt beschreven. Als
de Heer aan het eind van de grote verdrukking komt om persoonlijk
zijn aardse volk te bevrijden, zal er grote blijdschap zijn. In het
vrederijk dat dan volgt, zal het volk talrijk worden.
De vreugde voor het aangezicht van de Heer mag nu al door ons
beleefd worden. Zo zou het altijd moeten zijn. Dat is geen uiting van
een natuurlijke vreugde over aardse voorspoed, maar een vreugde in
Hem, dat Hij altijd bij ons is.
3 Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn schouder, de roede
van zijn drijver, hebt Gij verbroken als op Midiansdag. 4 Want elke
schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in bloed gewenteld, zal
verbrand worden, een prooi van het vuur.

Vers 3 staat in de voltooide tijd. Het feit moet nog plaatsvinden, maar
het wordt beschreven alsof het al is gebeurd. Het juk, de stang en de
roede zijn de symbolen van de machten die Israël hebben onderdrukt.
Dat ziet zowel op de antichrist als ook op de vijandige omringende
volken. De Midiansdag herinnert aan de overwinning die Gideon op
Midian behaalde (Ri 7:19-25).

Toen Hij nu had gehoord dat Johannes was overgeleverd, vertrok Hij naar Galiléa; en Hij verliet
Nazareth en kwam in Kapernaüm wonen dat aan
de zee ligt, in het gebied van Zebulon en Nafthali, opdat vervuld werd wat gesproken is door de
profeet Jesaja, die zei: ‘Land Zebulon en land
Nafthali, aan [de] weg van [de] zee, over de Jordaan, Galiléa van de volken: het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien, en voor
hen die zaten in [het] land en [de] schaduw van
[de] dood, hun is een licht opgegaan’. Van toen
af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert
u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.
En toen Hij langs de zee van Galiléa wandelde,
zag Hij twee broers, Simon, die Petrus wordt genoemd, en zijn broer Andréas, een werpnet in de
zee werpen, want zij waren vissers; en Hij zei tot
hen: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken. Zij nu lieten terstond hun netten achter en volgden Hem. En toen Hij vandaar verder
was gegaan, zag Hij twee andere broers, Jakobus, de [zoon] van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, terwijl zij in het schip met hun vader Zebedeüs bezig waren hun netten te verstellen. En
Hij riep hen; en zij lieten terstond het schip en
hun vader achter en volgden Hem.
En Hij trok in heel Galiléa rond, leerde in hun synagogen, predikte het evangelie van het koninkrijk en genas elke ziekte en elke kwaal onder het
volk. En het gerucht van Hem ging uit tot in heel
Syrië; en zij brachten bij Hem alle lijdenden die
bevangen waren door allerlei ziekten en pijnen,
bezetenen, maanzieken en verlamden; en Hij genas hen. En vele menigten volgden Hem van Galiléa, Dekápolis, Jeruzalem, Judéa en het Overjordaanse. (Mt 4:12-25)

Gideon nu en de honderd mannen die bij hem waren, kwamen aan de buitenrand van de legerplaats bij het begin van de middelste nachtwake, toen
men juist de wachtposten had uitgezet. Toen bliezen zij op de horens, terwijl
zij de kruiken stuksloegen, die zij in de hand hadden. Zo bliezen de drie
groepen op de horens, braken de kruiken stuk en hielden in de linkerhand de
fakkels en in de rechterhand de horens om te blazen en riepen: Het zwaard
van de HERE en van Gideon! Daarbij bleven zij staan, ieder op zijn plaats,
rondom de legerplaats, maar het gehele leger ging op de loop en vluchtte al
schreeuwend. Terwijl nu de driehonderd op de horens bliezen, richtte de
HERE in de gehele legerplaats het zwaard van de één tegen de ander, en het
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leger vluchtte tot Beth-Sitta, in de richting van Zerera tot aan de oever van
Abel-Mehola boven Tabbat.
Toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen uit Naftali en uit Aser en
uit geheel Manasse en zij achtervolgden Midian. Ook zond Gideon boden uit
in het gehele gebergte van Efraïm met de boodschap: Daalt af de Midianieten
tegemoet, en snijdt hun tot aan Beth-Bara de overtocht af over het water,
over de Jordaan. Toen werden alle mannen van Efraïm bijeengeroepen en
sneden hun tot aan Beth-Bara de overtocht af over het water, over de Jordaan, en zij namen twee vorsten van Midian gevangen, Oreb en Zeëb. Oreb
doodden zij op de rots Oreb en Zeëb doodden zij in de perskuip Zeëb; en zij
vervolgden Midian; de hoofden van Oreb en Zeëb brachten zij Gideon aan
de overzijde van de Jordaan. (Ri 7:19-25)

Toen verloste de HERE zijn volk, niet door de militaire kracht van dat
volk, waarop het vandaag zo vertrouwt, maar door zijn eigen keus van
een klein gezelschap. Daardoor zouden zij de overwinning niet aan
hun eigen kracht toeschrijven (Ri 7:2). Zo zal de Heer Jezus ook in de
toekomstige dag persoonlijk voor zijn volk opkomen, want zij zullen
in de grootste zwakheid zijn.
Dit geldt ook voor ons. Als wij de vijand willen bestrijden in eigen
kracht, speelt dat de vijand alleen maar in de kaart. Maar als wij zwak
zijn, dan zijn wij sterk (2Ko 12:10; in contrast met 2Kr 28:21).

En de HERE zeide tot Gideon: Er is te veel krijgsvolk bij u dan dat Ik Midian in hun macht zou geven; anders zou Israël zich tegen Mij kunnen beroemen, zeggende: mijn eigen hand heeft mij verlost. (Ri 7:2)

Daarom heb ik een welgevallen in zwakheden, in
smaadheden, in noden, in vervolgingen en benauwdheden voor Christus; want wanneer ik
zwak ben, dan ben ik sterk. (2Ko 12:10)
Want al had Achaz het huis des HEREN en het
huis des konings en der oversten leeggehaald en
In vers 4 bevinden we ons bij de slag van Harmageddon (Op 16:14,16). alles aan de koning van Assur gegeven, het hielp
De volken worden verzameld tot de grote strijd tegen Israël. De grond hem niets. (2Kr 28:21)
dreunt van het stampen van de voeten van de legers die optrekken (Jl
3:9-14).
...; want het zijn geesten van demonen die tekenen doen [en] die uitgaan naar
de koningen van het hele aardrijk, om hen te verzamelen tot de oorlog van
de grote dag van God de Almachtige. ... En Hij verzamelde hen op de plaats
die in het Hebreeuws Harmagedon heet. (Op 16:14,16)
Roept dit uit onder de volken: Heiligt de oorlog, doet de helden opstaan; dat
alle krijgslieden aantreden, oprukken! Smeedt uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren; de zwakke zegge: Ik ben een held. Maakt
u op en komt, alle volken van rondom, en verzamelt u. Doe, o HERE, uw helden
daarheen afdalen. Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van
Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten. Slaat
de sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt, treedt, want de perskuip is vol; de
wijnbakken stromen over. Want hun boosheid is groot. (Jl 3:9-14)

Het bloed van de slachtoffers in deze eindstrijd zal rijkelijk vloeien
(Js.63:3; Op 14:20). Het vuur van het oordeel van de HERE zal alle
tegenstand verteren (Js 66:15,16).
Ik heb de pers alleen getreden en van de volken was niemand bij Mij, Ik trad
hen in mijn toorn en vertrad hen in mijn grimmigheid; toen spatte hun bloed
op mijn klederen en ik bezoedelde mijn ganse gewaad. (Js 63:3)
En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden en er kwam bloed uit de
wijnpersbak tot aan de tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën ver.
(Op 14:20)
Want zie, de HERE zal komen als vuur en zijn wagens zullen zijn als een storm,
om zijn toorn te openbaren in gloed en zijn dreiging in vuurvlammen. Te vuur
en te zwaard zal de HERE gericht oefenen over al wat leeft, en de door de
HERE verslagenen zullen talrijk zijn. (Js 66:15,16)

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Het woordje ‘‘want’’ (vers 5) geeft de reden van al deze overwinning,
bevrijding en vreugde aan. Het is alles gebaseerd op de geboorte van
Christus. De verzen 5 en 6 geven een van de rijkste beschrijvingen
van Christus in het Oude Testament. De hoop van Israël begint met
een kind in de kribbe. De beschrijving van zijn geboorte is een
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Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie,

uitweiding over de betekenis van ‘‘Immanuël’’ (7:14). Daar werd over de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon
baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven.
Hem gesproken als een teken. Hier is Hij een gave.
(Js 7:14)
Hij is als ‘‘Kind’’ geboren, heeft aan bloed en vlees deelgenomen (Hb
2:14). Hij is als ‘‘Zoon’’ gegeven, wat ziet op zijn volwassenheid die
Hem het recht geeft om namens God en als God macht uit te oefenen.
Deze macht en kracht wordt uitgedrukt in ‘‘de heerschappij rust op
zijn schouder’’. (Vergelijk Lukas 15:4-6 waar Hij het verloren en
gevonden schaap op zijn schouders (meervoud) legt. Voor de heerschappij over de wereld is één schouder genoeg; om een verloren
schaap bij de kudde terug te brengen, gebruikt Hij beide schouders.)
Hij is ‘‘gegeven’’ wat ziet op de genade en liefde van God voor
verloren mensen (Jh 3:16).

Welk mens onder u, die honderd schapen heeft
en één daarvan verliest, laat niet de negenennegentig in de woestijn achter en gaat het verlorene na, totdat hij het vindt? En als hij het vindt,
legt hij het blij op zijn schouders. En wanneer hij
thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen: Weest blij met mij, want ik
heb mijn schaap gevonden dat verloren was.
(Lk 15:4-6)
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij
zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar
eeuwig leven heeft. (Jh 3:16)

Hij is ook bekwaam om die heerschappij uit te oefenen. Zijn namen,
die kenmerken van Hem beschrijven, tonen dat aan. Hij is in de eerste
plaats ‘‘Wonderlijk’’ (SV; Ri 13:18). Hij gaat ons menselijk denken te
boven. Tegenover Hem past ons bovenal eerbied, bewondering. Dan
heet Hij ‘‘Raad’’ (SV). Dat ziet op zijn wijsheid. Hij werkt volgens een
volmaakt plan dat Hij in wijsheid uitvoert. Allen die Hij daarin
betrekt, geeft Hij raad (Js 11:2; vgl. Ps 32:8). (De beide kenmerken
‘‘wonderbaar’’ en ‘‘raad’’ zien we ook in Jesaja 25:1; 28:29).

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons
gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder;
en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; ...
(Js 9:5 SV)
Maar de Engel des HEREN zeide tot hem: Waarom vraagt gij toch naar mijn naam? Immers, die
is wonderbaar. (Ri 13:18)
En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de
Geest van wijsheid en verstand, de Geest van
raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des
HEREN; ... (Js 11:2)
Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij
gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u. (Ps 32:8)
O HERE, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw
naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan,
raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid
en trouw volvoerd. (Js 25:1)
Ook dit gaat van de HERE der heerscharen uit;
Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.
(Js 28:29)

Hij is ook in staat om al zijn voornemen uit te voeren, want Hij is de
‘‘Sterke God’’ (10:21). Die naam geeft ook het grote contrast aan met
de falende, zwakke en sterfelijke mens. De naam ‘‘Eeuwige Vader’’
is letterlijk ‘Vader der eeuwigheid’. De Heer Jezus, want om gaat het
immers in deze beschrijving, is in de Godheid als de eeuwige Zoon
duidelijk onderscheiden van de eeuwige Vader. De naam ‘‘Vader’’
heeft hier dan ook de betekenis van oorsprong, waaruit iets voortkomt. De Heer Jezus is ‘Vader der eeuwigheid’ in de zin dat Hij de
oorsprong van de eeuwigheid is. Hij omvat de eeuwigheid, waarmee
in het Oude Testament vaak het vrederijk wordt aangeduid. De vele
malen die vermelden dat ‘‘zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid’’
(bijv. Ps 136) zien op die tijd.

Een rest zal zich bekeren, de rest van Jakob, tot
de sterke God. (Js 10:21)
Looft de HERE, want Hij is goed,
want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
Looft de God der goden,
want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
Looft de Heer der heren,
want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
Hem, die grote wonderen doet, Hij alleen,
want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid;
die met verstand de hemel schiep,
want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid;
die de aarde op de wateren uitbreidde,
want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid;
die de grote lichten maakte, ... (Ps 136:1-8)

Dat is de tijd waarin Hij openlijk als de ‘‘Vredevorst’’ zal regeren. Hij
zal elke opstandeling onderwerpen, elk verstorend element verwijderen en zo vrede voor zijn volk en alle volken bewerken. Dat is de vrede
die de engelen bij zijn geboorte hebben aangekondigd (Lk 2:14). Deze
laatste titel is een menselijke titel, de andere zijn goddelijke titels. Hij
wil deze vrede nu al geven in het hart van allen die door Hem vrede
met God hebben (Jh 14:27). Dit zal het deel zijn van de gelovige die
alle dingen in het gebed bij God brengt (Fp 4:6,7).

Heerlijkheid zij God in [de] hoogste [hemelen],
en vrede op aarde, in mensen van [zijn] welbehagen. (Lk 2:14)
Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet zoals
de wereld geeft, geef Ik u. Laat uw hart niet ontroerd en niet bang worden. (Jh 14:27)
Weest in niets bezorgd, maar laat in alles, door
gebed en smeking met dankzegging, uw verlangens bekend worden bij God. En de vrede van
God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus.
(Fp 4:6,7)
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6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon
van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De
ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen.

Het gebied van zijn heerschappij zal groot zijn (vers 6). Het zal hemel
en aarde omvatten. De duur van zijn heerschappij zal eindeloos zijn
(Lk 1:33; Op 11:15). Hij zal niet door een andere heerser worden
opgevolgd (Dn 2:44). De belofte dat Hij op de troon van zijn vader
David zal zitten, zal in vervulling gaan (2Sm 7:16).
Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk
oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken
verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, ... (Dn 2:44)

..., en Hij zal over het huis van Jakob koning zijn
tot in eeuwigheid en aan zijn koningschap zal
geen einde zijn. (Lk 1:33)
En de zevende engel bazuinde, en er kwamen luide stemmen in de hemel die zeiden: Het koninkrijk van de wereld van onze Heer en van zijn
Christus is gekomen, en Hij zal regeren tot in
alle eeuwigheid. (Op 11:15)

Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht, uw troon zal vast staan voor altijd. (2Sm 7:16)

De ijver van de HERE der heerscharen is de drijvende kracht achter
alles. Zijn ijver ontbrandt als de eer van zijn Vader wordt aangetast
(Jh 2:13-17). Met dezelfde ijver waarmee Hij de tempel reinigde, reinigt
Hij ook de aarde die Hem evengoed toebehoort als de tempel (Ps 24:1).
Zijn ijver is het vuur van zijn verontwaardiging jegens allen die zijn
aardse, uitverkoren volk boosaardig hebben behandeld, die hebben
getracht het te vernietigen. Zijn ijver is ook het vuur van zijn liefde
waarmee Hij zijn volk zal weldoen. Daarom moet dit vuur alle
ontrouwen uit hun midden verteren.
Om deze ijver wordt Pinehas geroemd en beloond (Nm 25:6-13).
En zie, een der Israëlieten kwam een Midianitische bij zijn broeders brengen
ten aanschouwen van Mozes en van de gehele vergadering der Israëlieten,
terwijl dezen weenden aan de ingang van de tent der samenkomst. Toen
Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aäron, dat zag, stond
hij midden uit de vergadering op en nam een speer in zijn hand; toen hij de
Israëlitische man tot in het vertrek achterhaald had, doorstak hij hen beiden,
zowel de Israëlitische man, als de vrouw, in het onderlijf. Toen hield de plaag
over de Israëlieten op. Het getal van hen die aan de plaag gestorven waren,
bedroeg vierentwintigduizend. De HERE nu zeide tot Mozes: Pinehas, de zoon
van Eleazar, de zoon van de priester Aäron, heeft mijn toorn van de Israëlieten afgewend, doordat hij met een ijver voor Mij in hun midden heeft
geijverd, zodat Ik de Israëlieten in mijn ijver niet heb verdelgd. Zeg daarom:
Zie, Ik geef hem mijn verbond des vredes, opdat het voor hem en zijn nakomelingen tot een verbond van een altoosdurend priesterschap zij, omdat hij
voor zijn God geijverd en over de Israëlieten verzoening gedaan heeft.
(Nm 25:6-13)

Deze ijver voor zijn volk zien we ook bij Paulus voor de gemeente
(2Ko 11:2). Het is een ijver waarmee alle elementen worden geoordeeld
die de volle toewijding aan de Heer Jezus in de weg staan. Wat geldt
voor een plaatselijke gemeente als Korinthe, geldt voor elke plaatselijke gemeente vandaag. Het is ook van toepassing op het leven van
de individuele gelovige.
7 De Here heeft een woord gezonden in Jakob en het is gevallen in
Israël.

Het oordeel over Efraïm
8 En het ganse volk zal het ervaren, Efraïm en de inwoners van
Samaria, die in hoogmoed en grootsheid van hart zeggen: 9 Tichelstenen zijn gevallen, maar met gehouwen stenen herbouwen wij;
wilde vijgebomen zijn geveld, maar ceders zetten wij daarvoor in de
plaats. 10 Doch de HERE verhief Rezins tegenstanders tegen hen en
Hij hitste hun vijanden op: 11 Aram in het oosten en de Filistijnen
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En het pascha van de Joden was nabij en Jezus
ging op naar Jeruzalem. En Hij vond in de tempel hen die runderen, schapen en duiven verkochten, en de wisselaars die [daar] zaten. En hij
maakte een zweep van touwen en dreef allen uit
de tempel, ook de schapen en de runderen; en
het geld van de wisselaars stortte Hij uit en de tafels keerde Hij om; en tot hen die de duiven verkochten zei Hij: Neemt deze dingen van hier
weg; maakt niet het huis van mijn Vader tot een
huis van koophandel. Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven staat: ‘De ijver voor
uw huis zal mij verteren’. (Jh 2:13-17)
Des HEREN is de aarde en haar volheid,
de wereld en die daarop wonen. (Ps 24:1)

Want ik ben naijverig over u met een naijver van
God; want ik heb u aan één man verloofd om u
als een reine maagd voor Christus te stellen.
(2Ko 11:2)

in het westen, zodat zij Israël gulzig verslonden. Ondanks dit alles
keert zijn toorn zich niet af en blijft zijn hand uitgestrekt.

De beloften van de verzen 5 en 6 worden in het gedeelte 9:7-10:4
gevolgd door verdere openlijke veroordelingen van kwaad en waarschuwingen voor het aanstaande oordeel. Het gedeelte van hoofdstuk
6:1-9:6 vormt een tussenzin, en wel een heel belangrijke, omdat
daarin zoveel over Christus staat. Maar vanaf 9:7 zijn we terug in de
sfeer van Jesaja 5. In vers 25 van Jesaja 5 staat de uitdrukking die in
het gedeelte 9:7-10:4 als een refrein terugkomt. Die uitdrukking in
5:25; 9:11,16,20; 10:4 heeft te maken met Gods oordeel over een
ontrouw en afvallig volk. Het volk moest daar telkens weer aan
worden herinnerd.
Het refrein deelt het gedeelte in vier stukken in. Aan de eerste
vermelding van het refrein gaat vooraf dat de HERE zijn woord bleef
zenden (vers 7). Hun zondige praktijken maakten dat noodzakelijk. Het
brengt Gods voortdurende wens tot uitdrukking dat ze zich zouden
bekeren. Hun gedrag zou moeiten en duisternis tot gevolg hebben.
Die zouden een hoogtepunt bereiken, voordat de beloofde zegen en
licht gegeven konden worden. Hoewel het een woord is voor ‘‘Jakob’’
en ‘‘Israël’’, dus het ‘‘ganse volk’’, geldt het met name Efraïm, de tien
stammen (vers 8). Efraïm is schuldig aan hoogmoed en grootheidswaanzin. Ze tonen een voortdurende verharding van hart. Ondanks
het falen van het bondgenootschap met Syrië (want het had niet
geholpen om Assyrië tegen te houden) was er geen bekering. In hun
trots maken ze nog grootsere plannen. Ze zullen het nog beter doen
dan de vorige keer (vers 9). Hoe hardleers is toch de mens! Daarom zal
de HERE Zelf nieuwe vijanden ophitsen tegen hen, zodat zij op hen
afkomen. Hun bondgenootschap met Syrië had geen voordeel opgeleverd, maar had integendeel nieuwe vijanden opgeleverd. Vijanden
van Rezin, de koning van Syrië, waren nu ook Israël vijandig gezind.
Zij kwamen uit oosten op hen af en uit het westen kwamen de
Filistijnen. Vanwege hun hardnekkige boosheid wendt zijn toorn zich
niet van hen af en kan Hij zijn slaande hand niet terugtrekken (vers
10,11).

Daarom is de toorn des HEREN tegen zijn volk
ontbrand en heeft Hij zijn hand daartegen uitgestrekt en slaat Hij het, zodat de bergen beven en
de lijken midden op de straten liggen als vuilnis.
Ondanks dit alles keert zijn toorn zich niet af en
blijft zijn hand uitgestrekt. (Js 5:25)

12 Doch het volk heeft zich niet bekeerd tot Hem die het sloeg, en
het heeft de HERE der heerscharen niet gezocht. 13 Toen sneed de
HERE op één dag van Israël kop en staart, palmtak en riet af. 14 De
oude en aanzienlijke, die is de kop, en de profeet die leugen onderwijst, die is de staart. 15 De leiders van dit volk waren verleiders en
wie zich leiden lieten, werden op een doolweg gebracht. 16 Daarom
verheugt de HERE Zich niet over de jonge mannen en ontfermt Hij
Zich niet over de wezen en weduwen, want elkeen is een godvergetene en een booswicht en elke mond spreekt dwaasheid. Ondanks
dit alles keert zijn toorn zich niet af en blijft zijn hand uitgestrekt.

In de verzen 12-16 geeft de profeet een tweede toelichting op de
oorzaken en noodzaak van de Goddelijke oordelen. Maar zij bleven
weigeren zich tot de HERE te bekeren en Hem te zoeken (vers 12).
Daarom moet hij ook dit tweede deel afsluiten met het refrein en
zeggen dat de toorn van de HERE niet is afgewend en zijn hand nog
steeds in oordeel is uitgestrekt (vers 16). Dit oordeel is het wegnemen
van hun leiders. Op één dag zullen zij aan hun einde komen (vers 13),
plotseling, terwijl het toch zo vaak is aangekondigd. De palmtak is
het hoge, het riet is het lage. De leidslieden (‘‘de oude en aanzienlijke’’) waren de ‘‘kop’’, de palmtak, de meest verantwoordelijken (vers
14). De valse profeet is het riet. Hij wordt verachtelijk vergeleken met
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de heen en weer bewegende staart van een hond. Zoals het hem
uitkomt, profeteert hij. Zo brachten de verleiders de verleiden op een
doolweg. Het oordeel komt zelfs over hen naar wie Gods meeste zorg
uitging, omdat ook zij de verleiders volgden (vers 16; vgl. Ps 68:6; 146:9).
Maar allen hebben ze niet willen luisteren en voor zulke mensen komt
het oordeel dan toch onverwachts en snel. Dit oordeel treft zowel de
leidende verleiders als ook zij die zich lieten verleiden (vers 15). Die
zich lieten verleiden, hebben bewust voor de doolweg gekozen. Ze
zijn allen schuldig aan het verlaten van de HERE en een niet luisteren
naar zijn waarschuwingen.

Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning; ...
(Ps 68:6)
...; de HERE behoedt de vreemdelingen,
wees en weduwe houdt Hij staande,
maar de weg der goddelozen maakt Hij krom.
(Ps 146:9)

17 Want goddeloosheid brandt als een vuur, dat dorens en distels
verteert en de dichte takken van het woud aansteekt, zodat zij in
rookwolken opgaan. 18 Door de verbolgenheid van de HERE der
heerscharen wordt het land in brand gezet, zodat het volk tot een
prooi van het vuur wordt; de ene mens spaart de ander niet, 19 men
bijt naar rechts en toch hongert men, en men verslindt naar links
en toch wordt men niet verzadigd, ieder verslindt het vlees van zijn
eigen arm: 20 Manasse Efraïm en Efraïm Manasse, en samen
keren zij zich tegen Juda. Ondanks dit alles keert zijn toorn zich
niet af en blijft zijn hand uitgestrekt.

Voor de derde keer wordt een waarschuwing gegeven van de Goddelijke toorn. De profeet wijst op de goddeloosheid die zij bedrijven en
waardoor zij tevens hun eigen ondergang bewerken. Vandaag herkennen we dat in de beleving van seksualiteit, waarbij alle grenzen die
God heeft gegeven, worden vervaagd en ten slotte uitgewist. De
dodelijke ziekte AIDS is daarvan het gevolg. Mensen gaan ten onder
aan hun eigen goddeloze leven. Goddeloosheid doet zijn verterend
(‘‘vuur’’) en verstikkend (‘‘rook’’) werk onder hen. Zoals dorens en
distels rijp zijn voor het vuur, zo zijn verharde zondaars rijp voor het
oordeel (vers 17). De opstijgende rook is ook een kenmerk van de hel,
de plaats waar alle goddeloosheid aan het eeuwige vuur is prijsgegeven (Op 14:11; 19:3). De HERE zal het land prijsgeven aan burgeroorlog
met alle wreedheid, honger en zelfvernietiging die daarbij hoort (vers
18,19). En wat er nog aan valse loyaliteit over is, wordt gebruikt om
een broedervolk te belagen. Manasse, de gedeelde stam met een helft
in het land en de andere helft buiten het land, die daardoor toch de
gevolgen van verdeeldheid kende, trekt op tegen de grote leider
Efraïm. Efraïm, voor wie het altijd moeilijk is geweest de minste te
zijn (Ri 12:1), laat dat niet op zich zitten. Als ze uitgevochten zijn, keren
ze zich samen tegen Juda. Door de verbolgenheid van de HERE doen
ze hun best elkaar van het leven te beroven. Dan klinkt voor de derde
keer het refrein dat de toorn van de HERE niet is afgewend en zijn
hand nog steeds in oordeel is uitgestrekt (vers 20).

En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle
eeuwigheid; en zij hebben dag en nacht geen
rust, zij die het beest en zijn beeld aanbidden, en
ieder die het merkteken van zijn naam ontvangt.
(Op 14:11)
En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheid.
(Op 19:3)

De Efraïmieten werden opgeroepen en trokken
naar Zafon. En zij zeiden tot Jefta: Waarom zijt
gij opgetrokken om tegen de Ammonieten te strijden, zonder ons te hebben opgeroepen om met u
te gaan? Daarom zullen wij uw huis boven uw
hoofd in brand steken! (Ri 12:1)

Ook voor ons, christenen, kan een broedertwist door de HERE zijn
toegelaten als een kastijding van Hem, omdat we Hem niet erkennen
in ons leven. Als de relatie met Hem niet goed is, zal dat altijd
gevolgen hebben voor de relaties tussen de leden van zijn volk en
tussen de mensen in het algemeen. Als christenen zich beroepen op
uiterlijke godsdienstigheid, terwijl niet wordt geluisterd naar het
gebod van de broederliefde, is het gevolg dat gelovigen elkaar bijten
en opeten. Wordt dit geen halt toegeroepen, dan zullen ze elkaar
verslinden (Gl 5:15). In gemeenten waar zulke situaties worden gevon- Als u echter elkaar bijt en opeet, kijkt dan uit dat
den, is het belangrijk dit te erkennen als een oordeel van God. Dan u niet door elkaar verslonden wordt. (Gl 5:15)
kan men zich in ootmoed tot de Heer en tot elkaar keren in plaats van
zich nog langer op zijn voorrechten beroemen.
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Gods toorn over Efraïm (vervolg), de tuchtroede Assur, een rest behouden,
opmars van de Assyriërs

Jesaja 10

INHOUD
Vers 1-4:

Gods toorn over machtsmisbruik

Vers 5,6:

De HERE gebruikt Assur als tuchtroede voor zijn volk

Vers 7-11: De beweegredenen van Assur blootgelegd
Vers 12:

Assur verbroken als Gods werk is voltooid

Vers 13-15: De eigendunk van Assur
Vers 16-19: De HERE verbrandt en verteert Assur en dunt het uit
Vers 20-23: Een overblijfsel bekeert zich
Vers 24-27: Het overblijfsel wordt bevrijd van het juk
Vers 28-32: De opmars van de Assyriërs
Vers 33,34: De HERE verdelgt de legers van Assur
TOELICHTING
1 Wee hun die heilloze verordeningen uitvaardigen, en de schrijvers
die lasten voorschrijven, 2 om de geringen van het recht weg te
dringen en aan de ellendigen mijns volks het recht te ontroven,
zodat de weduwen hun buit worden en zij de wezen uitplunderen. 3
Wat zult gij dan doen op de dag der bezoeking en bij de verwoesting
die uit de verte komt? Tot wie zult gij vluchten om hulp en waar zult
gij uw heerlijkheid laten? 4 Niets blijft over dan zich te krommen
als een geboeide; als verslagenen vallen zij. Ondanks dit alles keert
zijn toorn zich niet af en blijft zijn hand uitgestrekt.

De verzen 1-4 zijn een vervolg van hoofdstuk 9. Opnieuw wordt het
kwaad openlijk aangetoond. Dit keer zijn het zonden van hen die de
macht hebben om wetten uit te vaardigen (vers 1). Wetten zouden
moeten dienen tot bescherming van de onderdanen. Maar zij misbruiken hun macht om de sociaal zwakken van hun rechten te beroven en
ze zelfs uit te buiten (vers 2). Als Gods oordeel over deze lieden komt,
zullen zij niemand hebben die hen helpt, zoals zij de onderdrukten
zonder hulp hebben gelaten (vers 3). Ze zouden hun heerlijkheid - dat
kan hun rijkdom zijn waarop ze zich beroemden, of hun nageslacht Efraïms heerlijkheid zal wegvliegen als het gevogelte: geen geboorte, geen moederschoot, en
(Hs 9:11) - geen bescherming kunnen bieden als voor hen de dag van
geen ontvangenis meer. (Hs 9:11)
de bezoeking aanbreekt. Verwoesting uit de verte (dat zijn de legers
van Assyrië), schande en gevangenschap zou hun lot zijn (vers 4). En
voor de vierde en laatste keer klinkt het refrein dat de toorn van de
HERE niet is afgewend en zijn hand nog steeds in oordeel is uitgestrekt.
Het oordeel over Assyrië
5 Wee Assur, die de roede van mijn toorn is en in welks hand mijn
gramschap is als een stok. 6 Tegen een godvergeten volk zal Ik (die
koning) zenden, en tegen de natie waarover Ik verbolgen ben, zal
Ik hem ontbieden om buit te behalen en roof te plegen en om het
volk te vertrappen als slijk der straten. 7 Doch hij zelf bedoelt dit
niet zó en zijn hart beraamt het niet zó, want hij heeft in de zin te
verdelgen en talloze volken uit te roeien. 8 Want hij denkt: Zijn mijn
vorsten niet altegader koningen? 9 Verging het Kalno niet als
Karchemis, Hamath als Arpad, Samaria als Damaskus? 10 Zoals
mijn hand de koninkrijken der afgoden wist te vinden, ofschoon
hun gesneden beelden die van Jeruzalem en Samaria overtroffen,
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11 zou ik dan niet met Jeruzalem en zijn beelden doen, zoals ik met
Samaria en zijn afgoden gedaan heb?

Na het hameren van de HERE op de zonden van zijn volk, komt hier
plotseling het oordeel over de door Hem gebruikte tuchtroede. De
koning die de HERE gebruikte om zijn volk te kastijden, krijgt ook
met de oordelende God te maken als hij vergeet een instrument te zijn.
De verzen 5-19 geven er een treffend voorbeeld van hoe de HERE de
heidense volken heeft gebruikt als een tuchtroede voor zijn volk.
Daarbij heeft Hij die heidense volken een verregaand gezag over zijn
volk gegeven. Maar de heidense volken van hun kant denken niet aan
God. Zij menen hun eigen plannen uit te voeren en die in eigen kracht
te volbrengen.
Jesaja spreekt het ‘‘wee’’ over Assur uit, als Juda en Achaz nog alles
van een bondgenootschap met Assyrië verwacht. De HERE heeft
Assur op zijn volk afgestuurd om hen te tuchtigen (vers 5), omdat zij
Hem vergeten waren (vers 6). Hij zou zijn volk zwaar door hen laten
lijden, omdat hun zonden vreselijk waren. Zo verbolgen was Hij over
hen. Dat betekent niet dat Assur Gods verbolgenheid over zijn volk
kende. Assur streefde eigen belangen na, was alleen op eigen voordeel
uit. Hij wist er niets van dat hij een instrument in Gods hand was. Zo
menen alle ongelovigen dat zij vrij zijn om te doen wat ze zelf willen,
terwijl God hen in zijn soevereiniteit kan gebruiken voor de vervulling van zijn plannen.
De koning van Assur wilde Juda net als zoveel andere landen aan zich
onderwerpen (vers 7). Hij waande zich superieur en voelde zich gesterkt door eerder behaalde successen (vers 8,9). Ook het tien stammenrijk (Samaria) was al in zijn handen. In zijn grootheidswaanzin dacht
hij Jeruzalem te kunnen inlijven. Het was voor hem een stad als andere
steden. Voor hem was de God van Israël ook niet meer dan een afgod,
ja, eigenlijk nog minder dan de afgoden van andere landen (vers 10;
vgl. Js 36:19,20). Daarom meende hij Jeruzalem nog gemakkelijker te
kunnen veroveren dan de andere steden die hij had veroverd. Daar
had Jeruzalem het ook naar gemaakt. In plaats van een getuigenis te
zijn voor Gods naam, hadden ze God vervangen door afgoden (vers
11). De koning van Assur spreekt niet over zijn goden die de overwinning hebben behaald, maar dat hijzelf dat heeft gedaan, waarmee hij
zichzelf tot God verklaart.
12 Doch het zal geschieden, wanneer de Here zijn ganse werk op
de berg Sion en in Jeruzalem voleindigd heeft, dat Ik de vrucht der
hooghartigheid van de koning van Assur bezoeken zal en de trots
van zijn hovaardige ogen, 13 omdat hij gedacht heeft: Door de
kracht van mijn hand heb ik het gedaan en door mijn wijsheid, want
ik ben verstandig; daarom wis ik de grenzen der volken uit, plunder
hun voorraden en stoot als een stier de inwoners neer. 14 Ja, mijn
hand greep naar het vermogen der volken als naar een vogelnest,
en zoals men verlaten eieren opraapt, raapte ik de ganse aarde weg,
en er was niet één die een vleugel verroerde, de snavel opendeed of
piepte.
15 Zal een bijl zich beroemen tegen hem die ermee hakt? Zal een
zaag pochen tegen hem die ze hanteert? Alsof een stok zwaait wie
hem opneemt; alsof een staf opneemt hem die geen hout is!

Maar de HERE kent al zijn trotse gedachten. De koning van Assur zal
net zolang succes hebben als het past voor de vervulling van Gods
plan. Als Assur het werk van de HERE heeft uitgevoerd, zal Hij met
Assur afrekenen (vers 12). Dit werk is dat een overblijfsel uit het volk
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Waar zijn de goden van Hamath en Arpad, waar
de goden van Sefarvaïm? Hebben zij soms Samaria uit mijn macht gered? Wie waren er onder
alle goden dezer landen, die hun land uit mijn
macht hebben gered, dat de HERE Jeruzalem uit
mijn macht zou kunnen redden? (Js 36:19,20)

zich tot Hem zal bekeren en dat de goddeloze massa zal zijn geoordeeld. De HERE legt hier de gedachten van de koning van Assur bloot
(vers 13,14). Zo liggen de gedachten van alle mensen open en bloot voor
Hem (Hb 4:12; 1Ko 4:5). In zijn denken is hij vol van zichzelf, zijn eigen
kracht. Vier maal komt in deze twee verzen het woord ‘‘ik’’ voor en
drie maal het woord ‘‘mijn’’. Hij maakt zichzelf tot God (vgl. Hk 1:11).
Hierin lijkt hij op de mens van de zonde (2Th 2:4).
De HERE laat in het beeld van bijl, zaag, stok en staf zien dat de koning
van Assur niet meer dan een stuk gereedschap in zijn hand is, dat doet
wat de uitgestrekte hand van de HERE wil (vers 15). Net zomin als deze
gereedschappen enige inspraak hebben bij hem door wie ze worden
gehanteerd, net zomin heeft de koning van Assur dat bij de HERE.
16 Daarom zal de Here, de HERE der heerscharen, een tering
zenden in zijn welgedaanheid, en onder zijn heerlijkheid zal een
brand branden als de brand van een vuur. 17 Dan zal het Licht van
Israël tot een vuur worden en zijn Heilige tot een vlam, die op één
dag de distels en dorens van Assur verbrandt en verteert; 18 en de
heerlijkheid van zijn woud en van zijn gaarde zal Hij volledig
verdelgen, -- ja, het zal zijn als wanneer een mens wegkwijnt, 19 en
de rest van de bomen van zijn woud zal te tellen zijn, ja, een jongen
zal ze kunnen opschrijven.

De ‘‘Here, de HERE der heerscharen’’ zal zijn hoogmoed straffen. Zij
die zich te goed deden en er welgedaan uitzagen, zullen met de tering
worden geslagen (vers 16). Van hun vet blijft niets over. Ze zullen er
mager en schraal uitzien. De verterende heerlijkheid van de HERE
wordt treffend voorgesteld in zijn namen ‘‘Licht van Israël’’ en ‘‘zijn
Heilige’’, dat is de Heilige van Israël (vers 17). Daartegenover zal Assur
niet meer zijn dan dorens en distels als voedsel voor het vuur van de
HERE. Zijn gewapende strijdmacht (‘‘de heerlijkheid van zijn woud
en van zijn gaarde’’) zal worden verteerd. ‘‘Van zijn ziel af, tot zijn
vlees toe’’ (SV), dat wil zeggen innerlijk en uiterlijk van de mens, dus
de hele mens, zal wegkwijnen (vers 18). Zo is al de luister van Assur
vergaan. Wat er nog van het leger over is, is zo gering dat je bij wijze
van spreken niet eens tot tien hoeft te kunnen tellen (vers 19). Dit restje
maakt geen enkele indruk. Historisch is dit gebeurd door de Babyloniërs. Later zijn de Meden en Perzen de zaag en de bijl voor de
Babyloniërs. Zo gaat het door tot het ogenblik komt dat de Heer Jezus
zijn rijk zal oprichten. Dat zal niet verdelgd en opgevolgd worden
door een volgend rijk.

Want het woord van God is levend en krachtig
en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en
het dringt door tot verdeling van ziel en geest, zowel van gewrichten als van merg, en oordeelt
[de] gedachten en overleggingen van [het] hart.
(Hb 4:12)
Oordeelt daarom niets vóór [de] tijd, totdat de
Heer komt, die ook wat in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen van de harten openbaar zal maken; en dan
zal ieder zijn lof ontvangen van God. (1Ko 4:5)
Dan snelt het voort als de wind en trekt verder;
zo maakt hij zich schuldig, wiens kracht zijn god
is. (Hk 1:11)
..., de zoon van het verderf, die zich verzet en
zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel van
God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God
is. (2Th 2:4)

Ook zal Hij verteren de heerlijkheid zijns wouds
en zijns vruchtbaren velds; van de ziel af, tot het
vlees toe; en hij zal zijn, gelijk als wanneer een
vaandrager versmelt. (Js 10:18 SV)

De bevrijding van het overblijfsel van de HERE
20 En het zal te dien dage geschieden, dat de rest van Israël en wat
van Jakobs huis ontkomen is, niet langer zullen steunen op hem die
ze sloeg, maar in waarheid steunen zullen op de HERE, de Heilige
Israëls. 21 Een rest zal zich bekeren, de rest van Jakob, tot de sterke
God. 22 Want, al ware uw volk, o Israël, als het zand der zee, een
rest daaronder zal zich bekeren; verdelging is vast besloten, overvloeiende van gerechtigheid. 23 Ja, een verdelging die vast besloten
is, voltrekt de Here, de HERE der heerscharen, in het midden van
de ganse aarde.

Het verslaan van de Assyriërs is een beeld van het verslaan van de
verzamelde legers die in de eindtijd tegen Jeruzalem zullen optrekken. Het ‘‘te dien dage’’ (vers 20) wijst daarnaar vooruit. Dan zal het
overblijfsel dat behouden zal worden (Schear-Jaschub, 7:3) niet meer
steunen op de heidense macht Assyrië die hem sloeg. Ze steunden op
een macht die hen zou slaan.
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Toen zeide de HERE tot Jesaja: Ga Achaz tegemoet, gij en uw zoon Schear-Jaschub, naar het
einde van de waterleiding van de bovenste vijver,
naar de weg van het Vollersveld, ... (Js 7:3)
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Maar het overblijfsel, de rest zal zich bekeren tot ‘‘de HERE, de Heilige
Israëls’’ en ‘‘de sterke God’’ (vers 20, 21; vgl. 2Kr 30:6). Dat dit gedeelte
niet alleen betrekking heeft op de invasie van Assyrië die spoedig zou
plaatsvinden, maar vooruit ziet naar de eindtijd, is ook duidelijk te
zien in de verzen 22 en 23.

De ijlboden nu gingen met de brieven van de koning en zijn oversten door geheel Israël en Juda,
en zeiden overeenkomstig het gebod des konings:
Israëlieten, keert weder tot de HERE, de God van
Abraham, Isaak en Israël, dan zal Hij wederkeren tot de ontkomenen, die u overgebleven zijn
uit de macht van de koningen van Assur.
(2Kr 30:6)

De apostel Paulus past deze verzen toe op het overblijfsel van zijn
dagen dat er zal zijn naar de verkiezing van Gods genade (Rm 9:27,28).
Dit overblijfsel maakt deel uit van de christelijke gemeente die bestaat
uit gelovigen uit Joden en heidenen die samen opgaan in het ene
lichaam dat de gemeente is (Ko 1:24).

En Jesaja roept over Israël uit: ‘Al was het getal
van de zonen van Israël als het zand van de zee,
het overblijfsel zal behouden worden. Want [de]
Heer zal ten einde toe en met haast een zaak
doen op de aarde’. (Rm 9:27,28)
Thans verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vul
in mijn vlees aan wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, dat
is de gemeente, ... (Ko 1:24)

Als Israël uit de grote verdrukking komt (de verdelging), zal het zo
in aantal zijn afgenomen dat slechts een handjevol is overgebleven
van het eens zo talrijke volk. Maar dit overblijfsel vormt aan het begin
van het vrederijk de kern waaruit opnieuw een talrijk volk zal groeien.
24 Daarom, zo zegt de Here, de HERE der heerscharen: Vrees niet,
o mijn volk, dat in Sion woont, voor de Assyriërs, wanneer zij u met
de stok slaan en hun staf tegen u opheffen, zoals Egypte deed. 25
Want nog een korte wijle, dan is de gramschap ten einde en mijn
toorn richt zich op hun vernietiging. 26 Dan zwaait de HERE der
heerscharen de gesel over hen, zoals Midian geslagen werd bij de
rots Oreb, en (Hij zwaait) zijn staf over de zee en heft die op zoals
in Egypte. 27 En het zal te dien dage geschieden, dat hun last van
uw schouder afglijden zal en hun juk van uw hals, ja, het juk zal
vernietigd worden op uw schouder.

De HERE zegt zijn volk niet bang te zijn voor de Assyriërs (vers 24).
Ze zullen wel komen en hen slaan, maar er komt een einde aan de
toorn van de HERE, in tegenstelling tot hoofdstuk 9:11,16,20 en 10:4,
en dan zal zijn toorn zich tegen de Assyriërs richten (vers 25). Zo was
het immers ook met de Egyptenaren gegaan? Die hadden hen eerst
ook verdrukt, maar daarna keerde Gods hand zich tegen deze vijand
van zijn volk (vgl. Js 52:4). Zo zal het ook met Assur gaan.
Jesaja herinnert er ook aan hoe Midian werd geslagen (vers 26; Ri 7:25).
Het is goed eraan te denken hoe God ons in het verleden uit benauwde
situaties heeft gered. Dat geeft moed om Hem ook te vertrouwen met
het oog op een aanstaande situatie van benauwdheid. In dat vertrouwen vermeldt Jesaja de uitkomst: de last zal wegvallen, het juk zal
worden verbroken (vers 27). Het bezwaarde hart lucht op, de gevangenschap en slavernij zijn voorbij. Innerlijk is er vrede, uiterlijk is er
vrijheid.
28 Zij overvallen Ajath, zij trekken door Migron, te Michmas
legeren zij hun legertros. 29 Zij trekken de bergpas door: ,,Geba zij
ons nachtkwartier’’. Rama siddert, Gibea Sauls vlucht. 30 Gil het
uit, o dochter van Gallim! Pas op, Laïs! Arm Anatoth! 31 Madmena
vlucht, de inwoners van Gebim bergen zich. 32 Nog heden stellen
zij zich op te Nob: zij zwaaien hun handen in de richting van de
berg der dochter van Sion, de heuvel van Jeruzalem.

In de verzen 28-34 wordt de vernedering van Assur in zijn strijd tegen
Juda op aanschouwelijke wijze voorgesteld. Eerst wordt op een
levendige manier de onweerstaanbare opmars van de vijand vanuit
het noorden naar Jeruzalem beschreven. In de geest ziet de profeet
dat zij via Efraïm het rijk Juda zijn binnen gevallen. Ajath, Migron
en Michmas worden veroverd (vers 28). Er blijft een bezettingsmacht
met bagage achter, terwijl de hoofdmacht verder trekt. In Geba
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Want zo zegt de Here HERE: Eertijds trok mijn
volk naar Egypte om daar als vreemdeling te vertoeven, en Assur heeft het zonder reden onderdrukt. (Js 52:4)
..., en zij namen twee vorsten van Midian gevangen, Oreb en Zeëb. Oreb doodden zij op de rots
Oreb en Zeëb doodden zij in de perskuip Zeëb;
en zij vervolgden Midian; de hoofden van Oreb
en Zeëb brachten zij Gideon aan de overzijde
van de Jordaan. (Ri 7:25)

brengen ze de nacht door. Het bericht van hun opmars veroorzaakt
paniek in het hele gebied ten noorden van Jeruzalem (vers 29). De
profeet is zo bij dit tafereel betrokken dat hij de ene plaats oproept te
gillen en een andere plaats met een ‘‘pas op!’’ waarschuwt. Over weer
een andere plaats die mogelijk al onder de voet is gelopen, kan hij
slechts een diep medelijden uiten: ‘‘Arm Anathoth!’’ (vers 30). Hij ziet
hoe de inwoners van weer andere plaatsen een goed heenkomen
trachten te zoeken (vers 31).
Nog dezelfde dag bereiken de Assyrische legers Nob (vers 32). Daar
gaan zij in stelling liggen. Waar Nob precies heeft gelegen, is niet
zeker. Het moet in elk geval in de onmiddellijke nabijheid van
Jeruzalem hebben gelegen. Van hieruit zwaaien zij hun handen om
‘‘de dochter van Sion’’ de dodelijke slag toe te brengen.
33 Zie, de Here, de HERE der heerscharen, houwt met vervaarlijke
kracht de loverkroon af, de rijzige stammen worden omgehouwen
en de hoge geveld; 34 het dichte gewas van het woud houwt Hij af
met het ijzer, en de Libanon zal vallen door de Heerlijke.

Maar er is Iemand met wie de Assyriër geen rekening heeft gehouden.
Deze zwaait ook met zijn hand en slaat hem neer (vers 33). De profeet
stelt de wereldmacht weer voor als een bergwoud met hoge bomen
(vers 18) en plaatst deze wereldmacht tegenover ‘‘de Here, de HERE
der heerscharen’’ die met vervaarlijke kracht deze woudreuzen neervelt. Eerst had Hij Assur als zijn bijl gebruikt om zijn volk te slaan
(10:15). Nu hanteert Hij Zelf de bijl om Assur te slaan. Onder de
machtige slagen van Goddelijke kracht zinkt dit trotse rijk, dat zich
als de ceders van de Libanon had verheven, ineen (vers 34). De eerste
vervulling hiervan vindt plaats in de dagen van Hizkia (37:36). De
eindvervulling vindt plaats aan het eind van de tijd (Dn 11:45).

Toen ging de Engel des HEREN uit en sloeg in het
leger van Assur honderdvijfentachtigduizend
man. Toen men vroeg in de morgen opstond, zie,
zij allen waren lijken. (Js 37:36)
Hij zal zijn staatsietenten opslaan tussen de zee
en de berg van het heilig Sieraad -- maar dan
komt hij aan zijn einde, zonder dat iemand hem
helpt. (Dn 11:45)

In beide gevallen bedoelt de profetie voor te stellen dat door Gods
kracht de hoogheid van de mens wordt vernederd en er aan diens rijk
een einde wordt gemaakt. Daardoor wordt de weg vrijgemaakt voor
het rijk van God. Dat is het onderwerp van het volgende hoofdstuk.
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De Messias, het vrederijk, Israël vergaderd en verenigd

Jesaja 11

INHOUD
Vers 1-5:

Kenmerken en handelen van de Messias

Vers 6-10: Beschrijving van het vrederijk
Vers 11,12: Het overblijfsel uit alle volken bijeengebracht
Vers 13:

Verdeeldheid tussen Efraïm en Juda opgeheven

Vers 14:

Efraïm en Juda bestrijden eendrachtig de vijand

Vers 15:

De Here maakt de weg voor een rest van zijn volk vrij

TOELICHTING
De Davidische koning en zijn weldadige regering
1 En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut
uit zijn wortelen zal vrucht dragen.

Als de Assyriër is geoordeeld, kunnen in de volgende hoofdstukken
11 en 12 de Messias en zijn regering, de bron van de duizendjarige
zegen van het volk van God, worden aangekondigd. De eerste verzen
van hoofdstuk 11 geven ons het kenmerken van de Messias en
vervolgens komen de gevolgen van zijn regering.
Hoofdstuk 11 vormt een groot contrast met het eind van het vorige
hoofdstuk. Het is het contrast tussen de machtige ceder van de
Libanon en het rijsje uit de tronk, de afgehouwen stam (vers 1). De
ceder staat symbool voor de Assyriër en later de antichrist. Het rijsje
is een beschrijving van Christus. Het stelt zijn nederige geboorte als
nakomeling van het vervallen huis van David dat hier wordt vergeleken met een afgehouwen stam. De naam van David wordt niet eens
genoemd, maar die van zijn vader Isaï. Het is een aanwijzing hoezeer
het machtige koningshuis vervallen was. Na de ballingschap heeft
geen nakomeling van David ooit nog weer de troon bestegen. Het is
een afgehouwen tronk geworden, op sterven na dood. In de arme Jozef
en Maria was niets meer te zien van de vroegere luister van het huis
van David. Maar uit de afgehouwen tronk zou een takje wortel
schieten dat de plaats van deze afgehouwen stam zou innemen. Het
woord voor ‘‘scheut’’ is ‘netzer’ dat is afgeleid van het woord ‘natzer’,
een woord dat terugkomt in het woord Nazoreeër, een naam van de
Heer Jezus (Mt 2:23).

...; en toen hij een Goddelijke aanwijzing in een
droom ontvangen had, vertrok hij naar de streken van Galiléa, en kwam en woonde in een stad,
Nazareth geheten; opdat vervuld werd wat gesproken is door de profeten dat Hij Nazoreeër
zou worden genoemd. (Mt 2:23)

2 En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid
en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en
vreze des HEREN; ...

Vers 2 geeft een schitterende beschrijving van de volmaakte eigenschappen en bekwaamheden van Christus, dat is het Griekse naam
die in het Hebreeuws Messias luidt. Beide betekenen ze ‘Gezalfde’.
Het is een volheid in zijn zevenvoudige opsomming. ‘‘Op Hem zal de
Geest des HEREN rusten’’ brengt het volkomen welgevallen van de
Vader in Hem tot uitdrukking (Jh 1:32,33; Mt 3:16,17). Hierin zien wij
de drie Personen van de Godheid. Vervolgens worden zes kenmerken
genoemd van de Geest die op Hem rust en wel in drie paren:
l
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‘‘De Geest van wijsheid en verstand’’ ziet op de kracht van het
denken. Wijsheid onderscheidt de natuur van de mensen of dingen,
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En Johannes getuigde en zei: Ik heb de Geest
zien neerdalen als een duif uit [de] hemel, en hij
bleef op Hem. En ik kende Hem niet; maar Hij
die mij heeft gezonden om te dopen met water,
die zei mij: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het die met [de]
Heilige Geest doopt. (Jh 1:32,33)
Nadat nu Jezus was gedoopt, steeg Hij terstond
op uit het water; en zie, de hemelen werden
<Hem> geopend, en Hij zag <de> Geest van
God neerdalen als een duif <en> op Zich komen; en zie, een stem uit de hemelen zei: Deze is
mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen heb gevonden. (Mt 3:16,17)

wijsheid ziet wat mensen of dingen eigen is. De Messias beoordeelt alle dingen niet met menselijke wijsheid, naar menselijke
normen, maar in overeenstemming met de wijsheid die van boven
is (Jk 3:17). Verstand ziet en doorgrondt de verschillen tussen
mensen of dingen onderling. De Messias weet wat een mens doet
en waarom.
l

l

Maar de wijsheid die van boven is, is in de eerste
plaats rein, vervolgens vreedzaam, inschikkelijk,
gezeglijk, vol barmhartigheid en goede vruchten,
onpartijdig, ongeveinsd. (Jk 3:17)

‘‘De Geest van raad en sterkte’’ heeft meer te maken met de
praktijk. Raad is de bekwaamheid om de juiste conclusies te
trekken. Sterkte is het vermogen om de uitkomst van de
be‘raad’slaging uit te voeren.
‘‘De Geest van kennis en vreze des HEREN’’ staat in verband met
de gemeenschap met de Here. Kennis is hier de kennis van de Here.
Hij kende de Vader. De vrees is eerbied voor Hem, waardoor de
En Hij die Mij heeft gezonden, is met Mij; Hij
Heer Jezus Zich in alles liet leiden, zodat alles wat Hij deed, heeft Mij niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe
welgevallig was voor de Vader (Jh 8:29).
wat Hem welbehaaglijk is. (Jh 8:29)
... 3 ja, zijn lust zal zijn in de vreze des HEREN. Hij zal niet richten
naar hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn
oren horen; 4 want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en
over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij
zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner
lippen de goddeloze doden. 5 Gerechtigheid zal de gordel zijner
lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen.

Zijn hele leven was omgeven met de geur van het doen van de wil
van de Vader (vers 3). Het was zijn lust, zijn voedsel, om die wil te
doen (Jh 4:34). Dat bepaalde zijn optreden in Israël en altijd en overal.
Nooit oordeelde Hij alleen naar het uiterlijk, zoals wij wel vaak doen.
Niet wat Hij zag of hoorde, bepaalde zijn beoordeling. Hij ging niet
af op indrukken of geruchten. Hij zag de persoon niet aan en ging niet
af op verklaringen van getuigen. Zijn omgang met de Vader was
bepalend voor zijn beoordeling. Hoewel Hij ook in zijn Goddelijke
alwetendheid niet nodig had dat iemand Hem leerde, wordt Hij hier
voorgesteld als Mens die Zich in alles liet leiden door zijn omgang
met de Vader. Daardoor kwam Hij altijd tot een volmaakte beoordeling. De Vader vertelde Hem wat Hij zeggen en wat Hij spreken moest
(Jh 12:49).
Hij maakte de zaak van allen die niet voor zichzelf konden opkomen
tot de Zijne (vers 4). Hij trok Zich hun lot aan. Maar over alle
goddelozen (m/v) op aarde zal Hij het oordeel voltrekken en met de
roede van zijn mond zal Hij die ene goddeloze, de antichrist, doden
(2Th 2:8). In alles zal Hij op volmaakt rechtvaardige wijze te werk gaan.
De kracht van zijn optreden (‘‘lendenen’’ en ‘‘heupen’’ staan voor
kracht) ligt in zijn volkomen gerechtigheid en zijn absolute trouw aan
God en wat Deze heeft gesproken.

Jezus zei tot hen: Mijn voedsel is, dat Ik de wil
doe van Hem die Mij heeft gezonden en zijn werk
volbreng. (Jh 4:34)

Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken; maar de
Vader die Mij heeft gezonden, die heeft Mij een
gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken
moet. (Jh 12:49)

En dan zal de wetteloze geopenbaard worden,
die de Heer <Jezus> zal verteren door de adem
van zijn mond en ten niet doen door de verschijning van zijn komst; ... (2Th 2:8)

6 Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich
nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee
zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 7 de koe
en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen
nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; 8 dan zal een
zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een
giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. 9 Men zal
geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg,
want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren
de bodem der zee bedekken.

Dan volgt een beschrijving van de heerlijke situatie van vrede die
onder de regering van de Messias op aarde zal heersen. Die vrede zal
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op lieflijke wijze ook in het dierenrijk aanwezig zijn (vers 6-8). Er is
niet alleen vrede tussen de dieren, maar ook tussen de mensen en de
dieren. De aarde zal dan vrijgemaakt zijn van de vloek die er op rust
sinds de mens in zonde viel en waardoor de vrede zo wreed en
langdurig werd verstoord (Rm 8:19-22). Het beeld dat hier wordt
geschetst, geeft weer hoe het voor de zondeval was. Als de vloek is
weggenomen, zal die situatie door de Heer Jezus worden hersteld,
zoals Jesaja hier profeteert (Hd 3:21). Het vrederijk is de regering van
de laatste Adam die alles zal herstellen wat de eerste Adam heeft
verdorven, hoewel de zonde dan nog niet volledig is afgeschaft. De
gerechtigheid heerst. Het is wel een herstel van de tijd van voor de
zondeval, waar de dieren zich ook voedden met het kruid van het veld
(Gn 1:30). Er was geen sprake van dat dieren elkaar verslonden. In de
tijd van de regering van de Messias zal het kwaad volledig beteugeld
zijn, omdat satan zal zijn gebonden en voor 1000 jaar is opgesloten
(Op 20:2,3).
De aanjager van het kwaad kan geen kwaad meer aanrichten en geen
verderf meer stichten. Ook kan hij zijn verduisterende invloed op de
kennis van de Here niet meer uitoefenen. De ‘‘heilige berg’’ is
kenmerkend voor de hele aarde. De hele aarde zal aan God toegewijd
zijn. Dat is te danken aan de kennis van de Here. Die kennis zal
algemeen bij de bewoners van de aarde aanwezig zijn, en dat niet
oppervlakkig, maar diepgaand, als de bodem van de zee (vers 9). Dat
betekent meer dan dat de mensen intellectuele kennis van God bezitten. Het betekent veelmeer dat de mensen overal naar Gods beginselen en naar zijn Woord zullen leven.
Het gaat dus om de heerschappij van Christus en de uitwerking
daarvan op de aan Hem onderworpen schepping. De gelovigen van
de huidige tijd zijn nu al ‘‘een nieuwe schepping’’ (2Ko 5:17) en zijn
aan hun Heer onderworpen (2Ko 5:15). De verschillende dieren in het
vrederijk stellen de verschillende karakters van de vernieuwde verlosten voor die onder de heerschappij van Christus met elkaar in vrede
kunnen leven. Dit onderscheid zien we al bij de discipelen die
allemaal verschillend waren, maar toch samen de Heer volgden. Het
is te wensen dat de vrede die straks overal op aarde aanwezig zal zijn,
nu al onder de gelovigen in de plaatselijke gemeente aanwezig is.

Want de schepping verwacht reikhalzend de
openbaring van de zonen van God. Want de
schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen (niet vrijwillig, maar om wille van hem die
[haar] onderworpen heeft), in [de] hoop dat ook
de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de
slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid
van de heerlijkheid van de kinderen van God.
Want wij weten, dat de hele schepping tezamen
zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe.
(Rm 8:19-22)
... en Hij de voor u voorbestemde Christus, Jezus
zendt, die [de] hemel moet opnemen tot op [de]
tijden van [de] herstelling van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door [de] mond van
zijn heilige profeten van oudsher. (Hd 3:20,21)
Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des hemels en al wat op de aarde kruipt,
waarin leven is, (geef Ik) al het groene kruid tot
spijze; en het was alzo. (Gn 1:30)
En hij greep de draak, de oude slang, dat is [de]
duivel en de satan, en bond hem duizend jaren;
en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de naties niet
meer zou misleiden voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij een korte tijd
worden losgelaten. (Op 20:2,3)

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een
nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie
het is <alles> nieuw geworden. (2Ko 5:17)
Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij
tot dit oordeel zijn gekomen, dat Eén voor allen
gestorven is; dus zijn zij allen gestorven. En Hij
is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet
meer voor zichzelf leven, maar voor Hem die
voor hen is gestorven en opgewekt. (2Ko 5:14,15)

Het volk en de volken
10 En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van
Isaï zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën, en zijn
rustplaats zal heerlijk zijn.

‘‘Te dien dage’’ zullen alle volken tot Christus optrekken (vers 10). Hij
is het centrum tot Wie allen komen. Ze zullen Hem zien als de
verheerlijkte Mens en Hem erkennen als ‘‘de wortel van Isaï’’, dat wil
zeggen als Degene aan wie het huis van David zijn ontstaan te danken
heeft. Ze zullen Hem ook zien als ‘‘de banier der natiën’’, als Degene
die boven alle volken verheven is. Bij Hem is rust, een rust die Hij
uitspreidt over de hele aarde. Omdat alles op aarde in overeenstemming met zijn wil is, is de hele aarde zijn rustplaats. Allen die dan op
aarde wonen, delen in die rust (Mi 4:2,3).

..., en vele natiën zullen optrekken en zeggen:
Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN,
naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons
lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem. En Hij
zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken
over machtige natiën tot in verre landen. Dan
zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal
tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij
zullen de oorlog niet meer leren. (Mi 4:2,3)

Paulus citeert dit vers in Romeinen 15:12. Hij doet dat om aan te tonen
dat niet alleen Israël, maar ook de volken in Gods heilsplan zijn
opgenomen.

En verder zegt Jesaja: ‘Er zal zijn de wortel van
Isaï, en Hij die opstaat om over [de] volken te
heersen; op Hem zullen [de] volken hopen’.
(Rm 15:12)
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Let wel: het gaat niet om de gemeente. Die was in het Oude Testament
een verborgenheid. Waar het hier om gaat, is dat Gods hart in het
Oude Testament ook uitgaat naar de volken buiten Israël. Ze hadden
zeker een andere plaats dan Israël. Israël was en blijft Gods uitverkoren volk en heeft in de heilsgeschiedenis een aparte plaats. Maar
daarmee had God de andere volken niet verworpen.
Het centrum van de rust zal de woonplaats Jeruzalem zijn. Die
rustplaats zal heerlijk zijn. Dat is de stad die Hij verkoren heeft om
zijn naam daar te doen wonen. Dan zal het gebed van de psalmist in
vervulling zijn gegaan: ‘‘Sta op, HERE, naar uw rustplaats’’ (Ps
132:8a,13,14; zie ook 2Kr 6:41). De heerlijkheid van deze rustplaats komt
tot uiting door de ‘Shechina’, dat is de wolk als het zichtbare teken
van de heerlijkheid van de tegenwoordigheid van God.
11 En het zal te dien dage geschieden, dat de Here wederom zijn
hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft
in Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Sinear, Hamat en in de
kustlanden der zee. 12 En Hij zal een banier opheffen voor de
volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide
dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde. 13 Dan
zal de afgunst van Efraïm verdwijnen en zij die Juda benauwen,
zullen uitgeroeid worden; Efraïm zal niet afgunstig zijn op Juda en
Juda zal Efraïm niet benauwen. 14 Westwaarts zullen zij de Filistijnen op de schouder vliegen, samen zullen zij de stammen van het
Oosten plunderen; naar Edom en Moab zullen zij hun hand uitstrekken en de Ammonieten zullen hun onderhorig zijn. 15 Dan zal
de HERE de zeeboezem van Egypte met de ban slaan en Hij zal zijn
hand tegen de Rivier bewegen met de gloed van zijn adem, en Hij
zal haar tot zeven beken uiteenslaan en maken, dat men geschoeid
daardoor kan gaan. 16 Dan zal er een heerbaan zijn voor de rest
van zijn volk, die in Assur overblijven zal, zoals er voor Israël
geweest is ten dage, toen het optrok uit het land Egypte.

Dan zal de Here opnieuw het verstrooide overblijfsel van Israël uit
alle volken bijeen brengen (vers 11,12). De eerste keer had Hij dat
gedaan door de terugkeer van een overblijfsel uit de Babylonische
ballingschap onder Ezra. Maar dat overblijfsel had de beloofde zegen
van zich gestoten door Hem te verwerpen in wie alle zegen vervat is.
Als de Heer Jezus echter regeert, zal Hij al Gods beloften vervullen
aan een overblijfsel dat door Hem bijeenvergaderd is vanuit de
uithoeken van de aarde. Dit overblijfsel bestaat uit nakomelingen uit
de tien stammen (Efraïm) en uit de twee stammen (Juda) die overal
heen verstrooid waren. Efraïm zal niet meer jaloers zij op de bevoorrechte plaats van Juda en Juda zal zich niet meer dominant opstellen
tegenover Efraïm (vers 13), zoals dat in de tijd van Jesaja wel het geval
was. Ze zullen één volk zijn en broederlijk tezamen wonen. Samen
zullen zij in navolging van de Here en bekleed met zijn kracht de
vijanden, de omringende volken, bestrijden en onderwerpen en zich
zo van hun juk bevrijden (vers 14; Mi 5:7,8). Eenheid is ook voor de
geestelijke strijd die wij voeren een absolute voorwaarde (Fp 1:27).

Sta op, HERE, naar uw rustplaats, ... (Ps 132:8a)
Want de HERE heeft Sion verkoren,
Hij heeft het Zich ter woning begeerd:
Dit is mijn rustplaats voor immer,
hier zal Ik wonen, want haar heb Ik begeerd.
(Ps 132:13,14)
Nu dan, sta op, HERE God, naar uw rustplaats,
Gij en de ark uwer sterkte. Laten uw priesters,
HERE God, zich bekleden met heil, en uw gunstgenoten zich in het goede verheugen.
(2Kr 6:41)

En het overblijfsel van Jakob zal zijn onder de
natiën, te midden van vele volkeren als een
leeuw onder de dieren des wouds, als een jonge
leeuw onder de schaapskudden, die, wanneer hij
er binnendringt, neerslaat en verscheurt, zonder
dat iemand redt. Uw hand zal verheven zijn boven uw tegenstanders, en al uw vijanden zullen
worden uitgeroeid. (Mi 5:7,8)
Alleen, wandelt waardig het evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig
ben, ik uw omstandigheden hoor, dat u vast staat
in één geest, terwijl u één van ziel meestrijdt met
het geloof van het evangelie en u in geen enkel
opzicht door de tegenstanders laat afschrikken.
(Fp 1:27)

De Here zal een doorgang maken voor de verdrevenen van zijn volk
om naar het land terug te keren (vers 15,16). Daarvoor zullen geografische veranderingen plaatsvinden, zodat er een weg zal ontstaan
waarlangs ze vanuit Assyrië in het beloofde land kunnen komen.
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Danklied
INHOUD
Vers 1-3:

Vreugdebetoon aan de Here

Vers 4-6:

Vreugdebetoon als getuigenis

TOELICHTING
Een lied van blijde lofzang
1 En gij zult te dien dage zeggen: Ik loof U, HERE, omdat Gij toornig
op mij zijt geweest; uw toorn heeft zich afgewend en Gij vertroost
mij. 2 Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn
sterkte en mijn psalm is de HERE HERE, en Hij is mij tot heil geweest.
3 Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils.

En zij zingen een nieuw lied en zeggen: U bent
waard het boek te nemen en zijn zegels te openen; want U bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en
volk en natie, en hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters; en zij
Op de vooruitblik naar de heerlijke tijd van het vrederijk moet wel zullen over de aarde regeren.
een danklied volgen. Het is de lofzang van het vrederijk. De Geest En ik zag, en hoorde een stem van vele engelen
van Christus legt het verloste volk dat de zegen geniet het lied in de rond de troon en de levende wezens en de oudsten, en hun getal was tienduizenden tienduizendmond (vers 1). Het is de aardse tegenhanger van het lied dat de hemelse tallen en duizenden duizendtallen, en zij zeiden
heiligen zingen voordat de oordelen over de aarde komen (Op 5:9-13; met luider stem: Het Lam dat geslacht is, is
zie ook Op 15:3,4). Het is een lied in de ‘‘ik’’-vorm. Elke Israëliet heeft waard te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en lof. En
zijn eigen relatie met de Here. In dit lied bezingt ieder dat de Here elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en
terecht toornig op hem is geweest. Tevens zingen ze het ook samen. onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarZe zullen Hem er zelfs voor loven dat Hij toornig op hen is geweest, in is, hoorde ik zeggen: Hem die op de troon zit,
het Lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid
want daardoor heeft Hij hen tot Zichzelf teruggebracht. Ze bezingen en
en de macht tot in alle eeuwigheid. (Op 5:9-13)
ook het einde van zijn toorn en de troost die Hij hun daarna heeft En zij zingen het lied van Mozes, de slaaf van
gegeven (40:1,2). Elk is zich bewust van zijn zonden, maar ook van God, en het lied van het Lam en zeggen: Groot
en wonderbaar zijn uw werken, Heer, God de AlGods vergeving.
machtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw
Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem,
wegen, Koning van de naties! Wie toch zou <U>
roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet
niet vrezen, Heer, en uw naam niet verheerlijis, dat het uit de hand des HEREN dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden.
ken? Want U alleen bent heilig, want alle naties
(Js 40:1,2)
zullen komen en zich voor U neerbuigen, omdat
Na de erkenning van de rechtvaardige toorn van de Here, die in de uw gerechtigheden openbaar zijn geworden.
grote verdrukking zijn hoogtepunt heeft gevonden, bezingen zij God (Op 15:3,4)

en wie Hij en wat Hij voor hen is (vers 2; vgl. Ex 15:2). In hun
dankbaarheid spreken ze over de ‘‘HERE HERE’’, dus tweemaal de
naam ‘Jahweh’ (zo ook nog in 26:4), wat zijn naam is als de God van het
verbond dat Hij met zijn volk had gesloten. Zij waren er ontrouw aan
geweest. Maar Hij heeft alle voorwaarden van het verbond op Zich
genomen en daaraan voldaan. Ze beklemtonen hiermee dat alle zegen
alleen te danken is aan de volkomen trouw van de Here aan zijn
verbond.
Als gevolg daarvan kunnen zij nu met vreugde water scheppen (vers
3), dat is zich verkwikken met alles wat het heil voor hen inhoudt. De
bron van heil is Christus (Jh 4:14). Elke zegen is in Hem te vinden.
Alle bronnen van de gelovige zijn in Hem (Ps 87:7).
4 En gij zult te dien dage zeggen: Looft de HERE, roept zijn naam
aan, maakt onder de volken zijn daden bekend, vermeldt, dat zijn
naam verheven is. 5 Psalmzingt de HERE, want Hij heeft grootse
dingen gedaan; dit worde bekendgemaakt op de ganse aarde. 6
Juicht en jubelt, inwoners van Sion, want groot in uw midden is de
Heilige Israëls.

Het eerste ‘‘te dien dage’’ (in vers 1) bracht de vreugde over het eigen
heil tot uitdrukking. In het tweede ‘‘te dien dage’’ (vers 4) gaat het om
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De HERE is mijn kracht en mijn psalm,
Hij is mij tot heil geweest.
Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik,
de God mijns vaders, Hem prijs ik. (Ex 15:2)
Vertrouwt op de HERE voor immer, want de
HERE HERE is een eeuwige rots. (Js 26:4)

Jezus antwoordde en zei tot haar: Ieder die van
dit water drinkt, zal weer dorst hebben; maar ieder die drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben; maar
het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water dat springt tot in [het]
eeuwige leven. (Jh 4:14)
En zij zingen bij reidans:
Al mijn bronnen zijn in u! (Ps 87:7)

het wereldwijde heil van de Here. Het resultaat van alle heerlijke
dingen die ze in de voorgaande verzen hebben bezongen, is dat zij
elkaar oproepen de Here te loven en van zijn daden te getuigen voor
alle volken. Ze moeten allemaal weten dat Hij grote dingen heeft
gedaan (vers 5). Het grootste van al die dingen is wel het werk van de
Heer Jezus op het kruis van Golgotha. Op grond daarvan heeft God
kunnen besluiten zowel dat het heil tot de Joden zou komen alsook
dat het heil ook tot de volken zou gaan.
We vinden hier een voorbeeld van geestelijke groei. Eerst is de
gelovige vol vreugde over wat hij zelf heeft ontvangen en over zijn
persoonlijke verhouding tot de Heer. Daarna ziet hij in dat het
noodzakelijk is dat hij getuigt van de heerlijkheid van God en anderen
oproept om zich te bekeren en God de eer te geven. Zo worden zij,
nadat ze gedronken hebben uit de bron van het heil, zelf tot stromen
van levend water voor anderen (Jh 7:38).
Wat is onze reactie op wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan? Wij
zouden nog veel enthousiaster Hem moeten eren en veel ijveriger van
Hem moeten getuigen dan Israël. De zegen van Israël beperkt zich tot
de aarde en is stoffelijk. Onze zegeningen zijn geestelijk, hemels en
eeuwig. Als we beseffen waarvan Hij ons heeft bevrijd en wat Hij ons
heeft geschonken, kunnen we niet zwijgen.
Deze opdracht krijgt nog meer kracht door de bevestiging dat de
‘‘Heilige Israëls’’ in hun midden is. Zijn aanwezigheid is reden om
te juichen en te jubelen (vers 6). De tegenwoordigheid van de Heer
Jezus in het midden van de gemeente geeft de gelovigen, voor wie dit
een werkelijkheid is, echte voldoening. Het bewerkt aanbidding en
geeft kracht om van Hem te getuigen. Het werkelijk besef van zijn
aanwezigheid geeft de gemeente vreugde. Als dit besef niet aanwezig
is, is het samenkomen alleen routine en bewerkt het niets, niet naar
God toe en niet naar de wereld toe.
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Profetie over Babylon (1)
INHOUD
Vers 1:

De Godsspraak over Babel

Vers 2-5:

De werktuigen van de toorn van de HERE worden opgeroepen

Vers 6-10: De dag van de HERE komt
Vers 11-16: De HERE bezoekt het kwaad
Vers 17-22: Babel volledig verwoest door de Meden en Perzen
TOELICHTING
De hoofdstukken 13-23 bevatten Godsspraken betreffende de heidense
volken. Het gevaar bestaat dat we deze hoofdstukken overslaan als we het
boek Jesaja lezen, omdat we menen dat er weinig geestelijke winst voor ons
in zit. Maar de hele Schrift is door God ingegeven en van groot nut voor ons
(2Tm 3:16). De volken die Israël omringen, worden gezien in hun betrekkingen
met Israël. De Godsspraken over deze volken verbinden de gebeurtenissen
die in de dagen van Jesaja aanstaande waren met het eind van de tijden. Ze
zijn een passend vervolg op het grote onderwerp van de Messiaanse profetieën in de hoofdstukken 7-12. Daarin is voorzegd dat het gezag van de
Messias over alle koninkrijken van de wereld zal worden uitgeoefend. Ook
zijn daarin vertroostende berichten gegeven met het oog op de uiteindelijke
zegen en heerlijkheid van Israël. In overeenstemming daarmee wordt de
ondergang van de heidense machten de een na de ander voorzegd, waardoor
er ruimte komt voor de vestiging van het vrederijk.
Nog eens zij gezegd dat er steeds aan gedacht moet worden dat veel
uitspraken een strekking hebben die verder gaat dan het direct aanstaande
oordeel over die macht. Dat wil zeggen dat veel in de beschrijving van de
ondergang van een macht ook - en misschien wel uitsluitend - pas in de
eindtijd vervuld wordt.
De volkeren over wie achtereenvolgens het oordeel wordt uitgesproken,
worden geoordeeld vanwege hun afgoderij. Maar de reden dat juist zij
worden genoemd, terwijl andere volken niet worden genoemd, is de wijze
waarop zij zich in het verleden ten opzichte van Gods volk hebben gedragen,
zich daaraan hebben vergrepen. Gods volk is zijn oogappel (Zc 2:8). Dus wie
zijn volk aanraakt, treft de HERE in zijn hart. Van dit oordeel over de
omringende volken profeteren ook de twee andere grote profeten Jeremia
en Ezechiël (Jr 46-51; Ez 25-32). Jesaja en Jeremia spreken vooral over de
verwoesting van Babel, hoewel ze ook over andere volken spreken, terwijl
Ezechiël vooral spreekt over Gods oordeel over Egypte.

Profetie over Babylon
1 De Godsspraak over Babel, die Jesaja, de zoon van Amoz, aanschouwd heeft.
2 Heft op een kale berg een banier op, roept met luider stem hun
toe; wenkt met de hand, opdat zij de poorten der edelen binnentrekken. 3 Ik zelf heb mijn geheiligden een opdracht gegeven, ook heb
Ik mijn helden tot voltrekking van mijn toorn geroepen, mijn van
overmoed juichenden. 4 Hoor, een gedaver op de bergen als van
veel volk. Hoor, een rumoer der koninkrijken van verzamelde
volken. De HERE der heerscharen monstert een krijgsheer.
5 Zij komen uit een ver land, van het einde des hemels, de HERE en
de werktuigen zijner gramschap, om de gehele aarde te verderven.

70

Jesaja 13

Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om
te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in [de] gerechtigheid, opdat de mens
Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle
toegerust. (2Tm 3:16,17)

Want, zo zegt de HERE der heerscharen, wiens
heerlijkheid mij gezonden heeft, aangaande de
volken die u uitgeplunderd hebben -- want wie u
aanraakt, raakt zijn oogappel aan --: (Zc 2:8)

Eerst komt de Godspraak over Babel (vers 1), want Babel zou de
heerschappij van Assyrië teniet doen en die opvolgen. Nog eens wordt
Jesaja met name genoemd en dat hij de Godsspraak heeft gezien. Dat
benadrukt dat het om echte profetie gaat die is uitgesproken vóór de
val van Babel. De omverwerping van de macht van Assyrië wordt
beschreven in het boek Nahum in de val van Ninevé, de hoofdstad
van Assyrië. Op het moment dat Jesaja deze profetie uitspreekt, is er
van Babel als wereldmacht nog niet veel te bekennen. Om dan toch
met Babel als eerste volk te beginnen, kan alleen omdat Jesaja
profetisch de opkomst van Babel ziet en ook die van de volgende
rijken. Babel was de macht die het oordeel over Juda zou voltrekken,
omdat Juda in afgoderij en opstand leefde.
Op een kale berg, dus zonder bebossing, dat is zonder iets dat het zicht
of het geluid hindert, wordt een waarneembaar teken, een banier als
symbool van overwinning, geplaatst en daarvandaan gaat een verstaanbare oproep uit (vers 2). Het wenken met de hand is het teken om
te naderen. De Meden (zie vers 17) en Perzen worden tot het vervullen
van hun opdracht geroepen, want zij zijn door God uitverkoren om
eind te maken aan de heerschappij van Babel. Daarom noemt God
hen ‘‘mijn geheiligden’’ (vers 3). Zij zijn door God voor dat doel en
met die opdracht apart gesteld. Zij zijn de ‘‘verzamelde volken’’ (vers
4). Hun gejuich bij de uitvoering van dit werk wil niet zeggen dat zij
zich dat bewust waren en met instemming aan Gods plan meewerkten.
Maar zij waren ‘‘de werktuigen zijner gramschap om de hele aarde
[d.w.z. het Babylonische wereldrijk] te verderven’’ (vers 5).
6 Jammert, want de dag des HEREN is nabij; hij komt als een
verwoesting van de Almachtige. 7 Daarom worden alle handen slap
en elk mensenhart versmelt. 8 Ja, zij zijn verschrikt, krampen en
weeën grijpen hen aan, als een barende krimpen zij ineen; de een
ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat staat in vlam.
9 Zie, de dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid
en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar
zondaars van haar te verdelgen. 10 Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar
opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen. 11 Dan
zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun
ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen. 12 Ik zal de
stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen
dan fijn goud van Ofir. 13 Daarom zal Ik de hemel doen wankelen
en de aarde zal bevend van haar plaats wijken door de verbolgenheid van de HERE der heerscharen, ten dage van zijn brandende
toorn.

In de verzen 6-13 verplaatst het profetisch toneel zich van de aanstaande ondergang van Babel naar de toekomstige oordelen van God
over de hele wereld in de eindtijd, dat is naar de komst van ‘‘de dag
des HEREN’’. Hier vloeit voor het oog van de profeet het oordeel over
Babel ineen met het eindgericht over alle volken. In de vervulling
liggen tussen beide gerichten vele eeuwen. Maar in wezen zijn zij één.
Het één is een type, een voorafschaduwing, van het ander.
Babel is het eerste van de vier grote wereldrijken en is een afschaduwing van de laatste vertegenwoordiger van de wereldrijken, dat is het
herstelde Romeinse rijk. Het is voor God alles één geheel. Het oordeel
over Babel is een voorafschaduwing van het oordeel over het beest
in de eindtijd. Babylon en het beest zijn ten nauwste met elkaar
verbonden (Op 17:3).
Jesaja 13

En hij voerde mij weg in [de] geest naar een
woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een
scharlakenrood beest dat vol namen van laster
was [en] zeven koppen en tien horens had.
(Op 17:3)
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Dat het dan de hele ‘wereld’ betreft en niet een bepaald gebied, zien
we in vers 11 (Lk 21:35). Vers 12 voorzegt de vermindering van de
wereldbevolking in het eind van de tijd, zoals ook de Heer Jezus dit
voorzegt (Mt 24:22; vgl. Op 6:8; 9:19). De hele schepping komt in
beroering. Indrukwekkend natuurgeweld zal zich voordoen (vers 13;
Mt 24:29; Mk 13:24).
14 En het zal geschieden, dat zij als een opgejaagde gazel en als
schapen die niemand bijeen houdt, zich zullen wenden ieder naar
zijn eigen volk, en zullen vluchten een ieder naar zijn eigen land.
15 Ieder die men vindt, zal doorstoken worden, en elk die men grijpt,
zal door het zwaard vallen; 16 en hun kinderen zullen voor hun
ogen verpletterd worden, hun huizen geplunderd en hun vrouwen
geschonden.
17 Zie, Ik wek tegen hen de Meden op, die zilver niet achten, noch
in goud behagen hebben; 18 hun bogen vellen knapen: zij kennen
geen erbarming met de vrucht van de schoot en zelfs kinderen
ontzien zij niet.

In vers 14 keert de profetie terug naar de verwoesting van Babel. Dat
blijkt uit de rest van het hoofdstuk. Alle vreemdelingen die eerst
aangetrokken waren door de rijkdom van Babel en hun voordeel op
deze wereldmarkt zochten, zullen de stad ontvluchten om terug te
keren naar hun eigen volk en land. Schichtig als opgejaagde gazellen,
verstrooid als schapen zonder herder zullen ze willen ontkomen aan
de oprukkende legers van de Meden en Perzen. Wie niet vlucht of op
de vlucht gegrepen wordt, valt in handen van een vijand die niets en
niemand ontziet (vers 15-18). Ze laten zich niet omkopen. Hun doel is
met meedogenloze wreedheid hun vijanden te verdelgen. Historisch
is Babel in het jaar 539 v.Chr. door de Meden en Perzen ingenomen.

Want hij zal komen over allen die gezeten zijn op
het hele aardoppervlak. (Lk 21:35)
En als die dagen niet werden verkort, zou geen
enkel vlees behouden worden, maar terwille van
de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort. (Mt 24:22)
En ik zag en zie, een bleekgroen paard, en hij die
erop zat, zijn naam was <de> dood en de hades
volgde hem; en hun werd macht gegeven over
het vierde deel van de aarde om te doden met
[het] zwaard en met honger en met [de] dood en
door de wilde dieren van de aarde. (Op 6:8)
Want de macht van de paarden is in hun mond
en in hun staarten; want hun staarten zijn aan
slangen gelijk en hebben koppen, en daarmee
brengen zij schade toe. (Op 9:19)
Terstond nu na de verdrukking van die dagen zal
de zon verduisterd worden en de maan zal haar
schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de
hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen wankelen. (Mt 24:29)
Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de
zon verduisterd worden en de maan zal haar
schijnsel niet geven, en de sterren zullen uit de
hemel vallen en de krachten die in de hemelen
zijn, zullen wankelen. (Mk 13:24)

19 En Babel, het sieraad der koninkrijken, de trotse luister der
Chaldeeën, zal worden als Sodom en Gomorra, toen God ze onderstboven keerde; 20 het zal in eeuwigheid niet meer bewoond
worden, noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht; geen Arabier
zal daar zijn tent opslaan, geen herders zullen daar legeren; 21
maar hyena’s zullen er legeren en hun huizen zullen vol uilen zijn;
struisvogels zullen daar wonen en veldgeesten daar rondhuppelen,
22 wilde honden zullen huilen in de burchten en jakhalzen in de
paleizen van wellust. Weldra zal zijn tijd komen en zijn dagen zullen
niet verlengd worden.

Het oordeel over Babylon wordt in de verzen 19-22 beschreven. Het
zal ermee gaan als met Sodom en Gomorra. Het zal van al zijn luister
worden ontdaan. Het zal volkomen ontvolkt worden en nooit meer
bewoond worden, behalve door wilde dieren. De verwoesting ervan
is op korte termijn echter niet zoals de verwoesting van Sodom en
Gomorra, want Babel zal herleven. We hebben hier weer het beginsel
van de dubbele laag in de profetie, waarbij sprake is van een eerste
vervulling in de nabije toekomst en een uiteindelijke vervulling in de
(op dat moment nog) verre toekomst. De in de verzen 21 en 22
genoemde dieren die in het gevallen Babel wonen, doen denken aan
Openbaring 18:2, wat onderstreept dat de uiteindelijke verwoesting,
gelijk aan die van Sodom en Gomorra, in de verre toekomst ligt.
De verwoesting op korte termijn wordt aangegeven door de woorden
‘‘weldra zal zijn tijd komen’’ (vers 22).
De sleutel tot de vraag of Babel opnieuw zal verschijnen als machtscentrum en dan zijn uiteindelijke verwoesting zal ondergaan, wordt
in het begin van hoofdstuk 14 gegeven. Het woordje ‘‘want’’ waarmee
het begint, geeft aan dat een verklaring volgt van het voorgaande.
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En hij riep met krachtige stem de woorden: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, en het is
een woonplaats van demonen en een bewaarplaats van elke onreine geest en een bewaarplaats van elke onreine en gehate vogel geworden. (Op 18:2)

Hoofdstuk 14 vertelt over de dag van Israëls bevrijding en duizendjarige zegen. Dit is de dag van de HERE die hun rust geeft van verdriet
en vrees en slavernij en waarop zij zich zullen verheugen over de
verwoesting van Babylon en hun hoon zullen uiten jegens de stad van
de verdrukker.
Een dergelijke uiting is er niet geweest over de verwoesting die nu
zo’n 2000 jaar geleden plaats vond. Wel is er in de toekomst sprake
van een dergelijke uiting bij de val van de wederopgestane stad (Op
18:2,20). Dan zal de profetie van dit gedeelte van Jesaja zijn complete
vervulling hebben.

Jesaja 13

En hij riep met krachtige stem de woorden: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, en het is
een woonplaats van demonen en een bewaarplaats van elke onreine geest en een bewaarplaats van elke onreine en gehate vogel geworden. (Op 18:2)
Wees vrolijk over haar, hemel, en u, heiligen en
apostelen en profeten, omdat God uw rechtszaak
tegen haar berecht heeft. (Op 18:20)
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Profetie over Babylon (2), Assur en Filistéa
INHOUD
Vers 1:

De HERE ontfermt Zich over Jakob

Vers 2-6:

De rollen zijn omgekeerd

Vers 7,8:

De hele aarde heeft rust

Vers 9-21: De val van de satan
Vers 22,23: Het definitieve oordeel over Babel
Vers 24-27: Profetie over Assur
Vers 28-32: Profetie over Filistéa
TOELICHTING
1 Want de HERE zal Zich over Jakob ontfermen en nog zal Hij Israël
verkiezen en ze op hun eigen bodem doen wonen; dan zal de
vreemdeling zich bij hen aansluiten en men zal zich voegen bij het
huis van Jakob.

Vers 1 laat op viervoudige wijze zien welke plannen van zegen de
HERE voor Israël heeft bedacht: Hij ontfermt Zich erover en maakt
zijn verkiezing waar, Hij vestigt hen in het land en als vreemdelingen
de zegen daarvan zien, zullen ze deel van dat gezegende volk willen
uitmaken.
Zoals hiervoor gezegd, geeft het woordje ‘‘want’’, waarmee dit vers
begint, aan dat het onderwerp van het vorige hoofdstuk wordt voortgezet en dat nu de reden wordt gegeven van het oordeel over de
heidense heerser. De HERE wilde Zich over Jakob (de twaalf stammen) ontfermen en zijn verkiezing van Israël (de twaalf stammen)
waarmaken. Het oordeel over die volken zal zijn volk laten zien dat
Hij aan hun kant staat. Er zijn in dit verband vier aspecten te onderscheiden.
l
De heidense heerser was door de HERE gebruikt om zijn volk te
tuchtigen, omdat zijn volk eigenwillig en opstandig was geworden.
l
Maar de arrogantie en buitensporige wreedheid van deze heidense
volken in hun optreden noodzaakten Hem zijn oordeel over deze
naties te brengen, toen zij hun taak als tuchtroede voor Israël
In het eerste jaar van Kores, de koning van Perhadden volbracht.
l

l

De beloften aan de vaderen gedaan, moeten worden vervuld. Dat
betekent dat er een herstel van Israël moet plaats vinden.
Als dat heeft plaatsgevonden, zal dit herstelde Israël het instrument zijn, waardoor God de heidense naties zal zegenen.

Zoals in het verleden de val van Babel een gedeeltelijke zegen voor
Juda betekende - Kores gaf hun immers toestemming terug te keren
naar het land van de vaderen (Ea 1:1-4) - zo zal het door de Heer Jezus
uitgeoefende oordeel over Babel in de eindtijd de volle zegen voor
het hele volk tot gevolg hebben. Als het loflied over de val van
Babylon wordt gezongen (Op 19:1-6), zal direct daarna de bruiloft van
het Lam worden gevierd (Op 19:7-9), waarna Christus naar de aarde
terugkeert (Op 19:11) om op zijn troon in Jeruzalem plaats te nemen en
zijn volk (en de aarde) in zegen te gaan besturen.
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zië, wekte de HERE, opdat het woord des HEREN,
door Jeremia verkondigd, zou worden voltrokken, de geest van Kores, de koning van Perzië,
op, om door zijn gehele koninkrijk, ook in geschrifte, deze oproep te doen uitgaan: Zo zegt
Kores, de koning van Perzië: alle koninkrijken
der aarde heeft de HERE, de God des hemels, mij
gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een
huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort -- zijn
God zij met hem, hij trekke op naar Jeruzalem,
in Juda, en bouwe het huis van de HERE, de God
van Israël, dat is de God, die in Jeruzalem
woont. En ieder die overgebleven is, van welke
plaats ook, waar hij als vreemdeling vertoeft, die
moeten zijn plaatsgenoten ondersteunen met zilver en goud, met have en vee, behalve de vrijwillige gave voor het huis van de God, die in Jeruzalem woont. (Ea 1:1-4)

Hierna hoorde ik als een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja! De behoudenis en de heerlijkheid en de macht zijn van onze
God! Want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft de
grote hoer geoordeeld, die de aarde heeft verdorven met haar hoererij, en
Hij heeft het bloed van zijn slaven van haar hand gewroken. En voor de
tweede maal zeiden zij: Halleluja! En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheid. En de vierentwintig oudsten en de vier levende wezens vielen neer en
aanbaden God die op de troon zat en zeiden: Amen, halleluja! En van de
troon ging een stem uit die zei: Prijst onze God, al zijn slaven, en u die Hem
vreest, kleinen en groten! En ik hoorde als een stem van een grote menigte
en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen,
die zeiden: Halleluja! Want de Heer, onze God, de Almachtige, heeft zijn
koningschap aanvaard. (Op 19:1-6)
Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de
bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en
haar is gegeven bekleed te zijn met blinkend, rein, fijn linnen, want het fijne
linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf:
gelukkig zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. En hij zei
tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. (Op 19:7-9)
En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij die daarop zit, heet
Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.
(Op 19:11)

2 En de volken zullen het met zich nemen en het naar zijn eigen
plaats brengen en het huis Israëls zal ze als erfelijk bezit verkrijgen
op de grond des HEREN, tot slaven en tot slavinnen. Zo zullen zij
degenen die hen gevangen namen, gevangen nemen en heersen
over hun drijvers. 3 En het zal geschieden ten dage, wanneer de
HERE u rust geeft van uw smart en van uw onrust en van de harde
dienst die men u heeft laten verrichten, 4 dat gij dit spotlied op de
koning van Babel zult aanheffen: Hoe heeft de drijver opgehouden,
opgehouden is de verdrukking! 5 De HERE heeft de stok der goddelozen verbroken, de scepter der heersers, 6 die in verbolgenheid
zonder ophouden natiën sloeg, die in toorn volken vertrad in meedogenloze vervolging. 7 De gehele aarde heeft rust, is stil; men
breekt uit in gejubel; 8 zelfs de cypressen verheugen zich over u, de
ceders van de Libanon: Sinds gij neerligt, klimt niemand naar ons
op om ons te vellen.

Vers 2 toont, dat wie van de vroegere verdrukkers na Gods oordeel
over hen is overgebleven, slaven van de Israëlieten zullen worden.De
rollen zijn omgekeerd. De verdrukten zijn nu de heersers en zij die
heersten, zijn nu de gevangenen (vgl. 2Th 1:6,7). De vreugde over de val
van het harde regime is groot. Groot is ook de bespotting die de eens
zo machtige koning van Babel moet ondergaan (vers 3,4). Jesaja zet
aan tot het aanheffen van een spotlied, waardoor de herinnering van
de ondergang van de koning van Babel levendig word gehouden.

...; daar het rechtvaardig is bij God, aan hen die
u verdrukken, verdrukking te vergelden, en aan u
die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van [de] hemel met [de]
engelen van zijn kracht, ... (2Th 1:6,7)

Deze omkering van zaken is aan de HERE te danken (vers 5). Hij heeft
die bewerkt. De reden is dat deze tuchtroede geen maat wist te houden.
Hij ging in zijn drang naar verwoesting verder dan de HERE wilde
(vers 6). Nu zijn juk verbroken is, heeft de aarde rust en is er alom
blijdschap (vers 7). Zelfs de bomen halen als het ware opgelucht adem.
De Babyloniërs hadden grote delen woud omgekapt, want het hout
konden ze overal voor gebruiken (vers 8).
9 Het dodenrijk beneden is over u in beroering om u bij uw komst
te ontmoeten; het wekt de schimmen voor u op, al de bokken der
aarde; het doet alle koningen der volken van hun tronen opstaan.
10 Zij allen vangen aan tot u te zeggen: Ook gij zijt krachteloos
geworden als wij, gij zijt aan ons gelijk geworden; 11 uw trots is in
het dodenrijk neergeworpen, de klank uwer harpen; het gewormte
ligt onder u gespreid en maden zijn uw bedekking. 12 Hoe zijt gij
uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt
gij ter aarde geveld, overweldiger der volken!
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Dan ontvouwt zich een nieuw tafereel over de definitieve val van
Babylon. De geesten van de gedode heersers en het volk van Babel
zien we de sheol binnengaan (vers 9). De sheol is de plaats waar de
geesten van alle gestorvenen heen gaan, hier die van hen die verloren
zijn. Het is niet de hel of de ‘gehenna’, maar het dodenrijk. Zij die
daar al zijn, begroeten de nieuwkomers. De bokken der aarde zijn
bepaalde heersers (Zc 10:3). Koningen staan van hun tronen op. In hun
verbeelding zijn ze nog steeds heersers. Maar als ze dat op aarde uit
vrees en om te vleien zouden hebben gedaan, dan doen ze dat nu
spottend.
Dit tafereel maakt duidelijk dat de zielen na de dood zich volledig
bewust zijn van hun situatie. Er is een en al activiteit in het dodenrijk.
Ze kunnen met elkaar spreken. Ook is er een levendige herinnering
aan het leven op aarde (vgl. Lk 16:23-31). Er is geen enkele Schriftplaats
die een onbewuste toestand of een zielenslaap veronderstelt.

Er is bij hen die al in het dodenrijk zijn niet het respect voor de
nieuwkomers dat er op aarde was (vers 10,11). Zij honen de koning van
Babel zoals Israël dat eerder deed (vers 4). Van zijn kracht en trots is
niets over. Zijn pracht en praal zijn in het graf (niet ‘dodenrijk’, zoals
in vers 11 staat) geworpen. Spottend wordt hij herinnerd aan de
prachtige muziek die hij tijdens zijn leven genoot (Dn 3:5). Wat hij nu
hoort, is het meedogenloze sarcasme van zijn lotgenoten. Op sarcastische wijze trekken zij een vergelijking met de luxe rustbanken en
kussens waarop hij eens lag, terwijl hij zich bedekte met schitterende
dekens en spreien. Dat is nu wel anders: wormen zijn nu zijn bed en
hij ligt onder een kleed van maden.
‘‘Morgenster’’ in vers 12 komt van het Latijnse ‘Lucifer’ dat ‘lichtdrager’ betekent. In het Hebreeuws wordt het woord ‘Hillel’ gebruikt
dat zoveel als ‘glanzende’ of ‘lichtende’ betekent. Dat is echter ook
precies de betekenis van het woord ‘nahash’ waarmee de slang in de
oorspronkelijke toestand na haar schepping werd aangeduid (Gn 3:1).
Hier in Jesaja wordt aan deze naam nog de betekenis ‘‘zoon des
dageraads’’ toegevoegd. Dit is slechts een Hebreeuwse poëtische
omschrijving voor ‘‘morgenster’’. Als we beide namen samenvoegen,
dan zien we tot onze verwondering ‘‘blinkende morgenster’’ als
oorspronkelijke naam van onze tegenstander. Het is een naam die
twee maal in het boek Openbaring voor de Heer Jezus wordt gebruikt
(Op 22:16,17). Kan iemand anders dan Hij die titel dragen? De Zoon
van God geeft aan elke titel die door de ontrouw van welk schepsel
ook bevlekt is geworden een nieuwe waardigheid door die titel Zelf
aan te nemen en ze op volkomen wijze te tonen en te ontvouwen. Toen
satan uit de scheppershand van God voortkwam, was hij eerst de
glanzende ster van de morgen. Hij was de aanvoerder van de ‘‘morgensterren’’ die ‘‘tezamen juichten’’ (Jb 38:7) bij de schepping van de
aarde. De stralende morgen werd echter spoedig door wolken verduisterd - door de val van de engelenvorst.
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Tegen de herders is mijn toorn ontbrand, en aan
de bokken zal Ik bezoeking doen; maar de HERE
der heerscharen bezoekt zijn kudde, het huis van
Juda, en maakt hen als zijn prachtig ros in de
strijd. (Zc 10:3)
De rijke nu stierf ook en werd begraven. En toen
hij in de hades zijn ogen opsloeg, terwijl hij in
pijnen verkeerde, zag hij Abraham uit de verte,
en Lazarus in zijn schoot. En hij riep de woorden: Vader Abraham, erbarm u over mij en zend
Lazarus om de top van zijn vinger in water te dopen en mijn tong te verkoelen, want ik lijd smart
in deze vlam. Abraham echter zei: Kind, bedenk
dat u het goede hebt ontvangen in uw leven, en
Lazarus evenzo het kwade; en nu wordt hij hier
vertroost, maar u lijdt smart. En bij dat alles is
er tussen ons en u een grote kloof gevestigd, zodat zij die van hier naar u willen overgaan, niet
kunnen, en zij vandaar niet naar ons kunnen
overkomen. Hij echter zei: Ik bid u dan, vader,
dat u hem zendt naar het huis van mijn vader,
want ik heb vijf broers, opdat hij ernstig tot hen
kan getuigen, zodat ook zij niet komen in deze
plaats van pijn. Abraham echter zei: Zij hebben
Mozes en de profeten; laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar
als iemand van [de] doden naar hen toe gaat,
zullen zij zich bekeren. Hij echter zei tot hem:
Als zij naar Mozes en de profeten niet luisteren,
zullen zij, ook al stond iemand uit [de] doden op,
zich niet laten overtuigen. (Lk 16:23-31)
...: zodra gij hoort het geluid van hoorn, fluit, citer, luit, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten, zult gij u ter aarde werpen en
het gouden beeld aanbidden, dat koning Nebukadnezar heeft opgericht; ... (Dn 3:5)

De slang nu was het listigste van alle dieren des
velds, die de HERE God gemaakt had; en zij zeide
tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij
zult niet eten van enige boom in de hof? (Gn 3:1)

Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze dingen te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de
wortel en het geslacht van David, de blinkende
morgenster. En de Geest en de bruid zeggen:
Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En
laat hij die dorst heeft, komen; laat hij die wil,
[het] levenswater nemen om niet. (Op 22:16,17)
Waarop zijn haar pijlers neergelaten,
of wie heeft haar hoeksteen gelegd,
terwijl de morgensterren tezamen juichten,
en al de zonen Gods jubelden? (Jb 38:6,7)

Maar God zij geprezen dat een andere ‘‘blinkende morgenster’’
eenmaal de dag van eeuwige rust en eeuwige heerlijkheid op grond Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen,
van zijn verlossingswerk zal invoeren. Dan zal Hij het lofgezang te in het midden der gemeente zal ik U lofzingen.
(Ps 22:23)
midden van de zijnen aanheffen (Ps.22:23b).
Het voorgaande maakt duidelijk dat, hoewel wat in dit vers staat in
de eerste plaats geldt voor de koning van Babel, we daar bovenuit een
beschrijving van de satan aantreffen (Lk 10:18; Op 12:8,9). De aan hem
oorspronkelijk verleende kenmerken van de Heer Jezus heeft hij voor
zichzelf gebruikt. Dat maakt hem tot de antichrist, dat zowel ‘in plaats
van Christus’ alsook ‘tegen Christus’ betekent.
Zie ook de beschrijving in Ezechiël 28:11-19 waar achter de macht
van Tyrus dezelfde boze macht wordt gezien en beschreven als hier
achter de macht van Babel. Hij is de inspirator van deze koning, de
grondlegger van Babel, dat satan als zijn zetel maakte om van daaruit
de wereld te verderven.

Hij nu zei tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. (Lk 10:18)
En er kwam oorlog in de hemel: Michaël en zijn
engelen voerden oorlog tegen de draak, en de
draak voerde oorlog en zijn engelen; en hij was
niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd
neergeworpen, de oude slang, die genoemd
wordt duivel en de satan, die het hele aardrijk
misleidt; hij werd neergeworpen op de aarde en
zijn engelen werden met hem neergeworpen.
(Op 12:7-9)

Het woord des HEREN kwam tot mij: Mensenkind, hef een klaaglied aan over
de koning van Tyrus en zeg tot hem: zo zegt de Here HERE:
Volmaakt zijt gij van gestalte,
vol van wijsheid, volkomen schoon.
In Eden waart gij, Gods hof;
allerhande edelgesteente overdekte u:
rode jaspis, chrysoliet en prasem,
turkoois, chrysopraas en nefriet,
lazuursteen, hematiet en malachiet.
Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat
en aan u vastgehecht;
toen gij geschapen werdt, waren zij gereed.
Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels;
Ik had u een plaats gegeven:
gij waart op de heilige berg der goden,
wandelend te midden van vlammende stenen.
Onberispelijk waart gij in uw wandel,
vanaf de dag dat gij geschapen werdt,
totdat er onrecht in u werd gevonden:
door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt
met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde.
Van de berg der goden verbande Ik u
en deed u weg, gij beschuttende cherub,
van tussen de vlammende stenen.
Trots was uw hart op uw schoonheid -met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan.
Ter aarde wierp Ik u neer,
en maakte u tot een schouwspel voor koningen
om met leedvermaak naar u te zien.
Door uw vele ongerechtigheden,
door het onrecht bij uw koophandel,
hebt gij uw heiligdommen ontwijd.
Vuur deed Ik oplaaien uit uw midden
-- dat verteerde u!
Ik maakte u tot as op de grond
voor de ogen van allen die u zagen.
Allen die onder de volken u kennen,
ontzetten zich over u;
een verschrikking zijt gij geworden,
verdwenen zijt gij -- voor altijd! (Ez 28:11-19)

De geest van Babel die tot het bouwen van de toren had aangedreven
(Gn 11:1-9), herleeft in Nebukadnezar, de eerste koning van het wereldrijk Babel en in nog meer bijzondere mate in zijn laatste vertegenwoordiger op wie deze profetie in zijn volheid betrekking heeft,
het beest uit de zee (Op 13:1-10).
De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. Toen zij oostwaarts
trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden. En
zij zeiden tot elkander: Welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken.
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En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. Ook zeiden
zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top
tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de
gehele aarde verstrooid worden. Toen daalde de HERE neder om de stad en
de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien, en de HERE zeide: Zie,
het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven;
nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan,
laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal
niet verstaan. Zo verstrooide de HERE hen vandaar over de gehele aarde, en
zij staakten de bouw van de stad. Daarom noemt men haar Babel, omdat de
HERE daar de taal der gehele aarde verward heeft en de HERE hen vandaar
over de gehele aarde verstrooid heeft. (Gn 11:1-9)
En ik zag uit de zee een beest opstijgen, dat tien horens en zeven koppen had
en op zijn horens tien diademen en op zijn koppen namen van lastering. En
het beest dat ik zag was aan een luipaard gelijk, en zijn poten waren als die
van een beer en zijn muil als [de] muil van een leeuw. En de draak gaf hem
zijn macht en zijn troon en groot gezag. En [ik zag] één van zijn koppen als
tot [de] dood geslagen, en zijn dodelijke wond werd genezen; en de hele
aarde ging met verbazing het beest achterna. En zij aanbaden de draak,
omdat hij het gezag aan het beest had gegeven, en zij aanbaden het beest en
zeiden: Wie is aan het beest gelijk, en wie kan er oorlog tegen voeren? En
hem werd een mond gegeven die grote dingen en lasteringen sprak; en hem
werd gezag gegeven om te handelen, tweeënveertig maanden. En hij opende
zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel <en> hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven oorlog te
voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen; en hem werd gezag gegeven
over elk geslacht en volk en taal en natie. En allen die op de aarde wonen,
zullen hem aanbidden, [ieder] wiens naam, van [de] grondlegging van [de]
wereld af, niet geschreven staat in het boek van het leven van het Lam dat
geslacht is. Als iemand een oor heeft, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap [leidt], dan gaat hij in gevangenschap; als iemand met [het]
zwaard zal doden, dan moet hij met [het] zwaard gedood worden. Hier is de
volharding en het geloof van de heiligen. (Op 13:1-10)

13 En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de
sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; 14 ik wil opstijgen boven de hoogten der
wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. 15 Integendeel, in het
dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve. 16 Wie
u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed
sidderen, die koninkrijken deed beven; 17 die de wereld tot een
woestijn maakte en haar steden afbrak; die zijn gevangenen niet
naar huis liet keren? 18 De koningen der volken liggen allen met
ere, ieder in zijn woning, 19 maar gij zijt weggeworpen, ver van uw
graf, als een verafschuwde scheut, overdekt met verslagenen die
door het zwaard doorboord zijn, die neerdalen naar de stenen der
groeve als een weggetrapt aas. 20 Gij wordt met hen niet in een graf
verenigd, omdat gij uw land te gronde hebt gericht, uw volk gedood.
Nimmer wordt het nageslacht der boosdoeners genoemd. 21 Maakt
voor zijn zonen een slachtbank gereed om de ongerechtigheid van
hun vaderen; opdat zij niet opstaan en de aarde in bezit nemen en
het oppervlak der wereld vullen met steden.
22 Zo sta Ik tegen hen op, luidt het woord van de HERE der
heerscharen, en Ik roei van Babel uit naam en rest, telg en spruit,
luidt het woord des HEREN.

Hoogmoed is dé zonde van satan (vers 13,14; vgl. 1Tm 3:6). Die zonde
veroorzaakte zijn val. Achter het hoogmoedige voornemen van de
koning van Babel zich aan God gelijk te maken, gaat dat van de duivel
schuil. Babel tartte God door als Hem te willen zijn en over de
uiteinden van de aarde te willen regeren. Hij meende God te kunnen
evenaren. Maar het lot van Babylon is de sheol, het rijk van de dood,
waar alles eeuwig ellende en jammer is. In plaats van opstijgen boven
de hoogste wolken, ligt hij in het diepste van het graf (vers 15). De ‘‘wie
u zien’’ (vers 16) zijn niet de geesten in het dodenrijk, maar de mensen
op aarde. Zij uiten hun verbazing over de val van de tiran (vers 16, 17).
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En ongetwijfeld, groot is de verborgenheid van
de godsvrucht: Hij die geopenbaard is in [het]
vlees, gerechtvaardigd in [de] Geest, gezien
door [de] engelen, gepredikt onder [de] volken,
geloofd in [de] wereld, opgenomen in heerlijkheid. (1Tm 3:16)

Andere koningen hebben een eerbare begrafenis gehad (vers 18). Maar
het lijk van de koning van Babel (met name Belsazar, de laatste
koning, Dn 5:30) is niet eens in de buurt van een graf geweest (vers 19).
Andere lijken van verslagenen in de strijd zijn in graven geworpen en
met stenen bedekt. Maar zijn lichaam ligt onbegraven en onder de
voet gelopen, want hij heeft zijn land te gronde gericht en zijn volk
gedood (vers 20). De regering van zijn huis zou voorbij zijn, roemloos
ten onder gegaan als een voorbeeld van ondergang voor alle boosdoeners (vers 21). De koning van Babel en zijn volgelingen, de boosdoeners, waren tegen de HERE opgestaan. Nu staat de HERE tegen hen op
(vers 22,23). Hij zou hun verblijfplaats onbewoonbaar maken, zodat er
nooit meer iemand zal willen wonen. De stad zelf vaagt Hij weg met
de bezem van de verdelging. Ook dit vindt zijn uiteindelijke vervulling in de eindtijd (Op 19:21).

In dezelfde nacht werd Belsazar, de koning der
Chaldeeën, gedood. (Dn 5:30)

En de overigen werden gedood met het zwaard
dat kwam uit de mond van Hem die op het paard
zat, en alle vogels werden verzadigd van hun
vlees. (Op 19:21)

Profetie over Assyrië
24 De HERE der heerscharen heeft gezworen: Voorwaar, zoals Ik
gedacht heb, zó zal het geschieden, en zoals Ik besloten heb, zal het
tot stand komen: 25 Ik ga Assur in mijn land verbreken en het op
mijn bergen vertreden; dan zal zijn juk van hen worden weggenomen en weggenomen de last van hun schouder. 26 Dit is het besluit
dat gemaakt is over de ganse aarde, en dit is de hand die uitgestrekt
is over alle volken. 27 Want de HERE der heerscharen heeft een
besluit genomen; wie zal het verijdelen? En zijn hand is uitgestrekt;
wie zal haar afwenden?

In vers 24 keren we terug naar de ondergang van Assyrië, waarna nog
meer rijken de revue passeren waarmee God zal handelen. Dit is een
bewijs dat de profetie verband houdt met de laatste dagen, want in de
oude tijd viel Assyrië eerder dan Babel, want het was Babel dat
Assyrië overwon en onderwierp. De Assyriër is dus ook niet het beest
of de antichrist, hoewel de geest die hem tot een verklaarde vijand
van Gods volk maakte van dezelfde satanische oorsprong is. Hij is de
koning van het Noorden die in de toekomst samen met meerdere
volken tegen Jeruzalem optrekt en op de bergen van Israël verbroken
zal worden (Dn 11:45).
Gods handelen met Assyrië begint met de vaststelling van de algemene verklaring van de onwankelbare voornemens van ‘‘de HERE der
heerscharen’’ (46:10; Ps 33:10; Sp 21:30; Hd 2:23; 4:28). De mens wikt,
maar God beschikt. Niet de mens schrijft de geschiedenis, God doet
dat. Hij handelt met elk volk naar zijn eigen voornemen. Uitgangspunt
daarbij is hoe deze volken zich ten opzichte van zijn volk hebben
gedragen. Alle vijandschap zal Hij vergelden, elke weldaad zal Hij
belonen. Wat de HERE met Assyrië gaat doen (vers 25) - het verbreken
van het juk dat Assyrië zijn volk heeft opgelegd - is een voorbeeld
van wat Hij met alle volken zal doen die met de Assyriër verbonden
zijn (vers 26). En wie zal Hem daarin tegen kunnen houden (vers 27)?
Profetie over Filistéa
28 In het sterfjaar van koning Achaz kwam deze Godsspraak: 29
Verheug u niet, gij gans Filistéa, omdat de roede die u sloeg,
verbroken is, want uit de wortel der slang zal een adder voortkomen
en haar vrucht zal een vliegende draak zijn. 30 Dan weiden de
eerstgeborenen der geringen en de armen legeren zich veilig, maar
uw wortel doe Ik van honger sterven en uw overblijfsel zal hij doden.
31 Jammer, gij poort; schreeuw, gij stad; sidder, gij gans Filistéa!
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Hij zal zijn staatsietenten opslaan tussen de zee
en de berg van het heilig Sieraad -- maar dan
komt hij aan zijn einde, zonder dat iemand hem
helpt. (Dn 11:45)
Ik, die van den beginne de afloop verkondig en
vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn
raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al
mijn welbehagen doen; ... (Js 46:10)
De HERE verbreekt de raad der volken,
Hij verijdelt de gedachten der natiën; ...
(Ps 33:10)
Er is geen wijsheid en geen verstand,
geen raad is er tegenover de HERE. (Sp 21:30)
Hem, door de bepaalde raad en voorkennis van
God overgegeven, hebt u door [de] hand van
wettelozen aan [het kruis] gehecht en gedood.
(Hd 2:23)
Want in waarheid zijn in deze stad verzameld tegen uw heilige knecht Jezus, die U hebt gezalfd,
zowel Herodes als Pontius Pilatus met [de] naties en volken van Israël, om te doen alles wat
uw hand en uw raad tevoren had bestemd dat
zou gebeuren. (Hd 4:27,28)

79

Want uit het noorden komt rook en in de gelederen blijft niemand
achter.
32 Wat zal men dan de gezanten des volks antwoorden? Dat de
HERE Sion gegrondvest heeft en dat daarin de ellendigen van zijn
volk zullen schuilen.

In de verzen 28-32 volgt de profetie waarin het oordeel over Filistéa
wordt aangekondigd. De Godsspraak over Filistéa komt tot Jesaja in
een nieuw sterfjaar, dat van Achaz (vers 28). Na de dood van Achaz
kwam Hizkia op de troon en hij zou de Filistijnen volkomen verslaan
(2Kn 18:8). De vreugde van de Filistijnen was eerst groot, omdat de
roede, waaronder ze eerst gebukt gingen, verbroken was (vers 29). Als
verklaring van dit vers is wel gesteld dat de roede het huis van David
was. Als gevolg van de ontrouw van het huis van David en Juda is de
roede verbroken. De Filistijnen waren daar blij over. Maar hun
blijdschap zou vergaan, want uit de wortel van de slang (Achaz) zou
een adder (Hizkia) voortkomen en uiteindelijk de Messias. Onder zijn
zegenrijke regering zouden de armen en behoeftigen verzadigd worden en veilig zijn (vers 30).
Maar er is ook een andere verklaring denkbaar. De roede slaat op
Assyrië, want zo wordt deze in 10:5 genoemd. De heerser van
Assyrië, Tiglath Pileser, sterft in hetzelfde jaar als Achaz en de druk
van het juk valt weg. Daarover verblijden de inwoners van Filistéa
zich. Maar de profeet zegt dat deze vreugde misplaatst is. Voor elke
dwingeland die valt, komt een nog ergere in de plaats. Zo zouden er
nieuwe koningen over Assyrië opstaan, een ‘‘slang’’ en een ‘‘draak’’.
Deze zouden Filistéa opnieuw onderwerpen. Dit zien we gebeuren in
20:1, waar de nieuwe koning van Assyrië, Sargon, het Filistijnse
Asdod verovert. Voor Juda moest dit een waarschuwing zijn zich niet
met Filistéa te verbinden en op verzoeken daartoe niet in te gaan. Juda
zou ook vernederd worden, maar wat daarvan overbleef zou worden
geweid en veilig zijn (vers 30). Van Filistéa zou na de vernedering ook
iets overblijven, ‘‘uw wortel’’, maar ook die zou moeten sterven.
De situatie van vers 31 doet denken aan de opmars van de koning van
het Noorden naar Egypte, waarbij hij meerdere landen binnenvalt (Dn
11:40). Het is aannemelijk dat ook Filistéa daarbij is. Filistéa heeft
gezanten naar Sion gestuurd om een bondgenootschap aan te gaan
met Juda om zich samen sterk te maken tegen die oprukkende
Assyriërs (vers 32). Maar hun moet geantwoord worden dat de HERE
Sion heeft gegrondvest en dat Juda de hulp van Filistéa dus helemaal
niet nodig heeft. De HERE zal Zelf zijn ellendig volk weten te
beschermen.
Dat zal in de toekomst op nog grootser wijze duidelijk worden en
strekken tot een getuigenis voor de naam van de HERE. Tegenover de
ondergang van de omringende volken die Israël vijandig gezind
waren en die er steeds op uit zijn geweest Gods volk en land te
verwoesten, staat de grondvesting van Sion. Gezanten van alle volken, waaronder Filistéa, zullen antwoord krijgen op de vraag hoe het
mogelijk is dat een zo klein en verdrukt en geplaagd volk zo’n glorieus
einde heeft. Het antwoord is dat de HERE het heeft gedaan. Dat is
tevens de garantie dat de ellendigen van zijn volk, zij die zoveel te
lijden hebben gehad, daar nu een definitieve schuilplaats hebben
gevonden. Er hoeft geen vrees meer te zijn voor een nieuwe dreiging
van gevaar.
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Hij versloeg de Filistijnen tot aan Gaza en (verwoestte) het gebied ervan, van de wachttoren af
tot de versterkte stad toe. (2Kn 18:8)

Wee Assur, die de roede van mijn toorn is en in
welks hand mijn gramschap is als een stok.
(Js 10:5)

In het jaar, toen de veldmaarschalk naar Asdod
kwam, gezonden door Sargon, de koning van Assur, en hij tegen Asdod streed en het innam; -- ...
(Js 20:1)

Maar in de eindtijd zal met hem de koning van
het Zuiden in botsing komen, en de koning van
het Noorden zal op deze aanstormen met wagens
en ruiters en vele schepen; en hij zal de landen
binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen. (Dn 11:40)
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Profetie over Moab (1)
INHOUD
Vers 1:

Verwoesting van Moab

Vers 2-4:

Moab in rouw gedompeld

Vers 5-9:

Op de vlucht voor de vijand

TOELICHTING
Profetie over Moab
1 De Godsspraak over Moab.
Waarlijk, in de nacht is Ar-Moab verwoest, verdelgd! Waarlijk, in
de nacht is Kir-Moab verwoest, verdelgd!

De hoofdstukken 15 en 16 vormen een geheel en bevatten de Godsspraak over Moab (vers 1). Een vollediger beschrijving van het oordeel
over Moab lezen we in Jeremia 48. Daar zien we dat er ook voor Moab
in de eindtijd toch een herstel is (Jr 48:47). Moab ligt ten oosten van
de Dode Zee. Moab is een aan Israël verwant volk. Het vindt zijn
oorsprong in een daad van ontucht tussen Lot, de neef van Abraham
(Gn 12:5), en zijn oudste dochter (Gn 19:37). Moab heeft zich steeds
vijandig jegens Israël gedragen. Zo hebben ze eens een goddeloze
profeet gehuurd om Israël te vervloeken (Nm 22:4-6). Tijdens de
woestijnreis van Israël hebben Moabitische vrouwen de mannen van
Israël verleid (Nm 31:15-17). In de tijd van de richteren heeft Moab
Israël achttien jaar lang onderdrukt (Ri 3:12-14).
..., en Mozes zeide tot hen: Hebt gij allen die van het vrouwelijk geslacht zijn,
laten leven? Zie, dezen waren op raad van Bileam voor de Israëlieten aanleiding om trouwbreuk te plegen tegen de HERE ter oorzake van Peor, zodat
de plaag kwam onder de vergadering des HEREN. Nu dan, doodt al wat onder
de jeugdigen van het mannelijk geslacht is; en ook alle vrouwen die gemeenschap met een man hebben gehad, zult gij doden. (Nm 31:15-17)
Maar de Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des HEREN; toen
maakte de HERE Eglon, de koning van Moab, sterk tegen Israël, omdat zij
gedaan hadden wat kwaad is in de ogen des HEREN. Hij dan verbond zich
met de Ammonieten en de Amalekieten, trok op en versloeg Israël; de Palmstad namen zij in bezit. Achttien jaar dienden de Israëlieten Eglon, de koning
van Moab. (Ri 3:12-14)

Maar Ik zal in het lot van Moab een keer brengen in het laatst der dagen, luidt het woord des
HEREN. (Jr 48:47)
Abram nu nam zijn vrouw Sarai en Lot, zijns
broeders zoon, en al hun have, die zij verworven
hadden, en de lieden, die zij in Haran verkregen
hadden, en zij trokken uit om te gaan naar het
land Kanaän, en zij kwamen in het land Kanaän.
(Gn 12:5)
En de beide dochters van Lot werden zwanger
van haar vader. En de eerstgeborene baarde een
zoon, en noemde hem Moab; hij is de vader van
de tegenwoordige Moabieten. (Gn 19:36,37)
Toen zeide Moab tot de oudsten van Midian: Nu
zal die menigte onze gehele streek afscheren, zoals een rund het groen des velds afscheert. In die
tijd nu was Balak, de zoon van Zippor, koning
over Moab. Hij dan zond boden naar Bileam, de
zoon van Beor, naar Pethor, dat aan de Rivier
ligt, naar het land zijner volksgenoten, om hem
te ontbieden met deze woorden: Daar is een volk
getrokken uit Egypte; zie, het overdekt de oppervlakte van het land, terwijl het tegenover mij gelegerd is. Nu dan, kom toch en vervloek mij dit
volk, want het is sterker dan ik; misschien zal ik
dan in staat zijn het te verslaan en uit het land te
verdrijven, want ik weet: wie gij zegent, die is gezegend, en wie gij vervloekt, die is vervloekt.
(Nm 22:4-6)

In hun verwantschap met Gods volk stelt Moab christenen voor die
met de mond belijden dat zij christen zijn, maar die zich niet hebben
bekeerd en dus geen leven uit God hebben. Zulke christenen, ook wel Maar zoals destijds hij die naar [het] vlees gebonaamchristenen genoemd, zullen altijd de ware christen vervolgen (Gl ren was, hem vervolgde die naar [de] Geest was,
zo ook nu. (Gl 4:29)
4:29), hoewel ze zich soms vriendelijk kunnen voordoen.
2 Men gaat op naar de tempel, Dibon naar de hoogten om te wenen;
in Nebo en Medeba jammert Moab; ieders hoofd is kaal geschoren,
elke baard is afgesneden. 3 Op zijn straten heeft men zich met
rouwgewaad omgord; op zijn daken en op zijn pleinen jammert
alles, wegsmeltend in geween. 4 Ook Hesbon en Eleále schreeuwen,
tot Jahaz wordt hun stem gehoord; daarom maken Moabs gewapenden alarm, zijn moed begeeft hem.

Zoals steeds in de profetie, stelt Jesaja een gebeurtenis die in de
toekomst zal plaatsvinden, voor alsof die in het heden plaatsvindt. Hij
ziet hoe in de nacht Moab is verwoest, ongezien, plotseling en snel.
Om hulp te zoeken bij de goden, gaan de Moabieten naar hun
afgodstempel (vers 2). Op allerlei manieren wordt uiting gegeven aan
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rouw over de volksramp (vers 2,3). Heel Moab siddert en zelfs de
strijders zijn met angst vervuld en hebben geen moed om te strijden
(vers 4).
5 Mijn hart schreeuwt om Moab; zijn vluchtelingen zijn al bij Zoar,
Eglath-Selisia; ja, de helling van Luhith gaat men al wenende op,
ook op de weg van Horonaïm heft men een noodgeschrei aan. 6
Waarlijk, de wateren van Nimrim worden woestenijen, want het
gras is verdord, het kruid is verwelkt, er is geen groen. 7 Daarom
dragen zij over de Wilgenbeek wat zij gespaard en bewaard hadden.
8 Voorwaar, het geschreeuw is Moabs gebied rondgegaan, zijn
gejammer klinkt tot Eglaïm, zelfs te Beër-Elim klinkt zijn gejammer. 9 Want de wateren van Dimon zijn vol bloed, maar Ik zal over
Dimon nog meer brengen: een leeuw over de ontkomenen van
Moab en over het overblijfsel des lands.

In de verzen 5-9 beschrijft Jesaja de vlucht van Moab voor de vijand.
Hij treurt over de ondergang van Moab (vers 5). Hier zien we dat een
profetie waarin oordeel over een vijandig volk wordt voorzegd, de
gevoelens van de profeet raakt (16:9; 21:3,4; 22:4; vgl. Jr 9:1).
Daarom zal ik bij het wenen over Jaëzer de wijnstok van Sibma bewenen; ik
zal u met mijn tranen besproeien, gij Hesbon en Eleále, want krijgsgeschreeuw is neergevallen op uw inzameling en uw oogst. (Js 16:9)
Daarom zijn mijn heupen een en al siddering, weeën grijpen mij aan als de
weeën ener barende; ik krimp ineen bij het horen; ik ben verschrikt bij het
zien. Mijn hart bonst, schrik overvalt mij; dit maakt de schemering, die mij
lief is, voor mij tot een verschrikking. (Js 21:3,4)
Daarom zeg ik: Wendt de blik van mij af, laat mij bitter wenen; dringt niet
aan om mij te troosten over de verwoesting van de dochter mijns volks.
(Js 22:4)
Ach, dat mijn hoofd water ware en mijn oog een bron van tranen, dat ik dag
en nacht kon bewenen de verslagenen van de dochter mijns volks! (Jr 9:1)

Net als God heeft Jesaja geen welgevallen in de dood van de goddeloze (Ez 18:23,32). Het uitspreken van een boodschap namens God is
geen mechanische zaak. De dienstknecht is er ten volle bij betrokken.
Het bijzondere is hier dat het om een heidens volk gaat. Jesaja wordt
aangegrepen door medelijden met wat dit volk overkomt. Als wij een
boodschap van oordeel moeten doorgeven, hetzij in het evangelie,
hetzij voor Gods volk, mag dat niet gevoelloos zijn.

Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van
de goddeloze? luidt het woord van de Here
HERE. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere
van zijn wegen en leve? (Ez 18:23)
Want Ik heb geen welgevallen aan de dood van
wie sterven moet, luidt het woord van de Here
HERE; daarom bekeert u, opdat gij leeft.
(Ez 18:32)

Zoar is een sterkte in het zuiden. Het wordt beschreven als een
‘‘driejarige vaars’’ (SV), dat wil zeggen een os in de kracht van zijn
leven die nog niet onder een juk is geweest. Naar deze nog niet
veroverde sterkte nemen de vluchtelingen van Moab hun toevlucht
voor de vijand uit het Noorden.

Mijn hart schreeuwt over Moab, haar grendelen
zijn naar Zoar toe, de driejarige vaars; want hij
gaat op met geween naar den opgang van
Luhith, want op den weg naar Horonaim verwekken zij een jammergeschrei. (Js 15:5 SV)

Dan volgt Jesaja in de geest de vluchtelingen. Ze worden door de
vijand opgejaagd naar het zuiden. Eerst hebben ze de helling beklommen naar Luhith in het midden van het land. Daarna zijn ze weer
afgedaald naar Horonaïm, al jammerend over de ondergang van het
land. De vijand heeft alles verwoest o.a. door de wateren van Nimrim
te dempen met als gevolg dat er niets meer groeit (vers 6). Ook hebben
ze in hun opmars niets gespaard, maar alles met hun voeten vertreden.
De weinige bezittingen die de Moabieten mee konden nemen, dragen
ze over de Wilgenbeek (vers 7) om hun toevlucht te nemen tot het
gebied van Edom. Overal in Moab is er luid en wanhopig gejammer
(vers 8). En hoeveel bloed er ook al is gevloeid, het zal nog erger
worden (vers 9). Ook de vluchtelingen zullen niet ontkomen aan het
oordeel.
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Profetie over Moab (2)
INHOUD
Vers 1:

Oproep aan Moab om zich aan Juda te onderwerpen

Vers 2, 3:

Op de vlucht naar Jeruzalem

Vers 4, 5:

Verzoek om bescherming

Vers 6-12: Moab verwoest om zijn hoogmoed
Vers 13,14: Het oordeel op korte termijn
TOELICHTING
1 Heersers des lands, zendt de lammeren van de rotsen de woestijn
in naar de berg der dochter van Sion. 2 En het zal geschieden, dat
de dochters van Moab als vluchtende vogels, een opgejaagd nest,
aan de voorden van de Arnon zullen zijn. 3 Schaf raad, geef een
beslissing, maak op de volle middag uw schaduw als nacht, verberg
de verdrevenen, verraad de vluchtelingen niet.

Dit hoofdstuk is een direct vervolg op het vorige en vormt er een
geheel mee. Met het oog op de komende verdrukking roept Jesaja
Moab op zich aan Juda te onderwerpen (vers 1). Vroeger was Moab
aan Israël onderworpen (2Sm 8:2) en moest een schatting aan lammeren
en wol betalen, maar had zich aan Israëls macht onttrokken (2Kn 3:4,5).
Als bewijs van de nieuwe, door de omstandigheden gedwongen
onderwerping wordt Moab gezegd weer lammeren te zenden ‘‘naar
de berg der dochter van Sion’’ dat is Jeruzalem. Deze handelwijze
zou voor Moab uitkomst uit de nood betekenen.
Dan ziet de profeet hoe de Moabieten op de vlucht slaan, richting
Jeruzalem, opgejaagd door de vijand (vers 2). In vers 3 wordt Juda
aangesproken, omdat ze daar heen trekken. Het is niet duidelijk of de
profeet Juda aanspreekt of dat Jesaja hier laat horen wat er in de harten
van de Moabieten omgaat, hoe zij Juda aanspreken.

Ook versloeg hij de Moabieten, en mat hen af
met een snoer, terwijl hij hen op de grond deed
neerliggen; hij mat telkens twee snoeren af om te
doden en één vol snoer om in het leven te laten.
En de Moabieten werden schatplichtige onderdanen van David. (2Sm 8:2)
Mesa nu, de koning van Moab, was een schapenfokker; hij bracht aan de koning van Israël honderdduizend lammeren op en de wol van honderdduizend rammen. Maar zodra Achab gestorven was, viel de koning van Moab van de koning
van Israël af. (2Kn 3:4,5)

4 Laten Moabs verdrevenen bij u vertoeven, wees hun een toevlucht
tegen de verwoester. Wanneer het gedaan is met de verdrukker, de
vernieling voltooid is, de verwoesters uit het land verdwenen zijn, 5
dan zal op goedertierenheid een troon worden gevestigd en in
getrouwheid zal daarop in Davids tent zetelen een, die richt en die
het recht zoekt en die zich haast gerechtigheid te oefenen.

Hij merkt op hoe er om raad wordt gevraagd, welke beslissing er moet
worden genomen om aan het gevaar te ontkomen. Er wordt gezocht
naar een schuilplaats voor de hitte van de vervolging, wat wordt
vergeleken met een schaduw tegen de hitte van de volle dag. Er wordt
gevraagd om te herbergen en de schuilplaats niet te verraden. Als
Moab zo komt, met een schatting als erkenning van hun onderwerping, en met het verzoek tot bescherming, doet Jesaja een beroep op
Juda om Moabs verdrevenen op te nemen (vers 4). Vers 4b en 5 kunnen
we zien als het antwoord op het verzoek van Moab. Hoezeer de
verwoester ook te keer zal gaan, hij zal in Juda aan zijn eind komen.
De vijanden zullen uit het land worden verdreven. Moab zal daar
veilig zijn. Als de verwoesters zijn verdwenen, zal de Messias op zijn
troon plaatsnemen.
Maar andere vertalingen (bijvoorbeeld SV) geven vers 4 als volgt weer:
‘‘Laat mijn verdrevenen bij u wonen, Moab!’’ gevolgd door een
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oproep aan Moab om de verdrevenen van Juda een schuilplaats te
bieden. En die vertaling heeft oudere papieren. Dan is de oproep dus
niet aan Juda om de verdrevenen van Moab op te nemen, zoals de
NBG vertaling veronderstelt, maar precies het omgekeerde, dat Moab
wordt opgeroepen de verdrevenen van Juda op te nemen. Dat betekent
dat Jesaja hier plotseling de eindtijd voor ogen heeft, een gedachte
die aansluit bij 14:32. Deze wending van de actuele naar de toekomstige situatie komen die regelmatig bij Jesaja tegen. Vers 5 ondersteunt die gedachte, want daar kan het om niemand anders gaan dan
om de Heer Jezus en zijn regering in de eindtijd. Vlak voordat de Heer
Jezus terugkomt om de vijanden van zijn volk te oordelen, zullen ook
veel Judeeërs op de vlucht slaan en daarmee het woord van de Heer
Jezus vervullen (Mt 24:16). De bergen waarover de Heer spreekt,
kunnen die van Moab zijn. Daar zullen ze veilig zijn voor de verwoester, dat is dan de antichrist. Wat David deed met zijn vader en moeder,
terwijl hij op de vlucht was voor Saul, is hiervan een voorafschaduwing (1Sm 22:3; vgl. ook Jr 40:11,12). God noemt Moab ook ‘‘mijn
wasbekken’’ (Ps 60:10; 108:10), wat erop duidt dat Moab de plaats is,
waar Hij het overblijfsel zal reinigen en louteren. Als dat proces is
afgerond, zullen ze terugkeren naar Juda om als Gods strijders mee
te helpen met de bevrijding van Juda en Jeruzalem. Als de antichristelijke machten zijn neergeslagen, zal de Zoon van David op de troon
plaats nemen (vers 5). Hij zal het recht herstellen en handhaven.

Wat zal men dan de gezanten des volks antwoorden? Dat de HERE Sion gegrondvest heeft en dat
daarin de ellendigen van zijn volk zullen schuilen. (Js 14:32)
... - laten dan zij die in Judéa zijn, vluchten naar
de bergen; ... (Mt 24:16)
Vandaar ging David naar Mizpa in Moab en zeide tot de koning van Moab: Laat mijn vader en
mijn moeder toch bij u mogen komen, totdat ik
weet, wat God met mij voor heeft. (1Sm 22:3)
Toen ook al de Judeeërs die in Moab onder de
Ammonieten, in Edom en in alle landen vertoefden, hoorden, dat de koning van Babel aan Juda
een rest had overgelaten en dat hij over hen Gedalja, de zoon van Ahikam, de zoon van Safan,
aangesteld had, keerden al de Judeeërs uit alle
plaatsen waarheen zij zich verstrooid hadden, terug en kwamen in het land van Juda tot Gedalja
te Mizpa. En zij zamelden zeer overvloedig wijn
en vruchten in. (Jr 40:11,12)
Moab is mijn wasbekken,
op Edom werp ik mijn schoen,
over Filistea juich ik. (Ps 60:10)
Moab is mijn wasbekken,
op Edom werp ik mijn schoen,
over Filistea zal ik juichen. (Ps 108:10)

6 Wij hebben gehoord van de trots van Moab, dat zeer trots is, van
zijn hoogmoed, zijn trots en zijn overmoed, zijn ijdel gezwets. 7
Daarom zal Moab over Moab jammeren, allen zullen zij jammeren;
om de druivenkoeken van Kir-Haréseth zult gij zuchten, volkomen
verslagen. 8 Want de wijngaarden van Hesbon verkwijnen: de
wijnstok van Sibma, waarvan de heersers der volken de edele
druiven neersloegen, welke reikten tot Jaëzer, zich verloren in de
woestijn, waarvan de ranken zich uitbreidden en heenbogen over
de zee. 9 Daarom zal ik bij het wenen over Jaëzer de wijnstok van
Sibma bewenen; ik zal u met mijn tranen besproeien, gij Hesbon en
Eleále, want krijgsgeschreeuw is neergevallen op uw inzameling en
uw oogst. 10 Zo zijn vreugde en jubel geweken uit de gaarde, en in
de wijngaarden wordt niet gejubeld noch gejuicht; de treder treedt
geen wijn in de perskuipen, het vreugdegeroep heb Ik doen ophouden. 11 Daarom klaagt mijn binnenste over Moab als een citer en
mijn hart over Kir-Heres. 12 En wanneer Moab verschijnt, zich
aftobt op de hoogte en naar zijn heiligdom komt om te bidden, dan
zal het niets vermogen.

Na het advies aan Moab om zich te onderwerpen aan Sion en daarheen
de toevlucht te nemen, keert Jesaja terug tot de kenmerkende houding
van Moab die er een is van hoogmoed, trots, overmoed en ijdel
gezwets (vers 6; Jr 48:29,30). Deze houding is er de oorzaak van dat het
land zal worden verwoest en dat Moab zal jammeren over zijn lot (vers
7,8; vgl. Sp 16:18). Jesaja ziet het voor zich. Het grijpt hem aan. Waar
vreugdegejuich zou moeten zijn, de wijnstok is daar het symbool van,
is krijgsgeschreeuw (vers 9,10). Aan het eind van vers 10 horen we
ineens heel even de HERE aan het woord in het spreken van Jesaja.
De HERE is aan het werk in wat Moab overkomt.
Dat brengt Jesaja tot een nieuwe uiting van smart over Moab (vers 11).
De tragiek van Moab is dat het niet de toevlucht neemt tot God, maar
tot zijn afgoden (vers 12). Hij tobt er zich voor af om in het huis van
zijn afgod enige hulp te krijgen. Maar daar is geen hoop op redding.
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Wij hebben van Moabs trots gehoord -- zeer
hoogmoedig is het! -- van zijn hoogheid, zijn
trots, zijn hoogmoed en zijn hooghartigheid. Ik
ken, luidt het woord des HEREN, zijn overmoed
en zijn onbehoorlijke taal; zij doen, wat niet behoorlijk is. (Jr 48:29,30)
Hovaardij gaat vooraf aan het verderf,
en hoogmoed komt voor de val. (Sp 16:18)

13 Dit is het woord, dat de HERE vroeger over Moab gesproken
heeft. 14 Maar nu spreekt de HERE: Binnen drie jaar, naar de jaren
van een dagloner, zal de heerlijkheid van Moab veracht zijn, ondanks al zijn groot rumoer, en zijn rest zal weinig, gering, onbeduidend zijn.

Wat Jesaja heeft geprofeteerd over Moab, sluit aan bij profetieën die
vroeger over Moab zijn uitgesproken (vers 13; Nm 24:17). Het zal in de
toekomst allemaal in vervulling gaan. Maar ook voor de korte termijn
heeft Jesaja een voorzegging (vers 14). Binnen drie jaar zal een oordeel
komen. Het zal na precies drie jaar zijn, want een dagloner zal geen
dag langer werken dan de overeengekomen periode. Hoewel we niet
goed weten hoe dat oordeel is voltrokken, is het zeker gebeurd, want
God heeft het gesproken.
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Ik zie hem, maar niet nu; ik schouw hem, maar
niet van nabij; een ster gaat op uit Jakob, een
scepter rijst op uit Israël, en verbrijzelt Moabs
slapen, en verplettert alle zonen van Seth.
(Nm 24:17)
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Profetie over Damaskus en Efraïm
INHOUD
Vers 1-3:

Oordeel over Damaskus

Vers 4-6:

Oordeel over Efraïm

Vers 7,8:

Bekering van een overblijfsel

Vers 9-11: Oordeel over de massa
Vers 12-14: Het lot van de plunderaars
TOELICHTING
Profetie over Damaskus en Efraïm
1 De Godsspraak over Damaskus.
Zie, Damaskus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is: het
wordt een puinhoop, een bouwval. 2 Verlaten liggen de steden van
Aroër, zij zijn voor de kudden, die er legeren zonder dat iemand ze
opschrikt. 3 Dan verdwijnt de vesting uit Efraïm en het koningschap
uit Damaskus en de rest van Aram; het zal met hen gaan als met de
heerlijkheid der Israëlieten, luidt het woord van de HERE der
heerscharen.

Dit hoofdstuk geeft een korte Godsspraak over Damaskus (vers 1-3).
Het oordeel over Damaskus, weer uitgevoerd door de Assyriër, zal
tot gevolg hebben dat het geheel verlaten zal zijn, zodat de kudden er
kunnen legeren, zonder opgeschrikt te worden.
4 En het zal te dien dage geschieden, dat de heerlijkheid van Jakob
gering zal worden, en dat het vet van zijn lichaam zal wegslinken.
5 En het zal zijn zoals een maaier het staande koren samengrijpt en
zijn arm de aren afsnijdt, ja, het zal zijn zoals iemand aren leest in
het dal Refaïm. 6 Doch een nalezing blijft ervan over zoals bij het
afslaan van olijven, twee of drie vruchten boven in de top, vier of
vijf aan de twijgen van de vruchtboom, luidt het woord van de HERE,
de God van Israël.

Daarna spreekt Jesaja over het oordeel dat Assyrië over Israël, of
Efraïm, zal brengen, omdat het zich met Damaskus had verbonden
tegen Juda (vers 4-6; zie 7:1). Dit gedeelte is het eerste van drie gedeelten
die beginnen met ‘‘te dien dage’’. De twee andere zijn de verzen 7-8
en de verzen 9-11. Al de heerlijkheid van Efraïm zou vergaan. ‘‘Het
vet van zijn lichaam’’ ziet op welvarendheid en voorspoed. Efraïm
kende een welvarende tijd onder koning Jerobeam II. Maar die
voorspoed zou verdwijnen. Er zou armoede overblijven. Ook van de
bevolking zou slechts een rest overblijven.

Het geschiedde nu in de dagen van Achaz, de
zoon van Jotham, de zoon van Uzzia, de koning
van Juda, dat Rezin, de koning van Aram, met
Pekah, de zoon van Remalia, de koning van Israël, tegen Jeruzalem ten strijde trok; maar hij
kon in de strijd daartegen de overhand niet behalen. (Js 7:1)

7 Te dien dage zal de mens de blik richten op zijn Maker en zijn
ogen zullen zien naar de Heilige Israëls; 8 hij zal de blik niet richten
naar de altaren, het maaksel van zijn eigen handen; en hetgeen zijn
eigen vingers gemaakt hebben, de gewijde palen en de wierookaltaren, zal hij niet aanzien.

Voor deze rest (of overblijfsel) is er hoop. Dat brengt ons weer op
directe manier in verbinding met de verre toekomst, de eindtijd. Dit
overblijfsel zal zijn als een mens die na veel afwijking de blik weer
op de HERE richt (vers 7). Dat zal in zijn volheid gebeuren als de Heer
Jezus zal wederkomen en zij zullen zien op Hem die zij doorstoken
hebben (Zc 12:10). Dat is bekering.
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Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen,
die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig
kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen
als het leed om een eerstgeborene. (Zc 12:10)

Zo ging het met de verloren zoon die bij de varkens in de diepste
ellende weer aan zijn vader dacht (Lk 15:16-18). Daar hoort onlosmakelijk het opgeven van de afgoderij bij (vers 8). Door de terreur en het
lijden van de oorlog zullen zij zien dat afgoden geen hulp bieden. Zo
keerde de verloren zoon zijn leven in de zonde de rug toe en ging naar
zijn vader.

En hij begeerde zich te verzadigen met de peuleschillen die de varkens aten, en niemand gaf ze
hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zei: Hoeveel
dagloners van mijn vader hebben overvloed aan
broden, en ik verga hier van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en
voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten;
maak mij als één van uw dagloners.(Lk 15:16-19)

9 Te dien dage zullen zijn vestingsteden zijn als een verlaten gebied
in het woud en op een bergtop, dat men vanwege de Israëlieten
verlaten heeft, en het zal een woestenij wezen. 10 Want gij hebt de
God uws heils vergeten en aan de Rots, uw burcht, hebt gij niet
gedacht. Daarom legt gij bekoorlijke aanplantingen aan en beplant
die met vreemde stekken; 11 op de dag dat gij plant, doet gij ze
opschieten, en des morgens laat gij uw zaaisel bloeien -- weg is de
oogst op de dag van ziekte en ongeneeslijke smart!

Terwijl er voor een overblijfsel hoop is, zal het oordeel over de
afvallige massa komen, omdat zij de God van hun heil hebben
vergeten (vers 9-11). Hun vestingsteden, die zij als een burcht zagen,
zouden hen niet tegen de vijand kunnen beschermen (vers 9). Ze
zouden overmeesterd en de inwoners verdreven worden. Ze hadden
‘‘vreemde stekken’’ geplant, dat wil zeggen ze hadden gewoonten van
heidense volken overgenomen (vers 10). Voor hun welvaart hadden ze
methoden gebruikt die ook de omringende volken gebruikten, maar
aan God waren ze voorbij gegaan. Als God wordt vergeten, is het
gevolg dorheid en vruchteloosheid. Wie op een menselijke burcht
vertrouwt en God als zijn ‘‘burcht’’ vergeet, komt bedrogen uit.
Hetzelfde geldt voor de resultaten van ons werk. Er mag nog zoveel
activiteit zijn, er zal geen blijvende vrucht zijn als we vergeten dat we
voor alle heil van Hem afhankelijk zijn. Als we de Bron van onze
kracht ‘‘de Rots, uw burcht’’ uit het oog verliezen, brengen we ‘‘ziekte
en ongeneeslijke smart’’ over onszelf (vers 11). Deze smart is de
wroeging dat we wisten bij Wie we moesten zijn, terwijl Hem toch
niet bij onze plannen betrokken.
12 Wee, een rumoer van vele volken, die rumoer maken als rumoerige zeeën, en een gebruis van natiën, die bruisen zoals geweldige
wateren bruisen. 13 Natiën bruisen zoals geweldige wateren bruisen, maar dreigt Hij ze, dan vluchten zij ver weg en worden opgejaagd als kaf op de bergen vóór de wind uit en als een werveldistel
vóór de storm uit. 14 Ten tijde des avonds, zie, daar is verschrikking;
voordat het morgen wordt, zijn zij er niet meer. Dit is het deel van
hen die ons plunderen, en het lot van hen die ons beroven.

De verzen 12-14 wijzen weer op de eindtijd. Het gaat hier over het
‘woelen van de volken’ die samenspannen ‘‘tegen de HERE en zijn
gezalfde’’ (Ps 2:1,2). De nietigheid van al die vijandige machten blijkt,
als Hij hen dreigt. Dan vluchten ze ver weg als opgejaagd kaf en als
een werveldistel voor de storm (vers 13). Als Hij opstaat blijven zij
nergens.
In het bruisen van de wateren wordt het rumoer van de volken
voorgesteld. Het gaat met name over de Assyrische legers die Juda
(‘‘ons’’) plunderen en beroven (vers 14). Door een plotseling ingrijpen
van de HERE zal deze vijand aan zijn eind komen (37:36,37). In de
avond ervoor, aan het eind van een dag van opmars, is er verschrikking als de HERE verschijnt en hem definitief verslaat. Profetisch
vinden we deze gebeurtenis in Daniël 11:45. Zowel in de dagen van
Hizkia als in de eindtijd zal zijn droom over het aanbreken van een
glorieuze morgen vervliegen.
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Waarom woelen de volken
en zinnen de natiën op ijdelheid?
De koningen der aarde scharen zich in slagorde
en de machthebbers spannen samen
tegen de HERE en zijn gezalfde: ... (Ps 2:1,2)

Toen ging de Engel des HEREN uit en sloeg in het
leger van Assur honderdvijfentachtigduizend
man. Toen men vroeg in de morgen opstond, zie,
zij allen waren lijken. Dus brak Sanherib, de koning van Assur, op en aanvaardde de terugtocht; en hij bleef te Ninevé. (Js 37:36,37)
Hij zal zijn staatsietenten opslaan tussen de zee
en de berg van het heilig Sieraad -- maar dan
komt hij aan zijn einde, zonder dat iemand hem
helpt. (Dn 11:45)
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Profetie over het land aan de overzijde van de rivieren

Jesaja 18

INHOUD
Vers 1:

Het land aan de overzijde van de rivieren

Vers 2:

Gezanten tot Israël

Vers 3:

Israël in zijn land teruggekeerd

Vers 4:

De HERE ziet zwijgend toe

Vers 5:

De HERE gaat handelen met de vijanden van zijn volk

Vers 6:

De gevolgen van het handelen van de HERE

Vers 7:

Het overblijfsel op de plaats van de naam van de HERE

TOELICHTING
Het is niet helemaal duidelijk hoe deze profetie moet worden gelezen. De
weergave in de NBG vertaling verschilt namelijk nogal van die van de
Statenvertaling. Dat hoeft ons niet af te schrikken om de betekenis van de
profetie te ontdekken, alsof het allemaal te ingewikkeld is. Het zal ons
nederig houden en ons bewust maken dat we voor de uitleg afhankelijk zijn
van de voorlichting van Gods Geest. Als we bij het onderzoek van het
profetische woord op moeilijkheden stuiten, mag ons dat extra aansporen
de Heer te vragen ons duidelijkheid te geven. Dan geeft Hij altijd duidelijkheid naar de mate die wij kunnen bevatten en die voor de opbouw van ons
geloofsleven nuttig is. Het gaat niet om vermeerdering van verstandelijke
kennis van toekomstige gebeurtenissen, maar dat ons hart meer naar Hem
zal uitgaan. Een moeilijkheid in de uitleg de profetie heeft, als het goed is,
die uitwerking. Tevens zal het ons voorzichtig maken met in bepaalde
gevallen al te stellige beweringen.
Al zijn er dus verschillende vertalingen die een verschillende uitleg mogelijk maken, toch zal de hoofdgedachte ons wel duidelijk worden. (Het
verdient trouwens in het algemeen aanbeveling de boeken van de profeten
in beide vertalingen te lezen.)

Hoofdstuk 18 volgens Statenvertaling
1 Wee het land, dat schaduwachtig is aan de grenzen, dat aan de
zijde van de rivieren van Morenland is; ... (SV)

Als we eerst uitgaan van de Statenvertaling kunnen we het volgende
opmerken. De beschrijving in vers 1 spreekt over een land dat aan
rivieren ligt. Dat is het land Kusch (zie Gn 10:6), zoals er in het origineel
staat. Daarmee wordt niet alleen Ethiopië bedoeld, zoals de NBG
vertaling doet veronderstellen. Tot Kusch behoorde het tegenwoordige Zuid-Egypte, Soedan en Noord-Ethiopië. Het land ligt ‘‘aan de
zijde van de rivieren’’ (m.v.). Deze rivieren zijn de Nijl en de Eufraat. En de zonen van Cham waren Kusch, Mizraïm,
De Kuschieten vinden we dan ook niet alleen in Afrika, Ethiopië. Dat Put en Kanaän. (Gn 10:6)
zou het geval zijn als er sprake was van maar één rivier, de Nijl. Maar
de Kuschieten vinden we ook in Mesopatamië, bij de Eufraat en de
Tigris. Verder staat er dat het een land is aan de overzijde van die
beide rivieren, wat aangeeft dat het verder weg ligt dan vlak erbij. Het
is een ander land dan de landen en volken waarover in de profetieën
wordt gesproken en die in de buurt van Israël liggen.
Een verder kenmerk wordt gegeven door de aanduiding dat het een
land is dat ‘‘schaduwachtig is aan de grenzen’’. Schaduw ziet op
bescherming tegen de hitte. Het lijkt dus om een land te gaan dat een
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beschermende natie is die ver buiten het gewone gezichtsveld van de
profetie ligt.
2 Dat gezanten zendt over de zee, en in schepen van biezen op de
wateren! Gaat heen, gij snelle boden! tot een volk, dat getrokken is
en geplukt, tot een volk, dat vreselijk is van dat het was en voortaan;
een volk van regel en regel, en van vertreding, welks land de rivieren
beroven. (SV)

Wat wordt er verder van dat land gezegd? Het zendt gezanten in
‘‘biezen boten’’ (vgl. Job 9:26) over zee ‘‘tot een volk, dat getrokken is Zij glijden voorbij gelijk biezen boten,
en geplukt’’ (vers 2). Dat sluit precies aan bij het slot van het vorige als een arend, die toeschiet op de prooi. (Jb 9:26)
hoofdstuk. Israël is dat geplukte volk. Het is een vreselijk volk, in de
zin van wonderbaar of geducht, omdat het een wonderbare en geduchte God heeft die een wonderbaar plan heeft met zijn volk. Het is een
volk van ‘‘regel en regel’’ omdat God het zijn wetten met regelgeving
heeft gegeven. Het is een volk van ‘‘vertreding’’, want het is vele
malen in zijn geschiedenis vertrapt. Het is een land dat ‘‘de rivieren
beroven’’, wat wil zeggen dat Israël vele malen is beroofd door de
landen aan de rivieren. Dit verre land spant zich in om de Joden bijeen
te vergaderen en het lijkt allemaal te slagen.
3 Al gij ingezetenen der wereld, en gij inwoners der aarde! als men
de banier zal oprichten op de bergen, zult gij het zien, en als de
bazuin zal blazen, zult gij het horen.
4 Want alzo heeft de HEERE tot mij gezegd: Ik zal stil zijn, en zien
in Mijn woning, als de glinsterende hitte op de regen, als een wolk
van dauw in de hitte van de oogst;
5 Want vóór den oogst, als het uitbotten volkomen is, en de onrijpe
druif rijp wordt na de bloesem, zo zal Hij de ranken met snoeimessen
afsnijden, en de takken wegdoen en afkappen.
6 Zij zullen tezamen gelaten worden aan de roofvogels der bergen,
en aan de dieren der aarde; en de roofvogels zullen op hen overzomeren, en alle dieren der aarde zullen daarop overwinteren. (SV)

Na deze beschrijving komt de oproep tot alle inwoners van de aarde
om aandachtig te kijken naar en te luisteren naar alles wat dit volk uit
het verre land met Israël doet (vers 3). Het zal erin slagen Israël in zijn
land te brengen onder een eigen vlag. Het zal de bazuin van vrijheid
blazen. Vervolgens lezen we wat de HERE tijdens al de activiteiten
van het verre volk en van zijn volk zal doen: Hij zal al die drukte
gadeslaan, zonder Zich er mee te bemoeien (vers 4). Hij houdt Zich
stil. Het zijn activiteiten waarin Hij niet betrokken wordt. Hij staat
toe dat al deze handelingen gebeuren, maar Hij heeft er Zelf geen
actief aandeel in. Hij staat het toe, omdat het in zijn plan past. Totdat
Hij het moment gekomen acht om aan het werk te gaan (vers 5). Als
alle inspanningen geslaagd lijken, zal de HERE opnieuw alle boosheid
van de omringende volken jegens Israël de vrije teugel geven. Het
vriendschappelijk plan van het verre volk dat een groot succes leek
te worden, zal ten slotte falen. Het volk Israël dat in ongeloof steunde
op de beschermende macht in een ver weg gelegen land, zal een prooi
worden voor de heidense volken om hen heen die als roofdieren
worden voorgesteld (vers 6). Maar dit is niet het einde.
7 Te dien tijd zal aan de HEERE der heerscharen een geschenk
gebracht worden van het volk, dat getrokken is en geplukt, en van
het volk, dat vreselijk is van dat het was en voortaan; een volk van
regel en regel, en van vertreding, welks land de rivieren beroven;
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tot de plaats van de Naam van de HEERE der heerscharen, tot de
berg Sion. (SV)

Vers 7 maakt duidelijk dat deze grote onbekende wereldmacht van
ver weg alle inwoners van Israël vanuit dat rijk terugbrengt naar Israël
als een geschenk aan de HERE (vgl. Zf 3:10; Js 66:19b,20). Aan het begin
van het vrederijk zullen alle Israëlieten die de HERE toebehoren met
alle mogelijke middelen naar Israël worden teruggebracht. Het betreft
allen die zich nog onder de volken bevinden, die dus niet door eerdere
inspanningen waren teruggekeerd, maar die tevens de HERE kennen,
terwijl die eerder terugkeerden dat deden in ongeloof. Het beroofde
en berooide volk zal in de tegenwoordigheid van de HERE komen, tot
zijn heiligdom, waar zijn Naam woont. Daar zullen zij Hem eren voor
het feit dat Hij hun ten slotte heeft welgedaan (Dt 8:16).
Er is wel de suggestie gedaan dat de onbekende natie Engeland of het
Britse imperium zou zijn. Zij hebben immers het bestuur over Palestina overgenomen van de Turken en de mogelijkheden voor een
Joodse staat geschapen. Een andere grote natie die bedoeld zou
kunnen zijn, is de Verenigde Staten, de grote vriend van de Joodse
staat van de laatste tijd. Maar met zekerheid is het niet te zeggen.
Hoewel reële mogelijkheden zijn slecht suggesties. Beide genoemde
mogendheden zijn belangrijke zeemachten.
Vers 1 en 2 is de vestiging van de staat Israël in ongeloof, vers 7 is
het begin van het vrederijk. Daartussen ligt de huidige tijd waarin de
vestiging van de staat Israël in ongeloof zich heeft voltrokken met de
bekroning daarvan op 15 mei 1948. Dit is achteraf door ons, aan het
begin van de 21ste eeuw, natuurlijk makkelijk praten. Maar we
moeten bedenken dat gelovigen deze uitleg ook al hebben gegeven in
het begin van de 19e eeuw. Toen was er nog geen sprake van de
gebeurtenissen nu die de uitleg van toen bevestigen. De omstandigheden leken op het tegendeel van de uitleg te wijzen. Die uitleggers
hebben overigens geen pogingen gedaan het ‘‘land aan de zijde van
de rivieren’’ nader aan te duiden. Ook als we, door wat we in de
geschiedenis hebben gezien, nu menen dat het vooral zou kunnen
slaan op de Verenigde Staten, omdat die mogendheid ver buiten het
profetisch gezichtsveld ligt, kan dit slechts een suggestie zijn aan de
hand van de wijze waarop Israël in ongeloof zich in het land heeft
gevestigd en zich daar nog steeds handhaaft.
In dit verband is het interessant om het korte commentaar door te
geven dat J.N.Darby op dit hoofdstuk geeft in zijn synopsis:
‘‘Israël zal hersteld worden door een of andere machtige natie van
buiten de grenzen van zijn oude en nationale betrekkingen (de rivieren van het land Kusch, de Eufraat en de Nijl). Maar Jehova
blijft op de achtergrond, hoewel Hij alles leidt. Dan, als Israël zal
beginnen uit te botten als een wijnstok in het land, zal het ten prooi
worden overgegeven aan de volken. Niettemin zal het in die tijd
als een offerande aan Jehova gebracht worden en zal het zelf ook
een offerande aan Hem brengen.’’
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Van gene zijde der rivieren van Ethiopië zullen
mijn aanbidders, mijn verstrooiden, mijn offer
brengen. (Zf 3:10)
Ik zal onder hen een teken doen en Ik zal uit hen
de ontkomenen zenden naar de volken -- naar
Tarsis, Pul en Lud, die de boog spannen, naar
Tubal en Javan, de verre kustlanden, die de tijding aangaande Mij niet hebben gehoord noch
mijn heerlijkheid hebben gezien -- opdat zij mijn
heerlijkheid onder de volken verkondigen. En zij
zullen al uw broeders brengen uit alle volken als
een offer voor de HERE; op paarden en op wagens, op draagstoelen; op muildieren en op snelle kamelen, naar mijn heilige berg, naar Jeruzalem, zegt de HERE, zoals de Israëlieten het offer
in rein vaatwerk naar het huis des HEREN brengen. (Js 66:19,20)
..., die u in de woestijn met het manna voedde,
dat uw vaderen niet gekend hebben, om u te verootmoedigen, u op de proef te stellen en u ten
laatste wèl te doen. (Dt 8:16)

Hoofdstuk 18 volgens NBG-vertaling
1 Wee het land van vleugelgegons aan de overzijde der rivieren van
Ethiopië, 2 dat boden overzee zendt, in biezen boten over de wateren.
Gaat, snelle gezanten, tot een rijzig en glanzend volk, tot een natie,
wijd en zijd gevreesd, een volk, heerszuchtig en wreed, welks land
rivieren doorsnijden. 3 Alle inwoners der wereld en bewoners der
aarde, wanneer men de banier opheft op de bergen, zult gij het zien,
en wanneer men de bazuin blaast, zult gij het horen. (NBG)

Na deze uitvoerige belichting naar aanleiding van de vertaling zoals
de Statenvertaling die geeft, nu de mogelijke betekenis van dit hoofdstuk naar aanleiding van de vertaling van het NBG. Dit hoofdstuk
vormt samen met de twee volgende hoofdstukken een geheel. Hoofdstuk 18 spreekt over Ethiopië, hoofdstuk 19 over Egypte en hoofdstuk
20 over Egypte en Ethiopië. Egypte en Ethiopië, dat ten zuiden van
Egypte ligt, zijn een tijd lang één rijk geweest. Israël lag tussen Egypte
en Assyrië, de twee rijken die geruime tijd met afwisselend succes
naar de wereldmacht streefden.
Opmerkelijk is (en dat geldt ook voor de Statenveraling), dat het
hoofdstuk niet begint met een nieuwe Godsspraak, maar met een
‘‘wee’’. Dat lijkt erop te wijzen dat het een direct vervolg vormt van
de verzen 12-14 van het vorige hoofdstuk, waar een ‘‘wee’’ (vers 12)
werd uitgesproken over het woeden van de volken, waarin we Assyrië
hebben herkend (zie toelichting bij die verzen). Daarop sluit ook aan
dat ‘‘het land van vleugelgegons’’ (vers 1) Assyrië zou kunnen zijn.
Vleugel ziet op bescherming. Zo dient Assyrië zich aan, terwijl het
in werkelijkheid een verwoester is. Ethiopië zendt boden ‘‘overzee’’,
dat is via de Nijl, naar Juda, met het verzoek een bondgenootschap
aan te gaan tegen Assyrië (vers 2). Het waren ‘‘snelle’’ boden, want de
tijd drong voor Ethiopië. Juda leek een goede bondgenoot, want het
had een sterk leger en een reputatie die vrees inboezemde. Egypte,
Kanaän en de omringende volken hebben het vroeger ondervonden.
Alle bewoners der aarde zullen er getuigen van zijn dat de toekomst
aan Juda is (vers 3; vgl. 11:12). De hele geschiedenis van Israël is
gekenmerkt door het zoeken naar hulp buiten de HERE om. Dat is tot
op de dag van vandaag het geval.

En Hij zal een banier opheffen voor de volken,
en de verdrevenen van Israël verzamelen en de
verstrooide dochters van Juda vergaderen van
de vier einden der aarde. (Js 11:12)

4 Want aldus heeft de HERE tot mij gezegd: Ik blijf rustig en zie uit
mijn woonplaats toe als de stralende hitte bij zonneschijn, als een
nevel van dauw in de hitte van de oogsttijd. 5 Want vóór de oogst,
als de bloei voorbij is en de bloesem tot rijpende druif wordt, zal Hij
de ranken met snoeimessen afsnijden en de loten wegnemen en
afkappen. 6 Tezamen worden zij achtergelaten voor de roofvogels
der bergen en het gedierte der aarde, en de roofvogels zullen daarop
de zomer doorbrengen en al het gedierte der aarde daarop de winter.
7 Te dien tijde zal een geschenk gebracht worden aan de HERE der
heerscharen door een rijzig en glanzend volk, door een volk, wijd
en zijd gevreesd, een volk, heerszuchtig en wreed, welks land rivieren doorsnijden -- naar de plaats van de naam van de HERE der
heerscharen, de berg Sion. (NBG)

De boden van Ethiopië mochten haast hebben, maar de HERE niet (vers
4). Daarom hoefde zijn volk zich ook niet overhaast met Ethiopië
verbinden, alsof hun dat enige kracht tegen de oprukkende vijand zou
bieden. Steun zoeken bij mensen zal altijd op een teleurstelling
uitlopen (20:5,6). Dat zal het ongelovige Israël in de eindtijd ondervinden. Het zal zwaar te lijden krijgen, ondanks alle gesloten verbonden
en toegezegd hulp.
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Dan zullen zij verslagen en beschaamd wezen
om Ethiopië, hun toeverlaat, en om Egypte, hun
trots; en de inwoners van dit kustland zullen te
dien dage zeggen: Zie, zo gaat het met hen, op
wie wij ons verlaten hebben, tot wie wij om hulp
vluchtten om gered te worden van de koning van
Assur; hoe zullen wij dan ontkomen? (Js 20:5,6)
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De HERE stelt Zich voor als enig betrouwbare toeverlaat. Zijn volk
moet leren zien op Hem. Hij blijft rustig, heeft alles onder controle,
terwijl de omstandigheden zich ontwikkelen tot de juiste tijd is
aangebroken om tussenbeide te treden. Deze tijd wordt figuurlijk als
‘‘de oogsttijd’’ aangeduid. Dan zal Hij in de vijanden van Israël
snoeien, ze in hun macht beperken en hun gebied maken tot een
woonplaats voor het roofgedierte (vers 5,6). In de eindtijd zal Hij de
vijanden (de koning van het noorden ofwel de Assyriër van de
eindtijd) én de bondgenoten (het herstelde Europa) verdelgen.
Dit is het lot van elk volk dat zich tegen Gods volk, dat is het
overblijfsel, keert. Het leert ons dat wij rustig kunnen wachten op
Gods tijd om ten gunste van ons tussenbeide te komen. Wij mogen er
bij al onze geloofsoefeningen van verzekerd zijn dat alles onder zijn
absolute controle staat. We krijgen met beproevingen en moeilijkheden te maken, opdat wij onszelf op God zullen werpen in eenvoudige
en onwankelbare afhankelijkheid.
Als de HERE zo ten gunste van zijn volk is opgetreden, zal dit volk
Hem eren op de plaats die Hij daartoe heeft gegeven, de tempel op de
berg Sion (vers 7).
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Profetie over Egypte
INHOUD
Vers 1-10: De HERE oordeelt het land Egypte
Vers 11-15: De HERE oordeelt de wijsheid van Egypte
Vers 16,17: De schrik van Egypte voor Juda
Vers 18:

Egyptenaren spreken de taal van Kanaän

Vers 19,20: Egypte aanbidt en dient de HERE
Vers 21,22: De HERE kent Egypte en Egypte kent de HERE
Vers 23:

Egypte en Assur dienen de HERE

Vers 24,25: Egypte, Assur en Israël gezegend door de HERE
TOELICHTING
1 De Godsspraak over Egypte.
Zie, de HERE rijdt op een snelle wolk en komt naar Egypte; dan
beven de afgoden van Egypte voor Hem en het hart van Egypte
versmelt in zijn binnenste. 2 Dan zal Ik Egyptenaren tegen Egyptenaren ophitsen, zodat ieder van hen strijdt tegen zijn broeder en
ieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk;
3 en Egypte zal zijn bezinning verliezen en Ik zal zijn voornemen
verijdelen. Dan zal men de afgoden vragen, de bezweerders, de
geesten van doden en de waarzeggende geesten. 4 En Ik zal Egypte
overgeven in de macht van een hardvochtig heer, en een gestreng
koning zal daarover heersen, luidt het woord van de Here, de HERE
der heerscharen. 5 Dan zal het water uit de zee verdrogen en de
rivier zal drooglopen en opdrogen, 6 zodat de rivieren stinken, de
Nijlarmen van Egypte leeglopen en droog worden, riet en biezen
verwelken. 7 De vlakte langs de oevers van de Nijl, en alles wat bij
de Nijl gezaaid is, verdroogt, verwaait en is niet meer. 8 De vissers
zullen zuchten en treuren, allen die de angel in de Nijl uitwerpen;
zij die het net over het water uitspannen, zullen verkwijnen. 9 De
vlasbewerkers zullen beschaamd staan, evenals de linnenwevers;
10 en zijn steunpilaren zullen verbrijzeld worden, alle loonarbeiders
zullen zielsbedroefd zijn.

De Godsspraak over Egypte begint met de HERE die op een snelle
wolk naar Egypte komt (vers 1; Ps 104:3). Dit geeft aan dat Hij op het
punt staat oordelende handelingen te verrichten. Zowel de Egyptenaren zelf als de afgoden waarop zij steunen worden nietig bij het
verschijnen van zijn majesteit. Door zijn toedoen zouden de Egyptenaren in een burgeroorlog elkaar bestrijden (vers 2). In die situatie blijkt
de volledige zinloosheid van hun afgoden (vers 3). Uit deze chaos komt
een heerser naar boven die hun het leven nog moeilijker maakt (vers
4). Met deze wrede heerser kan ook de Assyriër bedoeld zijn. Rampen
en plagen volgen elkaar op (vers 5-10), waardoor er een tekort komt
aan alle levensbehoeften. De hele economie van Egypte is afhankelijk
van de Nijl. Als deze uitdroogt, is er geen vruchtbaar land meer. Een
uitgedroogde Nijl zorgt er ook voor dat de vissers werkeloos zijn
geworden. Er is geen brood en geen vis meer te krijgen. Ook de
kledingindustrie stort in. Voor vlas en linnen zijn geen grondstoffen
meer. Allen die daar een boterham in verdienden, zijn ontslagen en
zitten zonder inkomen.

Hij zoldert zijn opperzalen in de wateren,
Hij maakt de wolken tot zijn wagen,
Hij wandelt op de vleugelen van de wind.
(Ps 104:3)

11 Louter onverstandigen zijn de vorsten van Zoan, de wijste
raadslieden van Farao -- een dwaze raad. Hoe kunt gij tot Farao
zeggen: Ik ben een wijze, een zoon der koningen uit de voortijd? 12
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Waar zijn zij dan, uw wijzen? Laten zij het u toch bekend maken,
opdat men wete, wat de HERE der heerscharen over Egypte besloten
heeft. 13 Verdwaasd zijn de vorsten van Zoan, bedrogen de vorsten
van Nof; zij die de hoeksteen zijner stammen zijn, leiden Egypte op
een doolweg. 14 De HERE heeft hun een geest van bedwelming
ingegoten, zodat zij Egypte op een doolweg leiden bij al wat het doet,
zoals een beschonkene in zijn uitbraaksel tuimelt. 15 En Egypte zal
geen werk hebben, dat door kop of staart, palmtak of riet, zou
kunnen gedaan worden.

De spreekwoordelijke wijsheid van de Egyptenaren (Hd 7:22) laat het
afweten (vers 11). Ze blijken voor deze malaise geen oplossingen te
hebben. De beleidsmakers, de raad van wijzen, tasten in het duister
over de oorzaak van de ellende. De HERE daagt de Egyptenaren uit
met hun wijzen te komen (vers 12). Paulus neemt dit woord over en
zegt dat het in overeenstemming met Gods wijsheid is dat de wereld
met haar vermeende wijsheid niet tot de kennis van God is gekomen.
Vervolgens trekt hij de conclusie dat het God veeleer heeft behaagt
om mensen te redden door wat in de ogen van de wereld dwaasheid
is: de dwaasheid van de prediking van het kruis (1Ko 1:20-23). Dat moet
voor een christen een reden te meer zijn om de wereld met haar
schijnwijsheid voor gekruisigd te houden.

En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van
[de] Egyptenaren en was machtig in zijn woorden en werken. (Hd 7:22)
Waar is [de] wijze? Waar [de] schriftgeleerde?
Waar [de] redetwister van deze eeuw? Heeft
God niet de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar in de wijsheid van
God de wereld niet door de wijsheid tot kennis
van God is gekomen, heeft het God behaagd
door de dwaasheid van de prediking te behouden
hen die geloven. Immers, Joden begeren tekenen
en Grieken zoeken wijsheid, maar wij prediken
Christus, [de] Gekruisigde, voor Joden een aanleiding tot vallen en voor volken een dwaasheid,
... (1Ko 1:20-23)

Als de Egyptenaren echt wijs zijn, zullen ze inzien en bekend maken
dat deze rampen van de HERE der heerscharen komen. Ze zullen
inzien dat hun wijzen hen op een doolweg hebben geleid. Dat heeft
de HERE bewerkt, want Hij heeft als een oordeel in hun hoogmoedige
leiders een geest van bedwelming gegoten (vers 13,14). Daardoor zijn
ze als beschonkenen in hun eigen uitbraaksel getuimeld. Dat wil
zeggen dat ze de ellende waarin ze zijn terecht gekomen, zelf hebben
bewerkt. Ze bevinden zich in een toestand waaruit niemand hen kan
verlossen (vers 15). De verwarring en uitzichtloosheid is zo groot, dat
noch de leiders (‘‘kop’’ en ‘‘palmtak’’) noch iemand van het gewone
volk (‘‘staart’’ en ‘‘riet’’) een begin kan vinden om aan een oplossing
te gaan werken.
16 Te dien dage zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen: zij zullen
sidderen en vrezen voor de dreigende hand van de HERE der
heerscharen, waarmee Hij hen bedreigt; 17 en het land Juda zal
voor Egypte een schrik zijn; zo dikwijls iemand het daaraan herinnert, zal het vrezen voor het besluit dat de HERE der heerscharen
ertegen neemt.

In de rest van dit hoofdstuk volgen dan zes paragrafen die allemaal
beginnen met ‘‘te dien dage’’ (vers 16,18,19,21,23,25). Hierin worden de
directe gevolgen gezien van de oordelen die hiervoor zijn beschreven.
Maar zoals steeds bij de profetie krijgen we ook gevolgen op de lange
termijn te zien, vervullingen die pas in verbinding met het vrederijk
zullen plaatsvinden.
De eerste uitwerking van Gods oordelen over Egypte is dat de
Egyptenaren zullen vrezen voor de dreigende hand van de HERE (vers
16). Voor de toekomst wijst Jesaja Juda aan als het Goddelijk instrument voor de uitoefening van zijn toorn over Egypte (vers 17). Dat zal
vrees voor Juda bij de Egyptenaren geven, zoals vroeger (Ex 1:9).
Vroeger reageerde de koning van Egypte daarop met onderdrukking.
Dat zal in de toekomst niet zo zijn. De houding van Egypte ten
opzichte van Israël zal dan zodanig veranderd zijn dat zij zich zullen
openstellen voor Gods volk.
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Toen kwam er een nieuwe koning over Egypte,
die Jozef niet gekend had. Deze nu zeide tot zijn
volk: Zie, het volk der Israëlieten is groter en talrijker dan wij. (Ex 1:8,9)

18 Te dien dage zullen er vijf steden in het land Egypte zijn, die de
taal van Kanaän spreken en die bij de HERE der heerscharen
zweren; één zal genoemd worden: stad der verwoesting.

Er zal een tijd komen dat een bepaald aantal steden de taal van Kanaän
zal spreken, de taal van Gods volk (vers 18). Als algemene uitleg van
dit vers wordt gegeven dat veel Joden naar Egypte zijn gegaan, toen
de eerste tempel door de Babyloniërs was verwoest. Uit de geschiedschrijving is bekend dat vele Israëlieten in Egyptische steden woonden en daar synagogen bouwden en de wet van Mozes lazen en
onderwezen. Omdat in de vroegchristelijke tijd Egypte sterk door het
Jodendom beïnvloed was, verbreidde het christelijk geloof zich daar
snel. ‘‘De taal van Kanaän’’ betekent zowel dat het geloof in de God
van Israël ook cultureel en taalkundig in Egypte aanwezig was, als
ook dat het spreken van de gelovig geworden Egyptenaren aangaf dat
zij geestelijk veranderd waren. In laatste instantie slaat de profetie
echter niet op de voorchristelijke tijd en ook niet op de christelijke
tijd, maar ziet ze vooruit op het duizendjarig vrederijk, wanneer
Israëlieten en Egyptenaren samen de ene waarachtige God zullen
erkennen. Mogelijk dat de ene ‘‘stad der verwoesting’’ zo genoemd
is als een blijvende herinnering aan het verwoesten van de afgodendienst.
19 Te dien dage zal er een altaar voor de HERE zijn midden in het
land Egypte en aan zijn grens een opgerichte steen voor de HERE.
20 En dit zal tot een teken en tot een getuigenis wezen voor de HERE
der heerscharen in het land Egypte. Wanneer zij tot de HERE roepen
vanwege verdrukkers, dan zal Hij hun een verlosser en een strijder
zenden, die hen zal redden. 21 En de HERE zal Zich aan Egypte
doen kennen, en Egypte zal te dien dage de HERE kennen; en zij
zullen dienen met slachtoffer en spijsoffer en de HERE geloften
doen en betalen. 22 Zo zal de HERE Egypte geducht slaan en
genezen, en zij zullen zich tot de HERE bekeren, en Hij zal Zich door
hen laten verbidden en hen genezen.

Maar de invloed van Gods volk zal toenemen. Er zal ‘‘te dien dage’’
zelfs een altaar voor de HERE zijn midden in het land Egypte (vers 19).
Ook zullen ze van Hem getuigen (vers 20). Dan neemt de zegen voor
Egypte een grote vlucht. De HERE neemt het voor hen op als er
vijanden komen en zij tot Hem bidden. Hij doet Zich aan hen kennen
als was het zijn volk en zij zullen Hem kennen (vers 21). Ze zullen Hem
offers brengen en geloften doen, die ze niet nalaten te houden. Vers
22 is een samenvatting van alle voorgaande verzen.
23 Te dien dage zal er een heerbaan wezen van Egypte naar Assur,
en Assur zal in Egypte komen en Egypte in Assur, en Egypte zal met
Assur (de HERE) dienen.

En nog groter wordt de zegen. De aartsvijanden Egypte en Assyrië
worden met elkaar verzoend (vers 23). Beide volken die met elkaar
streden om de wereldheerschappij, zijn nu verenigd en zullen samen
de HERE dienen. Een weg zal hen verbinden. Die weg kan niet anders
dan via Israël lopen, een symbool dat alle zegen voor de hele wereld
uit Israël voortkomt. Joden en heidenen genieten samen de zegeningen van het beloofde vrederijk.
24 Te dien dage zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assur, een
zegen in het midden der aarde, 25 omdat de HERE der heerscharen
het gezegend heeft met de woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte
en het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel Israël.
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Dat Israël de schakel is tussen de beide landen, zien we in vers 24. In
plaats van zoals vroeger nu eens aan de een, dan weer aan de ander
onderworpen te zijn, zal Gods volk de door de HERE bedoelde hoogte
van macht en heerlijkheid hebben bereikt. Het zal ‘‘een zegen in het
midden der aarde’’ zijn, de aarde hier vertegenwoordigd door Egypte
en Assyrië. Dit komt alleen ‘‘omdat de HERE der heerscharen het
gezegend heeft’’ (vers 25). Egypte en Assyrië krijgen elk een van de
erenamen van Gods volk. De speciale band van de HERE met Israël
(het hele volk) blijkt uit de naam waarmee Hij dit volk ook in het
vrederijk noemt: ‘‘mijn erfdeel’’.
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Profetie over Egypte en Ethiopië
INHOUD
Vers 1:

Assyrië neemt Asdod in

Vers 2:

Jesaja moet een situatie symbolisch voorstellen

Vers 3,4:

Betekenis van het optreden van Jesaja

Vers 5,6:

De boodschap van het optreden van Jesaja

TOELICHTING
1 In het jaar, toen de veldmaarschalk naar Asdod kwam, gezonden
door Sargon, de koning van Assur, en hij tegen Asdod streed en het
innam; -- 2 te dien tijde sprak de HERE door Jesaja, de zoon van
Amoz: Ga en maak het grove kleed los van uw lendenen en trek uw
schoenen van uw voeten. En hij deed alzo en liep ongekleed en
barrevoets. 3 Toen zeide de HERE: Zoals mijn knecht Jesaja ongekleed en barrevoets gelopen heeft drie jaar lang, tot een teken en
een zinnebeeld aangaande Egypte en Ethiopië, ...

De achtergrond is dat Hizkia een bondgenootschap wilde sluiten of
al gesloten had met Egypte en Ethiopië. Om zich tegen de het sterke
Assyrië te kunnen verzetten, namen veel landen de toevlucht tot het
sluiten van een verbond met landen die diezelfde dreiging op zich af
zagen komen. Maar voor Hizkia was dit een ongehoorzaamheid aan
de HERE en een bewijs van zijn gebrek aan vertrouwen op Hem.
Het begon met de opstand van Asdod, een Filistijnse stad, tegen
Assyrië. De koning van Assur nam Asdod in (vers 1), ondanks het feit
dat Filistéa door Egypte werd gesteund. Filistéa lag vlak bij Juda. De
verovering van Asdod moet grote beroering in Juda hebben veroorzaakt. Juda had ook behoefte aan de steun van Egypte en van Ethiopië.
De steun van Egypte blijkt voor Filistéa van geen betekenis te zijn.
De bijzondere opdracht die Jesaja krijgt (vgl. Ez 4:1-8; Hs 1:2-9), wordt
door de omstandigheden die zojuist zijn vermeld, extra onderstreept.
Gij, mensenkind, neem u een tichelsteen, leg die vóór u en teken daarop een
stad, Jeruzalem. En breng haar in staat van belegering: bouw een schans
tegen haar, werp een wal op tegen haar, sla legerkampen tegen haar op,
breng aan alle kanten stormrammen tegen haar in stelling. En gij, neem u
een ijzeren bakplaat en zet die als een ijzeren muur tussen u en de stad. Richt
uw blikken vast op haar, zodat zij in staat van belegering komt; en beleger
haar. Dit zal voor het huis Israëls een teken zijn. En gij, ga op uw linkerzijde
liggen en leg daarop de ongerechtigheid van het huis Israëls; naar het getal
der dagen dat gij daarop liggen zult, zult gij hun ongerechtigheid dragen.
En Ik leg u de jaren van hun ongerechtigheid op, naar het getal der dagen:
driehonderd en negentig dagen. Zo zult gij de ongerechtigheid van het huis
Israëls dragen. Als gij dit hebt volbracht, zult gij opnieuw gaan liggen, op
uw rechterzijde; dan zult gij de ongerechtigheid dragen van het huis van
Juda: veertig dagen; voor elk jaar leg Ik u een dag op. Gij zult uw blikken
vast op het belegerde Jeruzalem richten, met ontblote arm, en ertegen profeteren. En zie, Ik zal touwen om u heen slaan, zodat gij u niet van de ene op
de andere zijde kunt keren, totdat gij de dagen van uw belegering ten einde
hebt gebracht. (Ez 4:1-8)
Het begin van het spreken des HEREN door Hosea.
De HERE zeide tot Hosea: Ga heen, neem u een ontuchtige vrouw en kinderen
uit een ontuchtige geboren, want het land wendt zich in schandelijke ontucht
van de HERE af.
Toen ging hij heen en huwde Gomer, de dochter van Diblaïm, en zij werd
zwanger en baarde hem een zoon. De HERE zeide tot hem: Noem hem Jizreël,
want het zal niet lang meer duren of Ik zal de bloedschuld van Jizreël bezoeken aan Jehu’s huis, en een einde maken aan het koninkrijk van het huis
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Israëls. Te dien dage zal het geschieden, dat Ik Israëls boog verbreken zal
in het dal van Jizreël.
Zij werd wederom zwanger en baarde een dochter; Hij zeide tot hem: Noem
haar Lo-Ruchama, want Ik zal Mij voortaan niet meer over het huis Israëls
ontfermen, dat Ik hun iets vergeven zou. Doch over het huis van Juda zal Ik
mij ontfermen, en hen verlossen als de HERE, hun God. Maar Ik zal hen niet
verlossen door boog of zwaard of oorlogstuig, door paarden of door ruiters.
Nadat zij Lo-Ruchama gespeend had, werd zij zwanger en baarde een zoon.
Toen zeide Hij: Noem hem Lo-Ammi, want gij zijt mijn volk niet en Ik zal de
uwe niet zijn. (Hs 1:2-9)

Daarbij moeten we bedenken dat Jesaja vóór die tijd een bijzondere
opdracht van de HERE had gekregen (vers 2,3). Hij moest de verovering
van Egypte en Ethiopië door Assyrië uitbeelden door maar liefst drie
jaar lang zonder mantel en schoenen door Juda te lopen. Door zonder
mantel en schoenen te lopen gedraagt hij zich als een slaaf of een
krijgsgevangene. Al die tijd ook zou hij blootgesteld worden aan weer
en wind, aan koude en regen. Profeten zijn niet slechts een spreekbuis
van God, maar ze zijn met hun hele persoon bij hun boodschap
betrokken. Voor de eindtijd heeft zijn boodschap ook betekenis, want
in de eindtijd zal Assyrië, dat is de koning van het Noorden, Egypte En hij zal zijn hand uitstrekken tegen de landen,
en het land Egypte zal niet ontkomen, ...
ook binnenvallen en veroveren (Dn 11:42).
(Dn 11:42)
..., 4 zo zal de koning van Assur de gevangenen van Egypte en de
ballingen van Ethiopië, jongen en ouden, wegdrijven, ongekleed en
barrevoets en met ontblote achterdelen, een smaad voor Egypte. 5
Dan zullen zij verslagen en beschaamd wezen om Ethiopië, hun
toeverlaat, en om Egypte, hun trots; 6 en de inwoners van dit
kustland zullen te dien dage zeggen: Zie, zo gaat het met hen, op
wie wij ons verlaten hebben, tot wie wij om hulp vluchtten om gered
te worden van de koning van Assur; hoe zullen wij dan ontkomen?

Nadat de drie jaren om zijn, wordt de uitleg van deze opdracht
gegeven (vers 4). Met zijn optreden heeft Jesaja de boodschap afgegeven dat het volk er net zo uit zal zien als hij, indien zij vasthouden aan
hun verbond, of de wens daartoe, met Egypte en Ethiopië. De HERE
zou namelijk deze twee landen, waar Hizkia en Juda hun steun bij
zochten, laten overkomen wat Jesaja had uitgebeeld (vers 5). Het is een
waarschuwing voor het volk van God en in feite voor elk volk en elk
mens om geen steun bij mensen te zoeken tegen een vijand (vers 6),
maar om in nood de toevlucht te nemen tot God. Menselijke hulp zal Bied ons hulp tegen de tegenstander,
want mensenhulp is ijdel. (Ps 60:13)
altijd blijken volledig te kort te schieten (Ps 60:13).
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Profetie over Babel, Edom en Arabië
INHOUD
Vers 1,2

De Meden en Perzen trekken op tegen Babel

Vers 3,4

De reactie van Jesaja op wat hij ziet

Vers 5-9

De zorgeloosheid en de val van Babel

Vers 10

De troost voor Gods volk

Vers 11,12 Godsspraak over Duma
Vers 13-17 Godsspraak over Arabië
TOELICHTING
1 De Godsspraak over de woestijn aan de zee.
Als stormvlagen, die in het Zuiderland gieren, komt het uit de
woestijn, uit een vreselijk land. 2 Een dreigend gezicht is mij
geopenbaard: een verrader, die verraderlijk handelt en een verwoester, die verwoest. Trek op, Elam! Sla het beleg, Medië! Alle
zuchten doe Ik ophouden.

Er staan drie Godsspraken in dit hoofdstuk. Ze betreffen Babel (vers
1-10), Edom (vers 11-12) en Arabië (vers 13-17). ‘‘De woestijn aan de zee’’
is Babel (vers 1; vgl. Jr 51:13,36). Het lag aan de zee, maar het zou spoedig
door de Meden worden veroverd en tot een woestijn worden. Het is
duidelijk een profetie, want Assyrië was nog het machtige wereldrijk.
Van Babel was nog niet veel te zien. Maar het is juist het wezen van
de profetie dat God daarin toekomstige gebeurtenissen beschrijft,
waarvan nog geen enkel aspect in het heden te ontdekken valt. Dat
geldt evenzo voor de verovering van Babel door de Meden en Perzen.
Met Elam wordt Perzië bedoeld, dat samen met Medië (vers 2) met
geweld en snel tegen Babel zou optrekken. Zo zou de Here zijn volk
verlichting geven van het juk van Babel. Het heeft ook allemaal een
betekenis voor de eindtijd.
3 Daarom zijn mijn heupen een en al siddering, weeën grijpen mij
aan als de weeën ener barende; ik krimp ineen bij het horen; ik ben
verschrikt bij het zien. 4 Mijn hart bonst, schrik overvalt mij; dit
maakt de schemering, die mij lief is, voor mij tot een verschrikking.

Wat Jesaja aan geweld in het visioen ziet, laat hem niet onberoerd.
Als hij al het leed en de ellende ziet, grijpt hem dat weer aan (vers 3).
Hij werd erdoor beroofd van de genoegens van de rust van de nacht
(vers 4). Welke indruk maakt het op ons als we eraan denken in wat
voor leed de wereld binnenkort gedompeld zal worden vlak voor de
terugkeer van de Heer Jezus, dus heel binnenkort?
5 De tafel aanrichten, het tapijt spreiden, eten en drinken? -- Op, gij
vorsten, oliet het schild! 6 Want aldus heeft de Here tot mij gezegd:
Ga heen, zet een wachter uit; laat hij melden wat hij ziet. 7 Ziet hij
een stoet ruiters, twee aan twee, een troep ezels, een troep kamelen,
laat hij dan goed acht geven met grote opmerkzaamheid. 8 Toen
riep hij: Zie, HERE, ik sta bestendig des daags op de wachttoren en
op mijn wachtpost stel ik mij alle nachten; 9 zie, daar komt een troep
mannen, een stoet ruiters, twee aan twee. Toen hief hij aan en zeide:
Gevallen, gevallen is Babel, en alle gesneden beelden van zijn goden
heeft Hij ter aarde verbrijzeld.

De Babyloniërs dachten niet aan het naderend onheil. Ze deden zich
te goed aan rijk voorziene tafels waaraan ze op heerlijke rustbedden
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aanlagen (vers 5). Daarom zou de vijand hen onverwachts overvallen.
Dit tafereel van zorgeloosheid en de inval van de vijand wordt in
Daniël 5 beschreven. Jesaja beschrijft het alsof hij erbij aanwezig is.
Hij roept hen toe hun gemakzucht te verlaten en zich klaar te maken
voor de strijd. Het oliën van het schild was bedoeld om de vijandelijke
slagen ervan te laten afglijden.

Toen bekleedde men Daniël, op bevel van Belsazar, met purper en hing hem een gouden keten
om de hals, en men riep over hem uit, dat hij de
derde heerser in het koninkrijk zou zijn.
In dezelfde nacht werd Belsazar, de koning der
Chaldeeën, gedood. (Dn 5:29,30)

Jesaja moet een wachter uitzetten (vers 6). Het lijkt erop dat hij zelf die
wachter is, net als verderop in vers 11 hij zelf ook een wachter is (vgl.
Hab.2:1,2). Een wachter is iemand die in de raadsbesluiten van God
staat, die weet wat er gaat gebeuren en die uitziet naar die gebeurtenis.
Zo is het ook voor ons. Wie uit de Schrift heeft geleerd wat God heeft
voorzegd, die zijn voornemen kent, door Schrift met Schrift te vergelijken, en aanvaardt wat hem duidelijk is geworden, is in staat anderen
te waarschuwen. Een wachter ziet uit en is in gemeenschap met God.
God zegt waarop hij moet letten (vers 7). Maar hij moet wel aandachtig
en heel oplettend kijken. Hij bevestigt dat hij dat zal doen op de
wachttoren in de nacht (vers 8). Hij is heel waakzaam. Slapen is er niet
bij voor wie Gods waarschuwingen en aanwijzingen serieus neemt.
Dan ziet hij hoe precies dat gebeurt wat door God is voorzegd (vers 9).
Gods werktuigen doen hun werk en brengen Babel ten val. De val van
Babel wordt in het boek Openbaring met dezelfde woorden weergegeven (Op 14:8; 18:2) en toont de nauwe verbinding van de profetie van
het Oude Testament met die van het Nieuwe Testament. Pas in de
eindtijd zal deze profetie van de val van Babel zijn volle vervulling
vinden.

Ik wil gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal, ik wil uitzien naar wat Hij tot mij
spreken zal, en wat ik moet antwoorden op mijn
klacht. Toen antwoordde de HERE mij: Schrijf
het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen.
(Hk 2:1,2)

En een andere, een tweede engel volgde en zei:
Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van
de wijn van de grimmigheid van haar hoererij
alle naties heeft laten drinken. (Op 14:8)
En hij riep met krachtige stem de woorden: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, en het is
een woonplaats van demonen en een bewaarplaats van elke onreine geest en een bewaarplaats van elke onreine en gehate vogel geworden. (Op 18:2)

10 O, mijn gedorst en geslagen volk, wat ik van de HERE der
heerscharen, de God van Israël, gehoord heb, heb ik u verkondigd.

Hiermee wordt het gebruik van Babel door God duidelijk: het is door
God gebruikt als tuchtmiddel voor zijn volk. Jesaja verwijst naar
Babel als naar een dorsmachine (vers 10; Jr 51:33) die zijn volk dorste
en sloeg. Dat was om het van het kaf te ontdoen en het koren over te
houden. Maar aan het gebruik van dit tuchtmiddel komt een einde.
Met deze mededeling heeft hij zijn volk willen bemoedigen. Het was
niet een door hemzelf verzonnen boodschap. Hij gaf door wat hij van
de Here had gehoord. Ook wij mogen doorgeven wat we van de Heer
hebben geleerd en niet onze eigen ideeën en uitleggingen.

Want zo zegt de HERE der heerscharen, de God
van Israël: De dochter van Babel is als een dorsvloer ten tijde dat men die vaststampt; nog een
wijle, dan komt de tijd van de oogst voor haar.
(Jr 51:33)

11 De Godsspraak over Duma.
Men roept tot mij uit Seïr: Wachter, wat is er van de nacht?
Wachter, wat is er van de nacht? 12 De wachter zegt: Morgen komt,
maar ook nacht; als gij vragen wilt, vraagt, komt dan terug.

Duma in vers 11 is Edom en betekent ‘stilte’ (dat wil zeggen van de
dood). Ze hebben gehoord wat de grote profeet Jesaja heeft verteld.
Ze hebben zijn waarschuwingen gehoord of anderen erover horen
vertellen. Ze hebben ook over zijn aankondigingen van oordeel en
van heil en uitredding gehoord. Nu zijn ze nieuwsgierig geworden of
hij hun ook iets te vertellen heeft. Daarom stellen ze Jesaja, de
wachter, een vraag vanuit Seïr, het gebied waar de Edomieten wonen
(Jz 24:4). Door de herhaling krijgt de vraag extra nadruk. Het is niet
duidelijk of de vraag ernstig gemeend of spottend bedoeld is.
De Edomieten hadden ook te lijden van Assyriërs. Zou de profeet uit
Juda ook kunnen zeggen hoe lang dat nog voor hen zou duren? Of
zouden ze toch spottend die vraag stellen? Willen ze echt weten
wanneer de morgen komt, of gaan ze ervan uit dat Jesaja maar wat
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En aan Isaäk schonk Ik Jakob en Esau. Aan
Esau gaf Ik het gebergte Seïr, opdat hij het in bezit zou nemen, terwijl Jakob en zijn zonen naar
Egypte trokken. (Jz 24:4)

roept (vgl. 2Pt 3:3,4)? Misschien is het vers wel zo vaag, omdat er zoveel
verschillende soorten ‘Edomieten’ zijn.
Maar Jesaja weet het antwoord, omdat hij in Gods raadsbesluiten
staat. Hij geeft ook het antwoord. Hij kan wijzen op een morgen van
een komende dag (vers 12). Maar hij zegt ook dat er een nacht komt.
Het antwoord van de wachter heeft voor elke ‘Edomiet’ betekenis.
Wie de boodschap van de wachter aanneemt als namens God gesproken, zal er een dag voor zo iemand komen, ook al is het nog nacht (Rm
13:12). Maar voor de spottende Edomieten is het nacht en blijft het
nacht. De vraagsteller mag naar de betekenis vragen. We mogen
telkens vragen hoe lang het nog duurt voordat het dag wordt. Het is
een bemoediging voor de gelovige. Elke keer mogen we het profetische woord bevragen en erdoor bemoedigd worden dat het God niet
uit de hand loopt en dat Hij tenslotte al zijn beloften zal waarmaken.
Er ligt ook in opgesloten dat, om het dag te zien worden, het nodig is
dat de vraagsteller terugkeert, dat is zich bekeert tot God.
Voor Israël en de wereld zal de morgen zonder wolken aanbreken
(2Sm 23:4) als de Heer Jezus zijn vrederijk opricht. Maar eerst moet
daaraan de komst van de Heer Jezus ten oordeel vooraf gaan. Israël
en de wereld moeten eerst door de nacht van de grote verdrukking.
Die nacht zal voor allen die zich niet bekeren overgaan in de eeuwige
nacht. Voor hen die zich bekeren zal het eeuwig licht zijn.

Weet dit eerst, dat er in [het] laatst van de dagen
spotters met spotternij zullen komen, die naar
hun eigen begeerten wandelen en zeggen: Waar
is de belofte van zijn komst? Want sinds de vaderen zijn ontslapen, blijft alles zó [als] van [het]
begin van [de] schepping. (2Pt 3:3,4)

De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Laten wij dan de werken van de duisternis afleggen
<en> de wapens van het licht aandoen.
(Rm 13,12)

Een rechtvaardige heerser over de mensen,
een heerser in de vreze Gods,
hij is als het morgenlicht bij het opgaan der zon,
een morgen zonder wolken:
door de glans na de regen
spruit jong groen uit de aarde. (2Sm 23:3b,4)

13 De Godsspraak tegen Arabië.
In het woud van Arabië moet gij overnachten, karavanen der
Dedanieten. 14 Brengt de dorstige water tegemoet, inwoners van
het land Tema; gaat de vluchteling tegen met brood. 15 Want voor
de zwaarden zijn zij gevlucht, voor het getrokken zwaard, en voor
de gespannen boog en voor de druk van de oorlog. 16 Want aldus
heeft de Here tot mij gezegd: Binnen nog een jaar, naar de jaren
van een dagloner, zal het gedaan zijn met al de heerlijkheid van
Kedar; 17 en gering zal het aantal bogen van de helden der Kedarieten zijn, dat overblijft; want de HERE, de God van Israël, heeft
het gesproken.

De Dedanieten (vers 13) waren een handeldrijvende Arabische stam
uit het zuiden van Arabië. Het waren afstammelingen van Abraham
en Ketura (Gn 25:3). Zij waren op de vlucht voor het zwaard van de
koning van Assyrië (vers 15). Nu moesten ze overnachten bij de
Temanieten, een Ismaëlitische stam, dus nakomelingen van Abraham
en Hagar (Gn 25:15). Tema lag in het noordwesten van Arabië. Jesaja
roept de Temanieten op hen aan water en brood te helpen (vers 14).

En Abraham nam wederom een vrouw, Ketura
geheten. En zij baarde hem Zimran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak en Suah. En Joksan verwekte Scheba en Dedan. (Gn 25:1-3a)
Dit zijn dan de namen der zonen van Ismaël, genoemd naar hun afstamming: de eerstgeborene
van Ismaël Nebajoth, voorts Kedar, Adbeël, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadar, Tema, Jetur,
Nafis en Kedma. (Gn 25:13-15)

Ze zijn dan wel aan een onmiddellijk gevaar ontkomen door te
vluchten, maar vrij spoedig hierna zullen ze toch door een grote ramp
worden getroffen. De tijd wordt weer precies vastgesteld (vers 16; zie
16:14). Dan zal er van deze Arabische stammen niet veel overblijven
(vers 17). Kedar lag in het noorden van Arabië. Het was bekend om
zijn mooie zwarte tenten (Ps 120:5; Hl 1:5; vgl. Jr 49:28,29).

Maar nu spreekt de HERE: Binnen drie jaar,
naar de jaren van een dagloner, zal de heerlijkheid van Moab veracht zijn, ondanks al zijn
groot rumoer, en zijn rest zal weinig, gering, onbeduidend zijn. (Js 16:14)
Wee mij, dat ik in Mesech moet vertoeven,
dat ik moet wonen bij de tenten van Kedar.
(Ps 120:5)

Over Kedar en over de koninkrijken van Hazor, die Nebukadrezar, de koning
van Babel, verslagen heeft.
Zo zegt de HERE: Op, rukt op tegen Kedar en verdelgt de stammen uit het
Oosten! Hun tenten en hun kleinvee neme men weg, hun tentdoeken en al hun
have, en hun kamelen neme men voor zich mede en roepe over hen uit: Schrik
van rondom! (Jr 49:28,29)
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Donker van huid ben ik, doch bekoorlijk,
dochters van Jeruzalem,
als de tenten van Kedar,
de gordijnen van Salomo. (Hl 1:5)
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Lichtzinnigheid van Jeruzalem, profetie over Sebna en Eljakim

Jesaja 22

INHOUD
Vers 1-7

Jeruzalem negeert het komende oordeel

Vers 8-11: Jeruzalem negeert de Here en vertrouwt op eigen middelen
Vers 12,13: Jeruzalem negeert de oproep tot bekering
Vers 14:

Geen verzoening voor deze ongerechtigheid

Vers 15-19: Profetie over Sebna
Vers 20-24: Profetie over Eljakim
Vers 25:

De vaste pin afgebroken en gevallen

TOELICHTING
1 De Godsspraak over het dal van het gezicht.
Wat hebt gij toch, dat gij met u allen op de daken klimt, 2 gij
rumoerige, woelige stad, uitgelaten veste? Uw verslagenen zijn niet
met het zwaard verslagen noch in de oorlog gedood. 3 Al uw
aanvoerders zijn tezamen gevlucht, zonder één boogschot zijn zij
gevangen; al de uwen, die men achterhaalde, zijn allen gevangen
genomen, hoever zij ook weggevlucht waren. 4 Daarom zeg ik:
Wendt de blik van mij af, laat mij bitter wenen; dringt niet aan om
mij te troosten over de verwoesting van de dochter mijns volks. 5
Want de Here, de HERE der heerscharen, houdt in het dal van het
gezicht een dag van verwarring, verwoesting en ontzetting: omverhalen van muren en geschreeuw naar het gebergte. 6 Elam heeft
de pijlkoker opgenomen, met wagenen, manschappen, ruiters; Kir
heeft het schild ontbloot. 7 Toen de keur van uw dalen zich met
wagenen vulde, de ruiters zich in slagorde stelden tegen de poort,
...

Met ‘‘het dal van het gezicht’’ (vers 1) wordt Jeruzalem bedoeld.
Hoewel de stad niet letterlijk in een dal ligt, wordt hij omgeven door
bergen (Ps 125:2). Een schouwspel doet de inwoners op de daken
klimmen, om toch niets van het spektakel te missen. Van een aanstaande oordeel wil men niet weten. Het gevaar wordt genegeerd en
weggespoeld door vermaak. Er zullen oordelen over de stad komen.
Zoals zo vaak gaat het zowel om oordelen die vlak voor de deur staan
als om oordelen die in de eindtijd zullen plaatsvinden (vers 2,3). Op
korte termijn zal de koning van Assyrië Juda binnentrekken of is er
binnengetrokken en heeft steden veroverd (2Kn 18:13). De vernedering
zal groot zijn. Aanvoerders zullen vluchten, zodat het leger stuurloos
is. Niemand zal ontkomen, hoever ze ook gevlucht zijn.
Jesaja is ontzet als hij de verwoesting van de stad voor zijn geestesoog
ziet (vers 4). Hij is daar zo diep van onder de indruk, dat hij niet getroost
wil worden. Zijn smart is zo groot dat hij er niemand in kan laten
delen. Hij weet dat deze verwoesting van de Here komt (vers 5) en
daarom rechtvaardig, maar ook zo hevig is. Vanuit strategisch gelegen gebieden als Elam en Kir trekken de legers van Assyrië Juda
binnen (vers 6,7).
... 8 en Hij de beschutting van Juda wegnam -- te dien dage richttet
gij de blik naar het wapentuig van het woudhuis; 9 gij zaagt, dat de
scheuren der stad van David vele waren; gij vergaardet het water
van de benedenste vijver; 10 gij teldet de huizen van Jeruzalem, en
gij braakt huizen af om de muur ontoegankelijk te maken; 11 gij
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Rondom Jeruzalem zijn bergen;
zo is de HERE rondom zijn volk
van nu aan tot in eeuwigheid. (Ps 125:2)

In het veertiende jaar van koning Hizkia trok
Sanherib, de koning van Assur, op tegen alle versterkte steden van Juda en bezette ze.
(2Kn 18:13)

maaktet een vergaarbak tussen de beide muren voor het water van
de oude vijver. Maar gij richttet de blik niet op Hem, die het gedaan
had, en Hem, die het van overlang geformeerd had, zaagt gij niet.

Wat in de verzen 8-11 wordt beschreven, heeft plaatsgevonden in de
tijd van Hizkia (2Kn 20:12-21; 2Kr 32:2-7,30).
Te dien tijde zond Berodach-Baladan, de zoon van Baladan, de koning van
Babel, gezanten met een brief, en een geschenk aan Hizkia, want hij had
gehoord, dat deze ziek geweest was. En Hizkia hoorde naar hen en hij liet
hun zijn gehele schathuis zien: het zilver en het goud, de specerijen en de
kostbare olie, zijn gehele tuighuis en alles wat zich onder zijn schatten bevond. Er was niets in zijn paleis en in zijn gehele rijk, dat Hizkia hun niet liet
zien.
Toen kwam de profeet Jesaja tot koning Hizkia en vroeg hem: Wat hebben
deze mannen gezegd en vanwaar zijn zij tot u gekomen? En Hizkia antwoordde: Uit een ver land zijn zij gekomen, uit Babel. En hij vroeg: Wat hebben
zij in uw paleis gezien? Hizkia antwoordde: Alles wat in mijn paleis is, hebben zij gezien; er is niets onder mijn schatten, dat ik hun niet heb getoond.
Toen zeide Jesaja tot Hizkia: Hoor het woord des HEREN: zie, er zullen dagen
komen, dat alles wat in uw paleis is en wat uw vaderen hebben opgestapeld
tot op deze dag, naar Babel zal worden weggevoerd. Niets zal er overblijven,
zegt de HERE. En van uw zonen, die uit u voortkomen zullen, die gij zult
verwekken, zullen zij nemen, om hoveling te zijn in het paleis van de koning
van Babel. Hizkia zeide tot Jesaja: Het woord des HEREN, dat gij gesproken
hebt, is goed. Ook dacht hij: Het zal immers gedurende mijn leven bestendig
vrede zijn.
Het overige van de geschiedenis van Hizkia en al zijn dappere daden, en hoe
hij de vijver en de waterleiding heeft aangelegd en het water naar de stad
heeft gebracht, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken der koningen van Juda? Hizkia ging bij zijn vaderen te ruste; zijn zoon Manasse
werd koning in zijn plaats. (2Kn 20:12-21)
Toen Jehizkia zag, dat Sanherib gekomen was met het plan tegen Jeruzalem
te strijden, overlegde hij met zijn oversten en zijn helden om de waterbronnen
buiten de stad dicht te stoppen, en zij zegden hem hun hulp toe. Er kwam veel
volk samen, dat al de bronnen en de beek die midden door dat land stroomde,
dichtstopte, en zeide: Waarom zouden de koningen van Assur bij hun komst
zoveel water vinden? Met man en macht herstelde hij de gehele afgebroken
muur, bouwde daarop torens en daarbuiten een andere muur. Voorts versterkte hij de Millo van de stad Davids en maakte werpspiesen en schilden
in menigte. Ook stelde hij krijgsoversten over het volk; hij verzamelde hen
bij zich op het plein van de stadspoort en sprak hen bemoedigend toe: Weest
sterk en moedig, vreest niet en wordt niet verschrikt voor de koning van Assur
en de gehele menigte die met hem is, want met ons is meer dan met hem. ...
Jehizkia was het ook, die de bovenste uitgang van het water van Gichon
dichtstopte en het naar beneden westwaarts naar de stad Davids leidde. In
al zijn doen was Jehizkia voorspoedig. (2Kr 32:2-7, 30)

Het beschrijft hoe er allerlei voorzorgsmaatregelen werden genomen
om zich bij een eventuele aanval van de Assyriër te verweren. Hun
voorzorgsmaatregelen waren goed en gepast. Het verkeerde was dat
zij daar ‘hun blik op richtten’ (vers 8) in plaats van te vertrouwen op
God. Bij het volk was geen geloof. Zij ‘richtten hun blik niet op de
Here’, ze dachten er niet aan dat hun dit alles overkwam uit zijn hand,
om hen tot bekering te brengen (vers 11).
De les van deze verzen is heel belangrijk. Wat wij in eigen kracht
willen doen, is nutteloos en verwoestend. Alleen wat we doen in Gods
kracht en door Hem geleid, heeft een goede uitwerking. Het kwaad
kan nooit worden tegengegaan met middelen die wij door menselijke
wijsheid hebben aangeschaft. Als we God vergeten, voert dat tot een
vertrouwen op menselijke bronnen en middelen, en dat zal eindigen
en teleurstelling en ellende.
12 En de Here, de HERE der heerscharen, riep te dien dage tot
geween en tot rouwklacht, tot kaalscheren en tot omgording met
een rouwgewaad. 13 Maar zie, daar is vrolijkheid en vreugde, een
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doden van runderen en een slachten van schapen, een eten van vlees
en een drinken van wijn: laten wij eten en drinken, want morgen
sterven wij. 14 Maar de HERE der heerscharen heeft Zich voor mijn
oren geopenbaard: Voorwaar, voor deze ongerechtigheid zal u geen
verzoening geschieden, totdat gij sterft, zegt de Here, de HERE der
heerscharen.

Toen Hij opriep tot verootmoediging, tot berouw en omkeer, gaven
zij zich over aan feesten, eten en drinken (vers 12,13). Ze waren
volkomen zorgeloos met betrekking tot het dreigende gevaar. Daarin
leken zij op Babel dat ook zo lichtzinnig feest vierde, terwijl de vijand
voor de poort stond (21:5; vgl. Lk 17:26,27). Ze zagen de dood zelfs onder
ogen, maar hun tartende reactie was: laten wij eten en drinken, want
morgen sterven wij. Iemand kan alleen maar zo spreken als hij niet
gelooft in een opstanding, in een leven na de dood. Paulus haalt deze
woorden aan om de dwaasheid aan te tonen van mensen die zeggen
dat ze gelovigen zijn, maar de opstanding van Christus loochenen (1Ko
15:32). Als Christus niet zou zijn opgestaan, ga dan maar je gang, want
dan is met de dood alles over en uit. Voor elk denkend mens is het
het toppunt van dwaasheid om dat te geloven, want Christus ís
opgestaan (1Ko 15:20). Dat betekent dat een mens zich eenmaal voor
Hem zal moeten verantwoorden. Het betekent ook dat alle lijden en
smaad die gelovigen nu ondergaan, door Hem eenmaal zullen worden
beloond.

De tafel aanrichten, het tapijt spreiden, eten en
drinken? -- Op, gij vorsten, oliet het schild!
(Js 21:5)
En zoals het is gebeurd in de dagen van Noach,
zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des
mensen: zij aten, zij dronken, zij trouwden, zij huwelijkten uit, tot op de dag dat Noach in de ark
ging en de zondvloed kwam en hen allen verdelgde. (Lk 17:26,27)
Als ik, naar [de] mens [gesproken], in Efeze tegen wilde dieren heb gevochten, wat baat het
mij? Als er geen doden worden opgewekt, laten
wij eten en drinken, want morgen sterven wij.
(1Ko 15:32)
Maar nu, Christus is opgewekt uit [de] doden,
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
(1Ko 15:20)

Zelfs als mensen de gedachte aan een dreigend oordeel niet van zich
kunnen afzetten, zullen ze de gedachte eraan als een prikkel ervaren
om nog te genieten wat er te genieten valt. Maar een zich bekeren met
berouw over hun zonden is er niet bij. Dan komt het ogenblik dat het
voor eeuwig te laat is. Dat is ook het geval bij het volk. Het volk was
in een zodanige toestand van afval dat de hun ongerechtigheid niet
kon vergeven (vers 14). Dit is een van de vreselijkste oordelen in het
Oude Testament. Zo ernstig vat de Here de onverschillige houding
van het volk op.
15 Alzo zegt de Here, de HERE der heerscharen: Ga heen, treed
binnen bij deze hofmaarschalk, bij Sebna, die over het paleis gaat,
16 (en zeg): Wat hebt gij hier en wie hebt gij hier, dat gij u hier een
graf hebt uitgehouwen? Gij, die in de hoogte uw graf uitgehouwen,
u in de rots een woning uitgegraven hebt! 17 Zie, de HERE zal u
wegslingeren, zoals een man iets wegslingert; Hij zal u stevig
ineenwikkelen, 18 u vast in elkaar rollen als een kluwen, (u wegwerpen) als een bal naar een zeer uitgestrekt land: daar zult gij
sterven en daar zullen uw praalwagens zijn, schandvlek van het
huis uws heren! 19 En Ik zal u uit uw post wegstoten, ja, van uw
standplaats zal Hij u wegrukken.

Temidden van de vele profetieën over volken en steden profeteert
Jesaja in de verzen 15-25 bij wijze van uitzondering over enkele
personen. Bij de lichtzinnigheid van Jeruzalem, beschreven in de
vorige verzen, hoort een figuur als Sebna (vers 15). Met een ondertoon
van minachting spreekt de Here over hem als ‘‘deze’’ hofmaarschalk.
Hij was de beheerder van de koninklijke goederen. Dat moet een
belangrijke baan zijn geweest, waaraan veel macht verbonden was.
Maar Jesaja is er niet van onder de indruk en gaat op het bevel van de
Here naar hem toe. Hoewel alleen de opdracht wordt vermeld, is
duidelijk dat de profeet die ook in gehoorzaamheid vervulde (vgl. 7:3;
8:1).
Sebna leefde naar zijn stand. In zijn hoogmoed had hij al voor een
rotsgraf gezorgd (vers 16). Ook bij zijn dood wilde hij met eer behan104
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Toen zeide de HERE tot Jesaja: Ga Achaz tegemoet, gij en uw zoon Schear-Jaschub, naar het
einde van de waterleiding van de bovenste vijver,
naar de weg van het Vollersveld, ... (Js 7:3)
De HERE zeide tot mij: Neem u een groot schrijfbord en schrijf daarop met schrift, dat voor ieder
leesbaar is: Haastig buit, spoedig roof. (Js 8:1)

deld worden. Maar van zijn plannen zal niets terecht komen (vgl. Lk
12:21), omdat de Here hem als een opgerolde bol touw zal wegslingeren (vers 17,18; vgl. 2Sm 18:17,18). In het door hem uitgehouwen graf zou
hij niet terechtkomen. Hij zou aan zijn eind komen in een vreemd
land. Van zijn arrogantie zal in het land waar hij zal terechtkomen
niets overblijven. Zijn praalwagens die zijn luister moesten vergroten,
zouden een schandvlek zijn voor het huis van Hizkia. In vers 19 zegt
de Here dat Hij Sebna met geweld uit zijn functie zal wegnemen,
waarna Jesaja met een volmondig ‘ja’ met dit besluit instemt.
20 Te dien dage zal het geschieden, dat Ik mijn knecht Eljakim, de
zoon van Hilkia, roepen zal: 21 Ik zal hem met uw gewaad bekleden
en hem uw gordel ombinden en uw waardigheid zal Ik in zijn hand
geven, en hij zal tot een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem
en voor het huis van Juda. 22 En Ik zal de sleutel van het huis van
David op zijn schouder leggen; opent hij, niemand sluit; sluit hij,
niemand opent.

Maar Jesaja is nog niet klaar met zijn boodschap voor Sebna. De Here
zegt Sebna vervolgens dat iemand anders zijn plaats zal innemen (vers
20). De Here noemt ook de naam: ‘‘mijn knecht Eljakim’’. De titel
‘‘mijn knecht’’ komen we in het tweede deel van Jesaja meerdere
keren tegen als een titel van de Messias (bijv. 42:1). Deze knecht van
de Here Eljakim zal alle kleding van Sebna krijgen en al diens
waardigheid overnemen (vers 21). Hij zal ‘‘een vader zijn voor de
inwoners van Jeruzalem en voor het huis van David’’, een prachtige
omschrijving voor deze knecht van de Here. Alles wat Sebna had
moeten zijn, maar niet was, zal Eljakim zijn. Uit wat Eljakim allemaal
van Sebna overneemt, blijkt de grote macht van deze positie. Zoals
Eljakim Sebna vervangt, zo zal Christus de antichrist vervangen.
De sleutelmacht ligt bij hem (vers 22). Wie de sleutel heeft, is in het
bezit van alles wat zich achter de deur bevindt die met deze sleutel
geopend kan worden. Het was een grote sleutel, die hij op zijn
schouder droeg. De sleutel verschafte hem toegang tot alle vertrekken
en de schatkamers van de koning. De allerhoogste bevoegdheden
lagen in de hand van Eljakim. Eljakim is een duidelijk type van
Christus (Op 3:7; vgl. Op 1:18). Het betreft de sleutel van het huis van
David. In de handen van Eljakim, maar nog veel meer in die van
Christus, ligt de bevoegdheid om alle beloften gedaan aan het huis
van David te vervullen. Uiteindelijk zal alleen Christus ten volle
vervullen wat aan Eljakim wordt toevertrouwd en van hem wordt
gezegd.
23 En Ik zal hem als een pin in een hechte plaats vastslaan, zodat
hij tot een erezetel worden zal voor zijn familie. 24 Dan zal men aan
hem het gehele gewicht van zijn familie hangen, de spruiten en de
loten, alle kleine vaatwerk, van de bekkens af tot alle kruiken toe.
25 Te dien dage, luidt het woord van de HERE der heerscharen, zal
de pin die in een hechte plaats was vastgeslagen, losraken en
afbreken en vallen, en de last die daaraan hing, zal teniet gaan,
want de HERE heeft het gesproken.

Van de verzen 23-25 worden verschillende verklaringen gegeven.
Volgens sommigen is Christus de vast geslagen ‘‘pin in een hechte
plaats’’ (vers 23). Hij neemt de ereplaats in temidden van zijn ‘‘familie’’, dat zijn allen die uit God zijn geboren door het geloof in zijn
naam (Rm 8:29; Jh 1:12).
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God echter zei tot hem: Dwaas, in deze nacht zal
men uw ziel van u afeisen, en wat u hebt bereid,
voor wie zal het zijn? Zo is hij die voor zichzelf
schatten verzamelt en niet rijk is in God.
(Lk 12:21)
Toen namen zij Absalom en wierpen hem in een
grote kuil in het woud en richtten boven hem een
zeer grote steenhoop op. Geheel Israël echter
vluchtte, ieder naar zijn tent. Absalom nu had bij
zijn leven de steenzuil die in het Koningsdal
staat, genomen en die voor zichzelf opgericht,
want hij zeide: Ik heb geen zoon om de gedachtenis van mijn naam te bewaren. En hij had die opgerichte steen naar zijn eigen naam genoemd;
daarom heet hij tot op deze dag: gedenkteken
van Absalom. (2Sm 18:17,18)

Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb. Ik heb
mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken het
recht openbaren. (Js 42:1)

En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia:
Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand zal
sluiten, en die sluit en niemand opent: ...
(Op 3:7)
...; en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend
tot in alle eeuwigheid, en Ik heb de sleutels van
de dood en de hades. (Op 1:18)

Want hen die Hij tevoren heeft gekend, heeft Hij
ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn
Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij [de] eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. (Rm 8:29)
Maar allen die Hem hebben aangenomen, hun
gaf Hij [het] recht kinderen van God te worden,
hun die in zijn naam geloven; die niet uit bloed,
niet uit [de] wil van [het] vlees, niet uit [de] wil
van een man, maar uit God geboren zijn.
(Jh 1:12)
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Als Christus in heerlijkheid verschijnt, zal zijn heerlijkheid te zien
zijn in allen die vast aan Hem verbonden zijn (2Th 1:10). Wie aan Hem
verbonden is, hoeft niet bang te zijn ooit los van Hem te raken. Hij
kan het hele gewicht dragen (vers 24; Jh 10:28,29). In vers 25 gaat het
dan weer over Sebna en is hij een beeld van de antichrist. Hij is de
pin die in een hechte plaats geslagen leek te zijn, maar die is afgebroken. Allen die aan hem hebben gehangen, die in hem hebben geloof
en hem zijn nagevolgd, zullen met hem omkomen. ‘‘De Here heeft
het gesproken’’ dus zal het zeker zo gebeuren.
Een andere verklaring is dat het hier niet over Christus gaat, maar
over Eljakim die ten slotte de weelde van zijn vooraanstaande positie
die de Here hem heeft gegeven ook niet kan dragen. Hij is dan in het
voorgaande gedeelte wel een type van Christus, maar hij geen volledig type van Christus. Hij is die ‘‘pin in een hechte plaats’’ en zijn
hele familie, aanzienlijk en onaanzienlijk, groot en klein, eert hem
daarom (vers 23). Zij hangen aan hem, als een stevig in de muur
geslagen pin (vers 24), zij vereren hem en delen op hun beurt in alle
voordelen van dit bevoorrechte familielid. Hij begunstigt zijn familie,
zoals we dat vaak in de wereld tegenkomen. Maar als zijn hele familie
aan hem hangt, raakt de pin los. Hij kan het gewicht niet dragen. Dit
misbruik van zijn positie en de voordelen die daaraan verbonden zijn
voor hemzelf en zijn familie, heeft een einde (vers 25). Plaatsen van
macht en invloed zijn gevaarlijk voor het vlees, zowel voor een Sebna
als voor Eljakim. In de gemeente zijn ook vaak grote problemen
ontstaan door familiebanden. Dan kan het werk van de Heer geen
voortgang vinden en moet Hij oordelend ingrijpen. De hele familie
komt dan ten val.
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..., wanneer Hij komt om op die dag verheerlijkt
te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd; want ons getuigenis aan u is geloofd geworden. (2Th 1:10)
En Ik geef hun eeuwig leven, en zij zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal
ze rukken uit mijn hand. Mijn Vader die [ze] Mij
heeft gegeven, is groter dan allen, en niemand
kan [ze] rukken uit de hand van mijn Vader.
(Jh 10:28,29)
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Profetie over Tyrus en Sidon
INHOUD
Vers 1-5:

De tijding dat Tyrus verwoest is

Vers 6-9:

De Here heeft het gedaan

Vers 10-14: Tarsis als nieuw woongebied voor Tyrus aangewezen
Vers 15-18: Tyrus bloeit op, de winst is voor Gods volk
TOELICHTING
1 De Godsspraak over Tyrus.
Jammert, gij schepen van Tarsis, want het is verwoest, zodat er geen
huis meer is; sedert zij kwamen uit het land der Kittieten, is het hun
bekend geworden. 2 Verstomt, gij bewoners van het kustland; de
handelaars van Sidon, die de zee bevaren, hebben u verrijkt; 3 over
de grote wateren kwam het zaad van Sihor, de oogst van de Nijl was
zijn inkomen, en het was de koopwaar der volken. 4 Sta beschaamd,
Sidon, want de zee, de vesting der zee, zegt: Ik heb geen weeën gehad
noch gebaard, geen jonge mannen grootgebracht, geen meisjes
opgevoed. 5 Als de tijding Egypte bereikt, beeft men bij die tijding
over Tyrus.

De Godsspraak over Tyrus is de laatste van de serie Godsspraken over
de volken. Zoals Assur de wereldmacht voorstelt, zo stelt Tyrus de
macht van de handel voor. De invloed die Tyrus door de handel heeft
uitgeoefend, is groter dan van welk ander volk ook. Samen met Babel
en Egypte is Tyrus de vertegenwoordiger van wat er in de wereld
wordt gevonden. Egypte vertegenwoordigt de wereld als een systeem
waar mensen in de duisternis en de slavernij van de zonde leven.
Egypte wordt geregeerd door Farao, een beeld van satan. Babel
vertegenwoordigt de wereld als een godsdienstig systeem dat niet
berust op de openbaring van God, maar op een eigenmachtige godsdienst. Dit systeem vindt zijn hoogtepunt in ‘‘het grote Babylon, de
moeder van de hoeren’’ (dat is de Rooms-Katholieke kerk) dat als
godsdienstig politiek systeem de wereld wil regeren, maar dat door
diezelfde wereld zal worden geoordeeld (Op 17:5,16). Tyrus vertegenwoordigt de wereld als een economisch systeem waar mensen zich
inspannen om te verrijken om te kunnen zwelgen in luxe. Voor God
is in dit alles geen plaats. De dag zal spoedig komen dat aan alle
consumptiegedrag van de mens een eind wordt gemaakt. Dit wordt
voorgesteld in het oordeel over Tyrus.
Tyrus wordt hier samen gezien met de oudere stad Sidon, waarvan
hier gesproken wordt als een moeder van Tyrus (vers 4,12). De Heer
Jezus noemt beide steden als voorbeelden van goddeloosheid, die
echter in hun goddeloosheid nog werden overtroffen door Chorazin
en Bethsaïda (Mt 11:21,22). Deze laatste steden verwierpen hun Messias
en zullen daarom in de dag van het oordeel zwaarder worden gestraft
dan Tyrus en Sidon.
De toekomstige verwoesting van Tyrus wordt ons direct aan het begin
al levendig voor ogen geschilderd. De zeelieden die overzee, in het
(waarschijnlijk) in Spanje gelegen Tarsis, handel hadden gedreven en
met schepen vol grote winst terugvoeren, zouden geen thuis meer
aantreffen (vers 1). Toen ze van het land der Kittieten (dat is Cyprus)
afvoeren, was dit bericht hun ter ore gekomen. Dit ontstellende
bericht heeft ook gevolgen voor alle landen waarmee Tyrus handel
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En op haar voorhoofd was een naam geschreven: Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de
aarde. (Op 17:5)
En de tien horens die u hebt gezien en het beest,
dezen zullen de hoer haten en haar eenzaam en
naakt maken, en haar vlees eten en haar met
vuur verbranden. (Op 17:16)

Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda, want als in
Tyrus en Sidon de krachten waren gebeurd die in
u zijn gebeurd, allang zouden zij zich in zak en
as hebben bekeerd. Ik zeg u evenwel: het zal
voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in [de] dag
van [het] oordeel dan voor u. (Mt 11:21,22)
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dreef (vers 2). Door de verwoesting van Tyrus zijn ook zij hun inkomsten kwijt. Een grote bron van inkomsten kwam uit de graanschuur
van Sihor, de opslagplaats van de graanoogst van het gebied van de
boven Nijl (vers 3).
In vers 4 spreekt de profeet de stad Sidon zelf aan. Op dichterlijke
wijze wordt deze stad vergeleken met de zee waarmee de stad ten
nauwste verbonden is. De zee was voor Tyrus wat vruchtbare grond
was voor andere steden en landen. De stad heeft immers door haar te
bevaren, haar grote rijkdom verkregen. Tyrus is ‘‘de vesting der zee’’.
Het is gebouwd op een rotseiland in de zee. Door de mond van de zee
klagen beide steden dat het is alsof ze nooit kinderen hebben gebaard
of grootgebracht, zozeer zijn ze door de verwoesting ontvolkt. Egypte, dat vanwege de handel in graan met Tyrus in een nauwe relatie
met deze stond en daar ook aan verdiende, zou beven bij het horen
van de verwoesting (vers 5).
6 Steekt over naar Tarsis, jammert gij bewoners van het kustland!
7 Is dit uw uitgelaten (stad), welker oorsprong is van de dagen van
ouds, welker voeten haar wegdroegen om zich in verre landen te
vestigen? 8 Wie heeft dit over Tyrus besloten, dat over kronen
beschikte, welks handelaars vorsten, welks kooplieden geëerden der
aarde waren? 9 De HERE der heerscharen heeft het besloten om
heel die pralende trots te ontluisteren, om alle geëerden der aarde
verachtelijk te maken.

De overgebleven hebben geen toekomst meer in Tyrus. Zij krijgen
het advies weer naar Tarsis (zie vers 1) te gaan, nu niet om er handel te
drijven, maar om er te gaan wonen (vers 6). Het afscheid van Tyrus
was definitief. Ze zouden jammerend vertrekken bij de aanblik van
de puinhopen van hun geliefde stad. Het was eerst zo’n bruisende stad
met een rijke historie en een grote drang naar uitbreiding (vers 7)! De
vraag wordt gesteld hoe de instorting van dit handelsimperium heeft
kunnen gebeuren (vers 8). Het antwoord wordt direct gegeven: de Here
van de heerscharen heeft het gedaan (vers 9). De reden wordt er ook
bij gegeven. De mens heeft de resultaten van de goed draaiende
economie tot meerdere eer en glorie van zichzelf gebruikt en God
geen enkele eer gegeven, die hem daartoe in staat heeft gesteld. Die
hoogmoed wordt door de Here vernederd. Hij heeft al die mensen aan
de top van de macht van de handel verachtelijk gemaakt.
10 Overstroom uw land als de Nijl, dochter van Tarsis, er is geen
dam meer. 11 Hij heeft zijn hand uitgestrekt over de zee, Hij heeft
koninkrijken doen beven; de HERE heeft aangaande Kanaän bevel
gegeven zijn vestingen te verwoesten, 12 en Hij heeft gezegd: Gij
zult niet langer uitgelaten zijn, gij onteerde maagd, dochter van
Sidon. Sta op, steek over naar de Kittieten; zelfs daar zal u geen rust
beschoren zijn. 13 Zie, het land der Chaldeeën -- dit volk, dat niet
meer bestaat; Assur bestemde het voor de woestijndieren; zij richtten hun stormtorens op, zij slechtten zijn burchten --, men maakte
het tot een bouwval. 14 Jammert, schepen van Tarsis, want uw
vesting is verwoest.

Tyrus wordt in vers 10 genoemd met de naam van haar nieuwe
woonplaats, dochter van Tarsis (zie vers 1,6). Het rijke verleden is
afgesneden. Terugkeer is onmogelijk. Tyrus heeft geen haven meer.
Ze zullen, zoals de Nijl het land overstroomt en dat vruchtbaar maakt,
het land als bron van inkomsten moeten gaan bewerken. De zee zal
hun niet meer als handelsroute kunnen dienen, omdat de Here daarover zijn hand heeft uitgestrekt, dat wil zeggen Hij heeft het oordeel
daarover voltrokken (vers 11). Zijn bevel over Tyrus, aangeduid met
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de naam Kanaän dat ‘koophandel’ betekent, is dat het verwoest zal
worden.
Evenals voor Tyrus is ook voor Sidon het baden in weelde en leven
in luxe en vertier voorbij (vers 12). De Here noemt haar ‘‘onteerde
maagd, dochter van Sidon’’. De stad is onteerd, ontdaan van haar
schoonheid en aantrekkelijkheid. Als de Sidoniërs, mogelijk in het
gevolg van de vluchtelingen van Tyrus onderweg Cyprus (de Kittieten) aandoen, zullen ze menen daar aan het onheil ontkomen te zijn.
Maar als ze denken daar rust te vinden, zullen ze bedrogen uitkomen.
Het volgende vers geeft daar de reden voor. De Chaldeeën, dat zijn
de Babyloniërs, zullen er komen om ook Cyprus te verwoesten, zoals
de Assyriërs dat al eerder hadden gedaan (vers 13). Na deze beschrijving van de verwoestingen die worden uitgevoerd op bevel van de
Here wordt de oproep van vers 1 herhaald (vers 14).
15 En het zal te dien dage geschieden, dat Tyrus vergeten zal
worden, zeventig jaar lang, de dagen van één koning. Ten einde van
zeventig jaar zal het Tyrus vergaan naar het lied op de hoer: 16
Neem de citer, ga rond door de stad, verlaten hoer! Speel mooi, zing
veel, opdat men aan u denke. 17 Zo zal het geschieden, ten einde
van zeventig jaar, dat de HERE Tyrus bezoeken zal, zodat zij weer
aan hoerenloon komt en hoereert met alle koninkrijken der aarde
op de aardbodem. 18 Dan zal haar winst en haar hoerenloon de
HERE heilig wezen; het zal niet opgehoopt noch bewaard worden,
maar haar winst zal zijn voor hen die voor het aangezicht des
HEREN wonen, om tot verzadiging te eten, en om zich sierlijk te
kleden.

Maar de verwoesting van Tyrus zal niet voor altijd zijn. Als Babel
zeventig jaar over Tyrus heeft geheerst (vers 15; Ez 29:17,18; Jr 29:10)
zou de Here een herstel voor Tyrus toestaan. De manier waarop dat
wordt verwoord, gaat uit van de gedachte dat Tyrus een hoer is die
door haar koophandel met de volken heeft gehoereerd. In het lied van
de hoer gaat Tyrus opnieuw naar haar minnaars om de aandacht weer
op zichzelf te vestigen en hen weer te verlokken met haar handel te
drijven als een aantrekkelijke handelspartner (vers 16,17). Hiermee
wordt niet de handel als zodanig veroordeeld, maar de manier waarop
handel wordt gedreven en de handelswaar. Vaak ging het handeldrijven met letterlijke hoererij gepaard en werd er gehandeld in vrouwen
die als hoer dienst moesten gaan doen.

In het zevenentwintigste jaar, in de eerste
maand, op de eerste der maand, kwam het woord
des HEREN tot mij: Mensenkind, Nebukadrezar,
de koning van Babel, heeft zijn leger een zware
strijd laten voeren tegen Tyrus: alle hoofden zijn
kaal geworden en alle schouders ontveld, maar
noch hem noch zijn leger is uit Tyrus enig loon
ten deel gevallen voor de strijd die hij daartegen
gevoerd heeft. (Ez 29:17,18)
Want zo zegt de HERE: Neen, als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn, dan zal Ik naar u
omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te
brengen. (Jr 29:10)

Ondanks het opnieuw misbruiken van de opgebloeide handel onder
de toelating van de Here, zal de Here er zijn eigen doel mee bereiken.
Een voorbeeld hiervan zien we in de verhouding tussen Hiram, de
koning van Tyrus, en Salomo (1Kn 1-12). Ook na de terugkeer van een
overblijfsel uit Babel naar Jeruzalem, leverden Tyrus en Sidon een
bijdrage aan de herbouw van de tempel (Ea 3:7). Maar al spoedig zou
hun streven naar winst de overhand nemen (Ne 13:16). Haar hoerenloon, de opbrengst van haar vaak zondige handel, zal de Here heilig
zijn (vers 18). Het zal door Hem worden gebruikt ‘‘voor hen die voor
het aangezicht des HEREN wonen’’. Zijn volk zal zich verzadigen met
de spijs van de volken en zich kleden met de sierlijke kleding van de
volken. De rijkdom van de volken zal tot zijn volk worden gebracht
(Ps 72:9-11). Alle heerlijkheid van de aarde zal eens worden losgemaakt
van de macht van de zonde, waaraan ze nu onderworpen en vastgehecht is. In die tijd zal alles bijdragen aan de glorie van het vrederijk
en als een erfenis worden genoten door hen die in gemeenschap Here
met de leven.

De bouwlieden van Salomo en van Hiram en de
Giblieten behieuwen de boomstammen en de stenen, en maakten ze pasklaar voor de bouw van
het huis. (1Kn 5:18)
En zij gaven geld aan de steenhouwers en de timmerlieden, en spijs en drank en olie aan de Sidoniërs en de Tyriërs, om cederhout van de Libanon naar de zee van Jafo te brengen, zoals Kores, de koning van Perzië, hun had toegestaan.
(Ea 3:7)
De Tyriërs die daar woonden, brachten vis en allerlei koopwaar en verkochten ze op de sabbat
aan de Judeeërs, zelfs in Jeruzalem. (Ne 13:16)
Mogen voor hem de woestijnbewoners zich bukken, zijn vijanden het stof lekken;
de koningen van Tarsis en de kustlanden
hem geschenken brengen,
de koningen van Scheba en Seba
hem schatting offeren,
mogen alle koningen zich voor hem nederbuigen,
alle volkeren hem dienen. (Ps 72:9-11)
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Het gericht over de aarde
INHOUD
Vers 1-3:

Het oordeel treft zonder onderscheid de hele aarde

Vers 4-6:

De aanleiding tot het oordeel

Vers 7-12: Alle vreugde en vrolijkheid is verdwenen
Vers 13:

Een rest blijft over

Vers 14,15: Heerlijkheid voor de rechtvaardige
Vers 16:

Jesaja aangegrepen door wat hij ziet

Vers 17,18: Nergens bescherming tegen het oordeel
Vers 19,20: Nergens houvast tegen het oordeel
Vers 21,22: Oordeel over hemelbewoners en over aardbewoners
Vers 23:

De HERE Koning in Jeruzalem

TOELICHTING
1 Zie, de HERE ontledigt en verwoest de aarde, keert haar onderstboven en verstrooit haar inwoners. 2 Dan vergaat het de priester als
het volk, de heer als de knecht, de meesteres als haar dienstmaagd,
de verkoper als de koper, wie te leen ontvangt als wie te leen geeft,
de schuldenaar als de schuldeiser. 3 De aarde wordt volkomen
ontledigd en geheel leeggeroofd, want de HERE heeft dit woord
gesproken.

Na het verslag van de handelingen van God met de afzonderlijke
naties, beschrijft dit hoofdstuk het oordeel van God over alle naties,
inclusief Israël, aan het eind van de tijd. De afzonderlijke naties in de
hoofdstukken 13-23 laten de verschillende toestanden zien waarin de
wereld als van God vervreemd zich heeft geopenbaard. Dit gebeurde
onder invloed van en geleid door geestelijke machten van boosheid
in de hemelse gewesten. Zo stelt Babel het systeem van verderf en
verdrukking over de hele aarde voor. Het volk van God is daardoor
gevangen. In Assyrië zien we de vijandschap jegens Gods volk.
Filistéa is de voortdurende vijand niet buiten, maar in het land. Moab
staat voor menselijke trots en hoogmoed. Damaskus is de vijand van
Gods volk, maar verbonden met het afvallige deel van dit volk tegen
het trouwe deel. In Duma of Edom zien we het zelfvertrouwen van
de mens, zijn onafhankelijkheid. Jeruzalem staat voor naambelijdenis
en Tyrus voor wereldse heerlijkheid. Egypte is de wereld in haar
natuurlijke toestand, waarvan de wijsheid verloren is gegaan.
Van al deze vijanden zal Gods volk worden bevrijd, evenals van alles
wat op aarde is en ook van de geestelijke boosheden in de hemelse
gewesten en de koningen van de aarde. Zo zal er ruimte worden
gemaakt voor de vestiging van Gods rijk. Alle vijandige machten
zullen de Goddelijke vergelding ondergaan op de dag van de HERE,
zoals dat in dit hoofdstuk wordt aangekondigd. Veel ervan doet
denken aan de oordelen in het boek Openbaring. Vandaar dat de
hoofdstukken 24-27 ook wel ‘de Openbaring in het klein’ of ‘Openbaring van Jesaja’ zijn genoemd.
Dit alles waardoor de wereld wordt gekarakteriseerd, zal in de eindtijd
het oordeel ervaren dat in de openingsverzen van dit hoofdstuk
voorzegd. Hier maakt de HERE geen gebruik van menselijke instru-
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menten, maar voert Hij het oordeel Zelf uit (vgl. Jd :14,15). Alles wordt
ondersteboven gekeerd (vers 1). Het is het uur van de verzoeking dat
over het hele aardrijk komen zal (Op 3:10). Alle aardbewoners zullen
geoordeeld worden. Er zal geen onderscheid zijn in geestelijke of
sociale status (vers 2). De aarde zal van al haar schoonheid worden
ontdaan. Er wordt als het ware een rouwkleed over gelegd (vers 3). Dat
dit oordeel de hele aarde zal treffen, wordt nog eens extra bekrachtigd
met een ‘‘de HERE heeft dit woord gesproken’’.
4 De aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg, verwelkt; de
hoogsten van het volk des lands kwijnen weg. 5 Want de aarde is
ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden,
de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. 6 Daarom
verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten;
daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en
blijven er weinig stervelingen over.

Dan wordt zichtbaar wat voor het geloof nu al waar is, dat de hele
schepping zucht en in barensnood is (vers 4; Rm 8:22). Ook de mensen,
en onder hen speciaal de hooggeplaatsten, zullen al hun heerlijkheid
verliezen. Er is sprake van de ‘‘aarde’’ en de ‘‘wereld’’. Met de ‘aarde’
wordt meestal het terrein bedoeld waar Gods regering zichtbaar
wordt. Met de ‘wereld’ wordt hetzelfde terrein bedoeld, maar dan als
het terrein waarop de mens zich openbaart in zijn toestand van
vervreemding van God. In vers 5 staat de reden van de oordelen: de
mens is er de oorzaak van (Rm 8:20). God heeft zijn schepping aan
algemene wetten en inzettingen onderworpen die als een eeuwig
verbond tussen Hem en zijn schepping gelden (Gn 9:8-10,16).
De mens kan niet doen alsof die wetten en inzettingen er niet zijn
zonder daarvoor gestraft te worden. Bovenal geldt dit voor Israël, zijn
volk, dat Hij op een bijzondere manier heeft duidelijk gemaakt op
welke wijze het zijn zegen kon ontvangen. Maar Israël heeft zijn wet
overtreden en zijn verbond verbroken (Dt 31:16,20; Jr 11:10). De oordelen die volgen zullen de bevolking van de aarde uitdunnen (vers 6; Mt
24:22).

En ook Henoch, [de] zevende van Adam af, heeft
van dezen geprofeteerd door te zeggen: Zie, [de]
Heer is gekomen temidden van zijn heilige tienduizenden, om oordeel uit te oefenen tegen allen
en elke ziel te bestraffen om al hun werken van
goddeloosheid die zij goddeloos bedreven hebben, en om alle harde [woorden] die goddeloze
zondaars tegen Hem gesproken hebben.
(Jd :14,15)
Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de
verzoeking, dat over het hele aardrijk zal komen,
om te verzoeken hen die op de aarde wonen.
(Op 3:10)

Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen (niet vrijwillig, maar om wille van
hem die [haar] onderworpen heeft), in [de] hoop
dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid
tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten, dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood is
tot nu toe. (Rm 8:20-22)
En God zeide tot Noach en tot zijn zonen met
hem: Zie, Ik richt mijn verbond op met u en met
uw nageslacht, en met alle levende wezens die
bij u zijn: het gevogelte, het vee en het wild gedierte der aarde bij u, allen, die uit de ark gegaan zijn, alle gedierte der aarde. ... Als de boog
in de wolken is, dan zal Ik hem zien, zodat Ik
mijn eeuwig verbond gedenk tussen God en alle
levende wezens van alle vlees, dat op aarde is.
(Gn 9:8-10,16)

De HERE zeide tot Mozes: Zie, gij gaat bij uw vaderen te ruste en dit volk zal
overspelig de vreemde goden gaan nalopen van het land, waarin het komt;
zij zullen Mij verlaten en mijn verbond verbreken, dat Ik met hen gesloten
heb. ... Want Ik zal hen naar het land brengen, dat Ik hun vaderen onder ede
beloofd heb, vloeiende van melk en honig; zij zullen eten en verzadigd en vet
worden, maar zij zullen zich tot andere goden wenden en die dienen; Mij
echter zullen zij versmaden en mijn verbond verbreken. (Dt 31:16,20)
Zij zijn teruggekeerd tot de ongerechtigheden van hun voorvaderen, die weigerden naar mijn woorden te horen, en zij zijn andere goden achternagelopen om die te dienen; het huis van Israël en het huis van Juda hebben het
verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten had, verbroken. (Jr 11:10)
En als die dagen niet werden verkort, zou geen enkel vlees behouden worden,
maar terwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort.
(Mt 24:22)

7 De most treurt, de wijnstok verkwijnt, alle blijden van hart
zuchten. 8 De vrolijke tamboerijnen zwijgen, het rumoer der uitgelatenen heeft opgehouden, de vrolijke citer zwijgt. 9 Men drinkt
geen wijn meer onder gezang; de bedwelmende drank is bitter voor
wie hem drinken. 10 Verbroken ligt de woeste veste; gesloten is elk
huis, zodat men er niet kan binnentreden. 11 Gejammer over de
wijn in de straten! Alle vreugde is ondergegaan, de vrolijkheid der
aarde is verdwenen. 12 Wat rest in de stad, is verwoesting, en de
poort is tot puin verbrijzeld. 13 Want zó zal het zijn op de aarde
onder de volken: als bij het afslaan van de olijven, als bij de
nalezing, wanneer de wijnoogst ten einde is.
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Most en wijn, symbolen van blijdschap, leveren geen vrucht. Er is
geen enkele oorzaak van vreugde, elke blijdschap is verdwenen (vers
7-9). De muziekinstrumenten die aan de blijdschap uiting gaven,
zwijgen (vgl. Op 18:22). De stad (waarschijnlijk Jeruzalem) biedt een
aanblik van troosteloze verlatenheid (vers 10). Als je door de straten
loopt, hoor je slechts gejammer, omdat vreugde en vrolijkheid door
de oordelen ten onder zijn gegaan (vers 11). Wat er nog over is, is een
puinhoop. De poort die vroeger bewaakt werd, is verbrijzeld (vers 12).
De stad biedt geen enkele bescherming meer. Wat voor de stad geldt,
geldt voor de hele aarde. De oordelen hebben hun lugubere oogst
binnengehaald (vgl. Op 14:14-20). Wat overblijft, is slechts hier en daar
nog een mens, net zoals er na een oogst nog slechts hier en daar een
olijf of een druif is blijven hangen (vers 13; 17:6).
14 Daarginds verheft men zijn stem en jubelt; over de majesteit des
HEREN juicht men van de zee af. 15 Eert daarom de HERE in de
streken des lichts; in de kustlanden der zee de naam van de HERE,
de God van Israël.

Temidden van de intens trieste aanblik van de oordelen die de aarde
zullen treffen, hoort Jesaja ineens gejubel (vers 14). De majesteit van
de HERE die in de oordelen te zien is, wordt bezongen. Hij wordt
geëerd ‘‘in de streken van het licht’’ dat is waar het vuur van zijn
oordeel oplicht (vers 15). Zijn oordelen zijn te bejubelen vanwege het
reinigend werk dat zij doen. Daardoor wordt de aarde van zondaren
bevrijd en kan de Heer Jezus zijn vrederijk vestigen. Om zijn geloof
te ondersteunen, mag Jesaja even over de oordelen heen zien naar het
heerlijk eindresultaat. De hele aarde tot de zoom, dat is de uiterste
einden ervan, zal de heerlijkheid van de rechtvaardige (dat is de Heer
Jezus) met psalmen bezingen. Niet alleen zijn oordelen zijn rechtvaardig, maar ook het daarop volgende vrederijk is gegrond op gerechtigheid.

En geluid van harpspelers, toonkunstenaars,
fluitspelers en bazuinblazers zal geenszins meer
in u gehoord worden, ... (Op 18:22)
En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk
zat [iemand, de] Zoon des mensen gelijk, die op
zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een
scherpe sikkel had. En een andere engel kwam
uit de tempel en riep met luider stem tot Hem die
op de wolk zat: Zend uw sikkel en maai, want het
uur om te maaien is gekomen, want de oogst van
de aarde is overrijp geworden. En Hij die op de
wolk zat, sloeg zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid.
En een andere engel kwam uit de tempel die in
de hemel is, en ook hij had een scherpe sikkel.
En een andere engel, die macht had over het
vuur, <kwam> uit het altaar; en hij riep met luider stem tot Hem die de scherpe sikkel had en
zei: Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen
van de wijnstok van de aarde, want zijn druiven
zijn rijp. En de engel sloeg zijn sikkel op de aarde en oogstte van de wijnstok van de aarde en
wierp het in de grote wijnpersbak van de grimmigheid van God. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden en er kwam bloed uit de
wijnpersbak tot aan de tomen van de paarden,
zestienhonderd stadien ver. (Op 14:14-20)

16 Van de zoom der aarde horen wij psalmen: heerlijkheid voor de
rechtvaardige.
Maar ik zeg: Verloren, verloren ben ik, wee mij! Verraders plegen
verraad, ja, verraders handelen verraderlijk.

Na dit bemoedigende intermezzo komt Jesaja weer onder de indruk
van de ellende die zijn volk zal overkomen, speciaal in de grote
verdrukking. Daarover treurt Jesaja en is hij vol ontzetting (vers 16).
Hij spreekt tweemaal over verraad. Het eerste verraad is dat Israël
zich van de HERE afwendt en een verbond sluit met de antichrist. Het
tweede verraad is als de antichrist zijn masker afwerpt en het verbond
verbreekt en tracht de Joden uit te roeien.
17 Schrik en kuil en strik over u, bewoners der aarde! 18 En het zal
geschieden, dat wie vlucht voor het schrikaanjagend gedruis, in de
kuil valt en dat wie uit de kuil klimt, in de strik gevangen wordt; ja,
de sluizen in den hoge worden geopend en de grondvesten der aarde
beven. 19 De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de
aarde wankelt vervaarlijk; 20 de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar
overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op.

In de verzen 17-22 beschrijft Jesaja de weeën van de eindtijd en
vergelijkt die met vallen waarin dieren terechtkomen. De slotoordelen
worden voorzegd over de volken die onder de satanische heerschappij
van het beest en de valse profeet zijn (Op 13:1,11).
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En ik zag uit de zee een beest opstijgen, dat tien
horens en zeven koppen had en op zijn horens
tien diademen en op zijn koppen namen van lastering. ... En ik zag een ander beest opstijgen uit
de aarde; en het had twee horens, aan die van
een lam gelijk, en het sprak als [de] draak.
(Op 13:1,11)

Het oordeel komt over de ‘‘bewoners der aarde’’. Daarmee worden
in Gods woord steeds ongelovigen bedoeld (Op 3:10). Er is nergens
meer veiligheid te vinden. De mens zal zijn als opgejaagd wild. In
zijn wilde vlucht valt hij in een kuil. Weet hij zich daaruit te bevrijden,
dan wacht hem een nieuwe verschrikking, de strik (vers 17,18; vgl. Am
5:19; 9:1-4).
Ik zag de Here staan bij het altaar, en Hij zeide: Sla het kapiteel, zodat de
drempels beven, en breek ze stuk op hun aller hoofd, en wie van hen overblijven, zal Ik doden met het zwaard. Niet één van hen zal ontvluchten, niemand van hen zal ontkomen. Al groeven zij door tot in het dodenrijk, mijn
hand zou hen vandaar weghalen; al klommen zij op ten hemel, Ik zal hen
vandaar omlaag trekken! Al verscholen zij zich op Karmels top, Ik zou hen
daar opsporen en weghalen; al verborgen zij zich voor mijn ogen op de
bodem der zee, Ik zou vandaar een slang gelasten hen te bijten! Al gingen zij
voor hun vijanden uit in gevangenschap, Ik zou vandaar het zwaard gelasten
hen om te brengen. Zo richt Ik op hen mijn oog, ten kwade en niet ten goede.
(Am 9:1-4)

Evenals bij de zondvloed breekt de hemel open, zodat ontzaglijke
watermassa’s zich over de aarde uitstorten (Gn 7:11). De hemel boven
hem ademt een en al dreiging en niets op aarde biedt enig houvast
(vers 19,20). De aarde wordt in enorme beroering gebracht en zal
vervaarlijk wankelen. De politieke situatie zal enorm instabiel worden. Elke zekerheid en orde is dan verdwenen. Dat is het gevolg van
de overtreding van de mens, waardoor op de schepping de zware last
van de vloek is komen te liggen (Rm 8:20).

Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de
verzoeking, dat over het hele aardrijk zal komen,
om te verzoeken hen die op de aarde wonen.
(Op 3:10)
Zoals wanneer iemand vlucht voor een leeuw, en
een beer overvalt hem; en hij komt naar huis en
leunt met zijn hand aan de muur, en hem bijt een
slang! (Am 5:19)

In Noachs zeshonderdste levensjaar, in de tweede maand, op de zeventiende dag der maand, op
die dag braken alle kolken der grote waterdiepten open en werden de sluizen des hemels geopend. (Gn 7:11)
Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen (niet vrijwillig, maar om wille van
hem die haar onderworpen heeft), ... (Rm 8:20)

21 En te dien dage zal het geschieden, dat de HERE bezoeking zal
brengen over het heer der hoogte in den hoge en over de koningen
der aarde op de aardbodem. 22 En zij zullen bijeengebracht worden,
zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en zij zullen opgesloten worden in een kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht
worden.

In vers 21 worden twee groepen genoemd over wie de HERE bezoe- Maar ook nu, zie mijn Getuige is in de hemel,
king zal brengen. De ene groep bevindt zich in de hoge, dat is de hemel mijn Pleitbezorger in den hoge. (Jb 16:19)
Gij zijt opgevaren naar den hoge; Gij hebt ge(vgl. Jb 16:19; Ps 68:19).

vangenen meegevoerd; Gij hebt gaven in ontvangst genomen onder de mensen,
ja ook van weerspannigen -- om daar te wonen, o
HERE God. (Ps 68:19)

De andere groep is op aarde. De eerste groep bestaat uit de boze
machten in de hemelse gewesten (Lk 10:18; Ef 6:12). Zij hebben de
volken aangezet tot hun opstand tegen God. De tweede groep zijn de
leiders van de opstandige volken. Zij hebben zich laten misleiden en
zijn daarvoor zelf ten volle verantwoordelijk.

Hij nu zei tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. (Lk 10:18)
Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees,
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke [machten] van de boosheid in
de hemelse [gewesten]. (Ef 6:12)

Met die verantwoordelijkheid zullen ze worden geconfronteerd als ze
‘na vele dagen zullen worden bezocht’ en ze voor de grote witte troon
zullen verschijnen (vers 22; Op 20:11,12).

En ik zag een grote, witte troon en Hem die daarop zat, voor Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchtten, en geen plaats werd voor hen
gevonden. En ik zag de doden, de groten en de
kleinen, voor de troon staan; en er werden boeken geopend. En een ander boek werd geopend,
namelijk dat van het leven. En de doden werden
geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven
was, naar hun werken. (Op 20:11,12)
Dan zal Hij ook zeggen tot hen die aan zijn linkerhand zijn: Gaat weg van Mij, vervloekten, in
het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is bereid; ... (Mt 25:41)

De demonen zullen zonder vorm van proces in ‘‘een kerker’’ worden
opgesloten, dat is in de hel worden geworpen (Mt 25:41). Dit onderscheid in oordeel zien we in Openbaring 19:20 en 21.
En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen in
diens tegenwoordigheid had gedaan, waardoor hij hen misleidde die het
merkteken van het beest ontvingen en die zijn beeld aanbaden. Levend werden deze twee geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. En de
overigen werden gedood met het zwaard dat kwam uit de mond van Hem die
op het paard zat, en alle vogels werden verzadigd van hun vlees.
(Op 19:20,21)
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23 Dan zal de blanke maan schaamrood worden, en de gloeiende
zon zal zich schamen, want de HERE der heerscharen zal Koning
zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten
aanschouwen van zijn oudsten.

Alle hiervoor beschreven oordelen worden uitgevoerd door Christus
bij zijn tweede komst, want aan Hem is het oordeel gegeven (Jh 5:27).
Daarna zal Hij zijn rijk vestigen (vers 23).

Want zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, zo
heeft Hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in
Zichzelf; en Hij heeft Hem macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat Hij [de] Mensenzoon
is. (Jh 5:26,27)

Hij zal regeren tot in alle eeuwigheid vanuit het nieuwe Jeruzalem (Op En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,
21:2,10), waar zon en maan niet meer nodig zullen zijn (Op 21:23,24). uit de hemel neerdalen van God, gereed als een
En de stad heeft de zon of de maan niet nodig om haar te beschijnen, want
de heerlijkheid van God verlichtte haar en haar lamp is het Lam. En de naties
zullen door haar licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun
heerlijkheid tot haar. (Op 21:23,24)

bruid die voor haar man versierd is. ... En hij
voerde mij weg in [de] geest op een grote en
hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, die uit de hemel neerdaalde van God en de
heerlijkheid van God had. (Op 21:2,10)

Hij die Zelf de Zon der gerechtigheid is (Ml 4:2), zal de door Hem
geschapen zon en maan doen verbleken. De oudsten zijn zij die we
zo vaak in het boek Openbaring tegenkomen, de 24 oudsten, als een
symbolische voorstelling van de gelovigen uit het Oude Testament en
uit het Nieuwe Testament die met de Heer Jezus zullen regeren (Op
4:4).

Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon
der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing
zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en
springen als kalveren uit de stal. (Ml 4:2)
...; en rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op de tronen zaten vierentwintig oudsten,
bekleed met witte kleren en op hun hoofden gouden kronen. (Op 4:4)
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Danklied, heil voor de volken
INHOUD
Vers 1:

Het overblijfsel looft de HERE vanwege zijn wonderen
en raadsbesluiten

Vers 2-5:

De HERE heeft het overblijfsel bevrijd en de vijand definitief verslagen

Vers 6-9:

De volken en Israël delen samen in het heil

Vers 10-12: Moab vernederd tot in het stof
TOELICHTING
1 O HERE, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven,
want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden
in waarheid en trouw volvoerd. 2 Want Gij hebt de stad tot een
steenhoop gemaakt, de versterkte veste tot een bouwval, de burcht
der vreemden tot wat geen stad meer is; in eeuwigheid zal deze niet
herbouwd worden. 3 Daarom zal een sterke natie U eren, de veste
van gewelddadige volken zal U vrezen; 4 want Gij zijt voor de
geringe een sterkte geweest, een sterkte voor de arme toen hij
benauwd was, een schuilplaats tegen de stortbui, een schaduw tegen
de hitte. Want het briesen der geweldenaars is als een stortbui tegen
een muur, als hitte in een dorre streek. Het rumoer der vreemden
onderdrukt Gij; 5 als hitte door de schaduw van een wolk wordt het
gezang der geweldenaars gedempt.

Dit hoofdstuk en het grootste deel van het volgende bestaat uit een
danklied. Het komt uit de mond van het godvrezende overblijfsel na
de grote verdrukking. Dit overblijfsel vormt de kern van het verloste
Israël. Voor hen is de zangtijd aangebroken (Hl 2:12). Eerst is er de
dankbare erkenning dat de HERE hun God is (Hs 2:22; Zc 13:9). Ook
loven zij Gods trouw aan zijn verbinding met zijn aardse volk (vers 1).
Het loven van zijn naam is Hem prijzen voor de openbaring van zijn
wezen. Die openbaring is te zien in het wonder van het oordeel over
zijn vijanden. Hij heeft de vijandige stad, de hoofdstad van het
wereldrijk waaronder Gods volk zuchtte (waarschijnlijk wordt hiermee Rome bedoeld) omver geworpen (vers 2). Ook de sterke natie, de
veste van gewelddadige volken (waarbij we kunnen denken aan
Babylon of het herstelde Romeinse rijk) zal vol ontzag zijn voor wat
de HERE heeft gedaan (vers 3). Alle trotse organisaties van mensen
zullen ten onder zijn gegaan. Het bevrijde overblijfsel herinnert zich
met dankbaarheid hoe de HERE in de tijd van de grote verdrukking en
heerschappij van de antichrist een sterkte en schuilplaats is geweest
(vers 4). Dit vers is voor vele gelovigen in beproevingen tot vertroosting geweest en is het nog steeds voor hen die beproefd worden. De
HERE heeft het woeden van de vijand onderdrukt, hun overwinningszang heeft Hij doen verstommen (vers 5). Hij heeft hun op zijn tijd een
halt toegeroepen. Daarom is niet het hele volk omgekomen en zijn er
enkelen gespaard gebleven.

De bloemen vertonen zich op het veld,
de zangtijd is aangebroken,
en ’t gekir van de tortel wordt gehoord in ons
land. (Hl 2:12)
Dan zal Ik haar voor Mij zaaien in het land, en
Mij ontfermen over Lo-Ruchama, en tot LoAmmi zeggen: Gij zijt mijn volk. En hij zal zeggen: Mijn God! (Hs 2:22)
Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, en Ik
zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen
louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen mijn
naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg:
Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De HERE
is mijn God. (Hs 13:9)

6 En de HERE der heerscharen zal op deze berg voor alle volken een
feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen
wijnen: van mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen. 7 En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën
omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn. 8 Hij
zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here HERE zal de tranen
van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij
van de gehele aarde verwijderen, want de HERE heeft het gesproken.
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9 En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is onze God, van wie
wij hoopten, dat Hij ons zou verlossen; dit is de HERE, op wie wij
hoopten; laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die
Hij geeft.

De overgebleven heidense volken zullen tot de berg Sion komen en
mogen delen in het feestmaal dat de HERE voor Israël heeft bereid
(vers 6). Dit vers sluit aan op 24:23.

Dan zal de blanke maan schaamrood worden, en
de gloeiende zon zal zich schamen, want de
HERE der heerscharen zal Koning zijn op de
berg Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid
zijn ten aanschouwen van zijn oudsten. (Js 24:23)

Deze maaltijd herinnert aan het vredeoffer, vooral in verbinding met Toen ging heel het volk naar Gilgal en riep daar
de feestmaaltijden die werden gehouden ter gelegenheid van het Saul tot koning uit voor het aangezicht des HEREN te Gilgal, en zij slachtten daar vredeoffers
aanstellen van een koning (1Sm 11:15; 2Sm 6:18,19).
voor het aangezicht des HEREN, en Saul en alle
Toen David gereed was met het brengen van de brandoffers en de vredeoffers, zegende hij het volk in de naam van de HERE der heerscharen. Hij deelde
uit aan het gehele volk, aan de gehele menigte van Israël, zowel mannen als
vrouwen, ieder één broodkoek, één stuk vlees, en één druivenkoek.
(2Sm 6:18,19)

Het vet is een beeld van het beste (Lv 3:16; Nm 18:12), de wijn een beeld
van de vreugde (Ps 104:15). God geeft niet alleen, Hij neemt ook weg.
De sluier van bedrog en ook van rouw vanwege de dood die de satan
over deze volken had geworpen en waardoor ze verblind waren, zal
worden vernietigd (vers 7). Ook de dood zal zijn prooi moeten teruggeven.
Allen die na de opname van de gemeente en tijdens de grote verdrukking zijn omgekomen, zullen opstaan (vers 8; Op 20:4). Het is een van
de weinige verwijzingen in het Oude Testament naar de opstanding.

mannen van Israël verheugden zich daar zeer.
(1Sm 11:15)

En de priester zal het in rook doen opgaan op
het altaar als een spijs ten vuuroffer, tot een liefelijke reuk; al het vet is voor de HERE. (Lv 3:16)
Al het beste van de olie en al het beste van most
en koren, het eerste daarvan, dat zij de HERE geven, geef Ik u. (Nm 18:12)
... en wijn, die het hart des mensen verheugt, ...
(Ps 104:15)

En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en
het oordeel werd hun gegeven; en [ik zag] de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en
om het woord van God onthoofd waren, en die
het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden
en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan
hun hand ontvangen hadden; en zij werden lePaulus verwijst naar dit vers om aan te tonen dat de dood eenmaal vend en regeerden met Christus duizend jaren.
volledig zal worden afgeschaft en niet alleen zoals hier voor de (Op 20:4)
gelovigen uit Israël en de volken (1Ko 15:54). Ook andere gevolgen van En wanneer dit vergankelijke onvergankelijkheid
de zonde als tranen en smaad zullen er voor Gods volk niet meer zijn zal aandoen, en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal
aandoen, dan zal het woord uitkomen dat ge(Op 21:4). Het voorgaande is aanleiding voor een nieuwe lofzang. Ze schreven staat: ‘De dood is verslonden tot overeren de HERE op Wie ze niet tevergeefs hebben gehoopt. Er is alle winning’. (1Ko 15:54)
reden om te juichen over de verlossing die Hij heeft gegeven (vers 9). En Hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en
Hebben wij niet minstens zoveel reden om te juichen over onze de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal er meer zijn, <want> de eerverlossing uit de macht van de zonde? Waar is onze jubelzang van ste dingen zijn voorbijgegaan. (Op 21:4)
bevrijding? De hand van de HERE rust beschermend op ‘‘deze berg’’,
de berg Sion (vers 10).

10 Want de hand des HEREN zal op deze berg rusten, maar Moab
zal op zijn plaats neergestampt worden, zoals stro neergestampt
wordt in het water van een mestkuil. 11 Spreidt het zijn handen
daarin uit, zoals een zwemmer ze uitspreidt om te zwemmen, dan
zal Hij zijn hoogmoed vernederen ondanks zijn listige handgrepen.
12 Ja, de ontoegankelijke versterking uwer muren zal Hij neerwerpen, vernederen, op de grond doen neerstorten tot in het stof.

Dat is niet het geval met Moab, dat hier de hele hoogmoedige en
Godvijandige wereld vertegenwoordigt. Moab gaat ten onder in Gods
oordeel (vers 10-12). Elke poging zich aan dat oordeel te onttrekken,
zal een diepere vernedering tot gevolg hebben, tot er van Moab
tenslotte niets anders overblijft dan stof. Voor ons is dit oordeel over
de hoogmoed een waarschuwing om niet hoogmoedig te worden.
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Verlossing en oordeel
INHOUD
Vers 1-4:

Het rechtvaardige volk

Vers 5-7:

De HERE effent het pad voor zijn volk

Vers 8,9:

Het zielsverlangen van de Godvrezende

Vers 10,11: De goddeloze is onverbeterlijk en wordt verteerd
Vers 12:

Vrede voor de Godvrezende

Vers 13-15: Herinnering aan ontrouw en bewezen genade
Vers 16-18: De nood van het overblijfsel
Vers 19:

Geloof in de opstanding

Vers 20,21: Een kort ogenblik van toorn
TOELICHTING
1 Te dien dage zal in het land Juda dit lied gezongen worden: Wij
hebben een sterke stad; Hij stelt heil tot muren en voorwal. 2 Opent
de poorten, opdat een rechtvaardig volk binnenga, dat zijn trouw
bewaart. 3 Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat
men op U vertrouwt.

Dit hoofdstuk bestaat voor het grootste deel uit het lied dat het
bevrijde overblijfsel zal zingen bij het ingaan in de duizendjarige
vrede en zegen. Het hele land wordt Juda genoemd (vers 1), omdat alle
macht en heerschappij in Jeruzalem geconcentreerd zijn. Dat is die
sterke stad, waarbij die stad niet zijn kracht aan de mens ontleent,
maar waarbij Gods verlossing de kracht is die hun zal dienen tot
eeuwige bescherming. Het overblijfsel van Israël dat bevrijd en
bekeerd is tot de Messias, is het ‘‘rechtvaardige volk‘‘ (vers 2; 60:21).
Voor hen gaan de poorten open om ze van de einden der aarde in de
stad binnen te laten (Ps 118:20), zoals ze ook opengaan om de Messias
binnen te laten (Ps 24:7-10). Vers 3 is van toepassing op de leden van
de bevrijde natie. Het beschrijft hun kenmerk. Zij hebben op de HERE
vertrouwd en zullen op Hem blijven vertrouwen, ze zullen in hun
vertrouwen standvastig zijn. Daardoor hebben ze volkomen vrede,
innerlijke rust. Letterlijk staat er ‘vrede, vrede’.

Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan,
voor altoos zullen zij het land bezitten: een
scheut die Ik geplant heb, een werk mijner handen, tot mijn verheerlijking. (Js 60:21)
Dit is de poort des HEREN,
de rechtvaardigen gaan daardoor binnen.
(Ps 118:20)
Heft, poorten, uw hoofden omhoog,
en verheft u, gij aloude ingangen,
opdat de Koning der ere inga.
Wie is toch de Koning der ere?
De HERE, sterk en geweldig,
de HERE, geweldig in de strijd.
Heft, poorten, uw hoofden omhoog,
en verheft ze, gij aloude ingangen,
opdat de Koning der ere inga.
Wie is Hij toch, de Koning der ere?
De HERE der heerscharen,
Hij is de Koning der ere. (Ps 24:7-10)

Dit is van toepassing in alle tijden op hen die in plaats van overweldigd te worden door de moeilijkheden of toe te geven aan de druk van
geestelijke vijanden en tegenstand van mensen, hun vertrouwen op
de HERE stellen, hun gedachten en zinnen op Hem richten. De vrede
die daarvan het gevolg is, is niet verkregen door die zich toe te
eigenen, maar wordt gegeven door de HERE Zelf (Fp 4:6,7). Het is de
vrede die Christus kenmerkte in zijn leven op aarde en waarvan Hij
zei: de vrede die de Mijne is, geef Ik jullie (Jh 14:27).

Weest in niets bezorgd, maar laat in alles, door
gebed en smeking met dankzegging, uw verlangens bekend worden bij God. En de vrede van
God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus.
(Fp 4:6,7)
Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet zoals
de wereld geeft, geef Ik u. Laat uw hart niet ontroerd en niet bang worden. (Jh 14:27)

4 Vertrouwt op de HERE voor immer, want de HERE H ERE is een
eeuwige rots. 5 Want Hij heeft de bewoners der hoogte, der ontoegankelijke veste neergeworpen, Hij vernedert haar, vernedert haar
tot de grond toe, doet haar tot in het stof neerstorten. 6 Voeten zullen
haar vertreden: de voeten der ellendigen, de treden der geringen.
7 Het pad des rechtvaardigen is effen; Gij baant voor de rechtvaardige een effen spoor.
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Wie deze ervaring kent, kan anderen bemoedigen altijd op de HERE
te vertrouwen (vers 4). Zo iemand heeft Hem leren kennen als de
eeuwige rots (Dt 32:4). Wie op Hem zijn levenshuis bouwt, blijft
staande. De standvastige zin van de gelovige hangt samen met de
standvastige rots. Vers 5 geeft de reden om de HERE te vertrouwen
en het bewijs van zijn kracht: Hij werpt elke tegenstand, hoe hoog en
groot ook, neer. Hij geeft zijn volk, het overblijfsel van ‘‘ellendigen’’
en ‘‘geringen’’, de kracht in die overwinning te staan en de voeten op
de neergeworpen tegenstanders te zetten (vers 6). Het pad van de
rechtvaardige is geëffend en hij kan nu een recht spoor volgen (vers
7). Zij gaan het pad dat ook de ware Rechtvaardige gaat, ze wandelen
in gemeenschap met Hem.

..., de Rots, wiens werk volkomen is,
omdat al zijn wegen recht zijn;
een God van trouw, zonder onrecht,
rechtvaardig en waarachtig is Hij. (Dt 32:4)

8 Ook in de weg uwer gerichten hebben wij U verwacht, o HERE;
naar uw naam en naar uw gedachtenis ging ons zielsverlangen uit.
9 Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht, ja, uit het diepst
van mijn gemoed zoek ik U; want wanneer uw gerichten op de aarde
zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid.

Ook toen de oordelen over de aarde gingen, hebben ze naar Hem
uitgezien (vers 8). Ze ervaren nu hoe God dit geduld beloont. Ze hebben
niet slechts gewacht op hun bevrijding, maar op de eer van zijn naam.
Zijn naam had Hij verbonden aan zijn beloften. Ze hebben verwacht
dat Hij die zou waarmaken. Zijn naam is alles wat zijn Persoon bevat.
Ook zijn ‘‘gedachtenis’’ was het voorwerp van hun zielsverlangen.
Dat betekent dat ze zijn daden gedachten, zoals Hij in het verleden zo
vaak uitredding aan zijn volk had gegeven. Dat geeft vertrouwen voor
de toekomst. Het verlangen van hun ziel was op Hem gericht, op zijn
Persoon en zijn daden. Tijdens de nacht van de oordelen die voor de
getrouwen verdrukking betekenden, hadden ze naar Hem verlangd
(vers 9). Ze hadden geleerd Hem met een ernstig verlangen te zoeken.
Dit is altijd het antwoord van de vertrouwende ziel in tijden van
beproeving. Zo mag de gemeente in de huidige tijd zich in zijn naam
vergaderen (Mt 18:20) en samenkomen tot zijn gedachtenis (1Ko 11:2325). Dan denken de gelovigen aan Hem en aan zijn werk voor hen aan
het kruis dat Hij eens verrichtte. Ze denken ook vooruit aan het
ogenblik dat Hij komt (1Ko 11:26). Denken aan het werk dat Hij eens
deed, waardoor Hij alles wél maakte, geeft vertrouwen voor de
toekomst.
De ongelovige mensen op aarde die blind zijn voor de gerechtigheid
van God, zullen Gods gerechtigheid alleen maar leren kennen door
zijn oordelen op de dag van HERE. Ze zullen er dan kennis mee maken.
De getrouwen hebben inzicht in de oordelen van de HERE. Zij zeggen
dat zijn oordelen de aarde treffen. Met ‘‘de aarde’’ wordt vaak het
begrensde terrein bedoeld waar zijn orde heerst. Dat is met name het
volk Israël. Als met die orde geen rekening wordt gehouden, komen
zijn oordelen daarover. De uitwerking van die oordelen is voor een
veel groter gebied, want door deze oordelen leren de inwoners van de
wereld wat gerechtigheid is. Met ‘‘de wereld’’ wordt het onbegrensde
gebied bedoeld, waar ook maar mensen wonen, los van het feit of Hij
daar wel of geen verordeningen heeft geboden.
10 Al wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert geen gerechtigheid; hij handelt slecht in een land van recht en de majesteit des
HEREN ziet hij niet. 11 HERE, uw hand is verheven, maar zij
beseffen het niet; zij zullen het echter beseffen en beschaamd staan
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Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn
naam, daar ben Ik in hun midden. (Mt 18:20)
Want ik heb van de Heer ontvangen, wat ik u ook
heb overgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht
waarin Hij overgeleverd werd, brood nam; en
nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: ‘Dit
is mijn lichaam, dat voor u is; doet dit tot mijn
gedachtenis’. Evenzo ook de drinkbeker na de
maaltijd, en Hij zei: ‘Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed; doet dit, zo dikwijls u
die drinkt, tot mijn gedachtenis’. Want zo dikwijls u dit brood eet en de drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.
(1Ko 11:23-26)

over uw ijver voor het volk. Ja, het vuur over uw tegenstanders zal
hen verteren.

Maar de goddeloze gaat aan alle oordelen voorbij, hij laat zich er niet
door waarschuwen, hij bekeert zich niet. Met ‘‘de goddeloze’’ (enkelvoud) wordt meestal de antichrist bedoeld. De verharding van de
goddeloze is zo groot, dat zelfs al zou er een aanbod van genade
komen, hij dat zou afslaan (vers 10). Hij leeft in een land van recht, dat
is Juda, maar hij handelt er niet naar. Een gunstige omgeving werkt
niets uit als het hart niet op God is gericht. Ook al heeft hij Gods
gerechtigheid leren kennen in het oordeel, hij leert het wezen van de
gerechtigheid niet kennen. Hij blijft een verklaard tegenstander van
God en zijn volk. Het ogenblik komt echter dat alle goddelozen, allen
die voor de antichrist hebben gekozen (Jh 5:43), zullen beseffen dat
Gods vuur hen heeft verteerd vanwege hun tegenstand (vers 11). Maar
dan is het voor eeuwig te laat om zich te bekeren. De Heer Jezus
spreekt over een rijke man die in de eeuwige pijn is. Deze man vraagt
niet om bevrijding uit de hades (Lk 16:19-31). Wel wenst hij dat anderen
daar niet terecht zullen komen (vers 28). De Heer Jezus wijst er dan op
dat alleen Gods woord iemand kan overtuigen tot bekering (vers 31).

Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en u
neemt Mij niet aan; als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. (Jh 5:43)
Nu was er een rijk mens, en hij ging gekleed in
purper en fijn linnen en vierde elke dag schitterend feest. Nu lag er ook een arme, genaamd Lazarus, aan zijn voorpoort, vol zweren, begerig
zich te verzadigen met wat van de tafel van de rijke viel; maar zelfs de honden kwamen zijn zweren likken. Het gebeurde nu dat de arme stierf en
door de engelen werd gedragen in de schoot van
Abraham. De rijke nu stierf ook en werd begraven. En toen hij in de hades zijn ogen opsloeg,
terwijl hij in pijnen verkeerde, zag hij Abraham
uit de verte, en Lazarus in zijn schoot. En hij riep
de woorden: Vader Abraham, erbarm u over mij
en zend Lazarus om de top van zijn vinger in water te dopen en mijn tong te verkoelen, want ik
lijd smart in deze vlam. Abraham echter zei:
Kind, bedenk dat u het goede hebt ontvangen in
uw leven, en Lazarus evenzo het kwade; en nu
wordt hij hier vertroost, maar u lijdt smart. En
bij dat alles is er tussen ons en u een grote kloof
12 HERE, Gij zult vrede over ons beschikken, want ook al onze
gevestigd, zodat zij die van hier naar u willen
daden hebt Gij voor ons verricht. 13 HERE, onze God, andere heren
overgaan, niet kunnen, en zij vandaar niet naar
dan Gij hebben over ons geheerst; uw naam alleen huldigen wij. 14
ons kunnen overkomen. Hij echter zei: Ik bid u
Doden herleven niet, schimmen staan niet op; daarom hebt Gij hen
dan, vader, dat u hem zendt naar het huis van
bezocht en verdelgd en alle gedachtenis aan hen uitgeroeid. 15 Gij
mijn vader, want ik heb vijf broers, opdat hij ernhebt het volk vermeerderd, HERE, het volk vermeerderd, U zelf
stig tot hen kan getuigen, zodat ook zij niet koverheerlijkt, alle grenzen des lands verwijd.
men in deze plaats van pijn. Abraham echter zei:
hebben Mozes en de profeten; laten zij naar
Tegenover het vreselijk lot van de goddeloze en allen die hem zijn Zij
hen luisteren. Hij echter zei: Nee, vader Abragevolgd, staat het deel van het getrouwe overblijfsel. Over de godde- ham, maar als iemand van [de] doden naar hen
lozen was vuur gekomen (vers 11), over het overblijfsel komt vrede toe gaat, zullen zij zich bekeren. Hij echter zei tot
(vers 12). Het is de vrede die de HERE beschikt, niet een vrede die zij hem: Als zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij, ook al stond iemand uit [de] dozelf hebben bewerkt. Hij heeft alles gedaan wat daarvoor nodig was, den op, zich niet laten overtuigen. (Lk 16:19-31)
ook al heeft Hij hen daarbij ingeschakeld. Maar ook van hun bijdrage Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Chriszeggen ze dat Hij het voor hen heeft gedaan (vgl. Ef 2:10). Ze denken tus Jezus tot goede werken, die God tevoren
terug aan ‘‘[de] tijden van [de] volken’’ (Lk 21:24), toen andere volken heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen.
(Ef 2:10)
over hen heersten (vers 13). De oorzaak daarvan was dat ze andere
En zij zullen vallen door [het] scherp van [het]
goden waren gaan dienen. Maar die tijd is voorbij. Ze huldigen nu zwaard en als gevangenen worden weggevoerd
alleen de naam van de HERE. En de volken die over hen heersten, onder alle volken; en Jeruzalem zal door [de]
zullen niet meer herleven (vers 14). Ze zijn voorgoed verslagen en volken worden vertrapt, totdat [de] tijden van
zullen nooit meer Gods volk onderdrukken. Er zal zelfs niet meer aan [de] volken zijn vervuld. (Lk 21:24)
In de menigte van volk is des konings heerlijkhen worden gedacht. Daartegenover staat de vermeerdering van Gods heid, ... (Sp 14:28a)
volk (vers 15). Dat zal tot verheerlijking van de HERE zijn (Sp 14:28a). Maak de plaats voor uw tent wijd, en men spanMet het oog op die vermeerdering zijn de grenzen van het land verwijd ne de kleden uwer woningen uit, wees er niet karig mee, maak uw touwen lang en sla uw pinnen
(vgl. 54:2,3).
vast. Want naar rechts en links zult gij uitbreiden
en uw nageslacht zal de volken in bezit nemen en
16 HERE, in de nood heeft men U gezocht, een verzuchting geslaakt,
de verwoeste steden bevolken. (Js 54:2,3)
toen uw tuchtiging trof. 17 Zoals een zwangere die in barensnood

raakt, ineenkrimpt en onder haar weeën schreeuwt, zo waren wij
voor uw aangezicht, HERE. 18 Wij waren zwanger, wij krompen
ineen; maar het was, als baarden wij wind; wij brachten het land
geen verlossing aan en wereldbewoners werden niet geboren.

De verzen 16-18 beschrijven de diepe angsten en smekingen van de
Godvrezenden in Israël tijdens het schrikbewind van de antichrist. Ze
herinneren zich hun uiterste hulpeloosheid om zichzelf of anderen te
bevrijden. Ze erkennen dat het voor hen een tuchtiging van de HERE
was (vers 16). Ze beseffen dat zij voor het aangezicht van de HERE de
pijnen leden van iemand die in barensnood is (vers 17). Maar alle smart
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leek tevergeefs. Zij waren niet in staat uitredding te geven en er was
ook geen uitbreiding van het volk door nieuwe geboorten (vers 18).
19 Herleven zullen uw doden -- ook mijn lijk --, opstaan zullen zij.
Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof! Want uw dauw is een
dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven.

Vers 19 plaatst ons weer terug in de tijd van Jesaja. Maar het zojuist
in geloof gezongen loflied bevat een geweldige bemoediging voor het
geloof, namelijk dat God zijn beloften houdt. Denken aan de toekomst
geeft kracht om vandaag te leven vanuit het geloof in de toekomst. In
dit geloof roept Jesaja op om te juichen, want in tegenstelling met de
dode onderdrukkers (vers 14), zullen de vromen wel uit de dood
opstaan. Jesaja spreekt tot de HERE over ‘‘uw doden’’. Het zijn ‘‘de
doden in Christus’’ (1Th 4:16), ‘‘de doden die in de Heer sterven’’ (Op
14:13). Anders dan in 25:8, waar we een prachtige heenwijzing naar
de opstanding vinden, gaat het hier om de herleving van Israël als
volk. Mogelijk bedoelt Jesaja met ‘‘uw doden’’ de herleving van de
volken en met ‘‘mijn lijk’’ het volk Israël (Hs 6:2). Israël zal als het
ware uit de dood tot leven komen (Ez 37:1-10; Dn 12:2; Rom.11:15).
De hand des HEREN kwam op mij, en de HERE voerde mij in de geest naar
buiten en zette mij neer in een dal; dat was vol beenderen. Hij deed mij daar
aan alle kanten omheen lopen en zie, zij lagen in grote menigte door het dal
verspreid, en zie, zij waren zeer dor. En Hij zeide tot mij: Mensenkind, kunnen
deze beenderen herleven? En ik zeide: Here HERE, Gij weet het. Toen zeide
Hij tot mij: Profeteer over deze beenderen en zeg tot hen: gij dorre beenderen, hoort het woord des HEREN. Zo spreekt de Here HERE tot deze beenderen:
Zie, Ik breng geest in u, en gij zult herleven; Ik zal spieren op u leggen, vlees
op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat
gij herleeft; en gij zult weten, dat Ik de HERE ben.
Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde, ontstond
er een geruis, en zie, een beweging, en de beenderen voegden zich aaneen
zoals zij bij elkander behoorden; ik zag toe, en zie, er kwamen spieren op,
en vlees, en er trok een huid overheen; maar geest was er nog niet in hen.
Daarop zeide Hij tot mij: Profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en
zeg tot de geest: zo zegt de Here HERE: kom van de vier windstreken, o geest,
en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Toen profeteerde ik, zoals Hij
mij bevolen had; en de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun
voeten staan, een geweldig groot leger. (Ez 37:1-10)

Dat gebeurt als de HERE de verbinding met zijn volk weer opneemt,
een verbinding die niet was afgebroken, maar slechts onderbroken.
De dauw is een beeld van verkwikking en levenwekkende kracht. Zo
is de HERE voor zijn volk (Hs 14:6). Dauw, waarmee het nieuw ontstane
overblijfsel van zijn volk wordt bedoeld (Ps 110:3; Mi 5:6), hoort bij het
aanbreken van de dag, bij het licht. De nacht en de dood zijn voorbij.
Het leven is hergeven aan ‘‘de schimmen’’, aan hen bij wie nauwelijks
iets van leven meer te zien was. Het kunnen ook de schimmen van
het dodenrijk zijn die herleven. Nu kan het leven ongestoord gaan
groeien en bloeien en tot volle rijpheid komen als een vrucht die tot
eer is van de HERE.
20 Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw deuren
achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is. 21 Want
zie, de HERE verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners
van de aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op haar
vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet
langer bedekken.

Totdat het zover is, biedt de HERE zijn volk een schuilplaats aan tot
bescherming tegen zijn toorn die voor een kort ogenblik moet woeden
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Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen,
met [de] stem van een aartsengel en met [de] bazuin van God neerdalen van [de] hemel; en de
doden in Christus zullen eerst opstaan; ...
(1Th 4:16)
En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen:
Schrijf: gelukkig de doden die in [de] Heer sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun arbeid; want hun werken volgen
hen. (Op 14:13)
Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de
Here HERE zal de tranen van alle aangezichten
afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van
de gehele aarde verwijderen, want de HERE heeft
het gesproken. (Js 25:8)
Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht. (Hs 6:2)
Velen van hen die slapen in het stof der aarde,
zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en
genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.
(Dn 12:2)
Want als hun verwerping [de] verzoening van
[de] wereld is, wat zal hun aanneming anders
zijn dan leven uit [de] doden? (Rm 11:15)

Ik zal zijn als de dauw voor Israël, hij zal bloeien
als een lelie, en zijn wortelen uitstrekken als de
Libanon. (Hs 14:6)
Uw volk is een en al gewilligheid
ten dage van uw heerban;
in heilige feestdos rijst uit de schoot van de dageraad
de dauw uwer jonge mannen voor u op.
(Ps 110:3)
En het overblijfsel van Jakob zal te midden van
vele volkeren zijn als dauw van de HERE, als regenstromen op het groene kruid, dat niet wacht
op de mens, noch mensenkinderen verbeidt.
(Mi 5:6)

(vers 20).

Zo moest Noach in de ark bescherming zoeken (Gn 7:1). De
gramschap is het uur van de verzoeking over het hele aardrijk. Het
kwaad op aarde, vooral van zijn volk en tegen de getrouwen van zijn
volk, noodzaakt Hem daartoe (vers 21). Alle zonden zullen aan het licht
gebracht worden. Een beschrijving van zijn optreden vinden we in
het volgende hoofdstuk (zie ook Op 19:11; Mt 25:31,32). Dit ‘oordeel over
de levenden’ vindt plaats aan het begin van de duizendjarige heerschappij in gerechtigheid en vrede.
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En de HERE zeide tot Noach: Ga in de ark, gij en
geheel uw huis, want u heb Ik in dit geslacht
voor mijn aangezicht rechtvaardig bevonden.
(Gn 7:1)
En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit
paard, en Hij die daarop zit, <heet> Getrouw en
Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog in
gerechtigheid. (Op 19:11)
Wanneer nu de Zoon des mensen komt in zijn
heerlijkheid en alle engelen met Hem, dan zal
Hij zitten op [de] troon van zijn heerlijkheid; en
vóór Hem zullen alle volken worden verzameld,
en Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt; en Hij zal
de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de
bokken aan zijn linker. (Mt 25:31-33)
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Israël door de HERE verlost en bijeenvergaderd
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INHOUD
Vers 1:

De grote tegenstander gedood

Vers 2-5:

De HERE beschermt zijn wijngaard

Vers 6-9:

Israël zal bloeien en de wereld met vruchten vervullen

Vers 10,11: Gevolgen van de toorn van de HERE voor Jeruzalem
Vers 12,13: De HERE verzamelt zijn volk
TOELICHTING
1 Te dien dage zal de HERE met zijn fel, groot en sterk zwaard
bezoeking brengen over de Leviathan, de snelle slang, over de
Leviathan, de kronkelende slang, en Hij zal het monster in de zee
doden.

Dit hoofdstuk kan in drie delen worden verdeeld, die elk beginnen
met ‘‘te dien dage’’ (vers 1; 2-11; 12-13). In vers 1 bereikt het oordeel van
God over de wereld zijn hoogtepunt en hoort naar zijn inhoud tot het
oordeel dat in 26:21 aangekondigd is. Het kan zijn dat er sprake is
van drie monsters of van een driekoppig monster (vgl. Ps 74:13,14).
Twee ervan worden Leviathan genoemd, waarvan de ene ‘‘de snelle
slang’’ is en de ander ‘‘kronkelende slang’’. Het derde monster is een
draak (SV). Ze stellen de wereldmachten voor aan het eind van de tijd
en de boze machten die hen ophitsen (Gn 3:1; Op 20:2,10). Het kan ook
zijn dat het drie namen zijn voor één monster. Ook als het om drie
monsters gaat, is het in wezen toch één monster, omdat zij de
belichaming zijn van die ene grote draak, de satan, de duivel (Op 12:9).
2 Te dien dage zal er een wijngaard zijn, die bruisende wijn
voortbrengt; zingt van hem in beurtzang. 3 Ik, de HERE, zijn
behoeder, zal hem aldoor drenken; opdat niets hem beschadige, zal
Ik hem nacht en dag behoeden. 4 Ik voed geen grimmigheid; vond
Ik maar dorens en distels, strijdend zou Ik dan daarop lostrekken,
ze tezamen in brand steken -- 5 tenzij men mijn bescherming
aangrijpt, met Mij vrede maakt, vrede met Mij maakt.

Als deze monsters (of monsterachtige uitingen van één monster) door
de HERE zijn gedood, is er opnieuw een profetisch lied waarin de
vreugde van het verloste Israël tot uiting komt (vers 2). Het is de
vreugde van de HERE over zijn volk. Zij zijn een wijngaard die Hij
niet aan anderen toevertrouwt die ontrouw zijn (Mt 21:33-39), maar die
Hij Zelf constant behoedt en bewatert (vers 3).
Deze wijngaard staat in scherp contrast met die welke beschreven
wordt in hoofdstuk 5:1-7. Zijn grimmigheid is voorbij, want er is niets
meer om toornig over te worden (vers 4). Zij beantwoorden aan zijn
doel. Als er vijanden opstaan tegen zijn volk dan zou Hij als vuur
losbranden en die vijanden als dorens en distels verteren. De vijanden
doen er beter aan vrede met Hem te maken (vers 5). Dan zullen zij aan
zijn toorn ontkomen (vgl. Ps 2:12).

6 In de komende dagen zal Jakob wortel schieten, Israël bloeien en
uitspruiten, zodat zij de wereld met vruchten vervullen. 7 Heeft Hij
hen geslagen, zoals degene geslagen werd, die hen sloeg? Zijn zij
gedood, zoals hun gedoden gedood werden? 8 Door te verjagen, te
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Gij zijt het, die de zee hebt gekliefd door uw
kracht,
de koppen der draken in het water verbrijzeld.
Gij zijt het, die de koppen van de Leviathan hebt
vermorzeld,
hem aan het woestijngedierte tot spijze gegeven.
(Ps 74:13,14)
De slang nu was het listigste van alle dieren des
velds, die de HERE God gemaakt had; en zij zeide
tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij
zult niet eten van enige boom in de hof? (Gn 3:1)
En hij greep de draak, de oude slang, dat is [de]
duivel en de satan, en bond hem duizend jaren;
... En de duivel die hen misleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel waar zowel
het beest als de valse profeet zijn, en zij zullen
dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid. (Op 20:2,10)
En de grote draak werd neergeworpen, de oude
slang, die genoemd wordt duivel en de satan, die
het hele aardrijk misleidt; hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem
neergeworpen. (Op 12:9)
Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des
huizes die een wijngaard plantte, en hij zette er
een omheining omheen, groef een persbak daarin en bouwde een toren; en hij verhuurde hem
aan landlieden en ging buitenslands. Toen nu de
tijd van de vruchten was genaderd, zond hij zijn
slaven naar de landlieden om zijn vruchten te
ontvangen. En de landlieden namen zijn slaven,
sloegen de één, doodden de ander en stenigden
de derde. Opnieuw zond hij andere slaven, meer
dan de eersten, en zij deden met hen hetzelfde.
Tenslotte nu zond hij tot hen zijn zoon en zei: Zij
zullen mijn zoon ontzien. Toen de landlieden
echter de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar:
Deze is de erfgenaam, komt, laten wij hem doden
en zijn erfenis in bezit nemen. En zij grepen hem,
wierpen hem buiten de wijngaard en doodden
hem. (Mt 21:33-39)
Kust de zoon, opdat hij niet toorne
en gij onderweg niet te gronde gaat,
want zeer licht ontbrandt zijn toorn. (Ps 2:12)

verdrijven hebt Gij ze bestreden; Hij heeft ze verwijderd door zijn
harde wind ten dage van de oostenwind. 9 Daarom zal hierdoor de
ongerechtigheid van Jakob verzoend worden, en hierin zal de volle
vrucht van de verwijdering van zijn zonde bestaan, dat hij alle
altaarstenen tot verbrijzelde kalkstenen maakt, en dat geen gewijde
palen en wierookaltaren overeind blijven staan.

In die tijd zal Israël groeien en bloeien en vruchten voortbrengen die
tot zegen zijn voor de hele wereld (vers 6). Zo zullen zij in letterlijke En als hun overtreding [de] rijkdom van [de] wezin de ‘‘rijkdom van de volken’’ zijn (Rm 11:12). In geestelijk opzicht reld is en hun verlies [de] rijkdom van [de] volken, hoeveel te meer hun volheid! (Rm 11:12)
is dit Gods bedoeling en verlangen voor de gelovigen in de huidige
tijd, totdat de gemeente voltallig is (Jh 15:1-16).
Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank in Mij die
geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke [rank] die vrucht draagt, die
reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein om het woord dat Ik
tot u heb gesproken. Blijft in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan
dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in
Mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft en Ik in hem, die
draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u helemaal niets doen. Als iemand
niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen als de rank en verdort; en men
verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij verbranden. Als u in Mij blijft en
mijn woorden in u blijven, bidt alles wat u wilt en het zal u gebeuren. Hierin
is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt, en u zult mijn discipelen
zijn. Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn
liefde. Als u mijn geboden bewaart, zult u in mijn liefde blijven, zoals Ik de
geboden van mijn Vader heb bewaard en in zijn liefde blijf. Dit heb Ik tot u
gesproken, opdat mijn blijdschap in u is en uw blijdschap volkomen wordt.
Dit is mijn gebod, dat u elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. Niemand
heeft groter liefde dan deze, dat iemand zijn leven voor zijn vrienden aflegt.
U bent mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven,
want de slaaf weet niet wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd,
omdat Ik u alles wat Ik van mijn Vader heb gehoord, bekend gemaakt heb.
U hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld
dat u zou heengaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven, opdat
alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, Hij u dat geeft. (Jh 15:1-16)

Het vullen van de aarde met vrucht stelt de gevolgen voor van het Maar ik heb u ten dele nogal vrijmoedig geschreven, als om u eraan te herinneren, krachtens de
zendingswerk onder alle volken (Rm 15:16).
De HERE heeft zijn volk moeten slaan, maar Hij deed dat niet op de
manier waarop Hij de volken sloeg die zijn volk hadden geslagen (vers
7). Zijn volk heeft Hij ‘‘met mate’’ (vers 8; SV) geslagen en niet in de
volheid van zijn toorn. In dat geval zou Hij hen volkomen van de aarde
hebben weggevaagd. Nu had Hij tegen zijn volk gestreden door hen
met de adem van zijn mond weg te blazen, waardoor ze verstrooid
waren over de hele aarde. Zijn doel daarmee was hun ongerechtigheden te verzoenen en hun zonden volledig weg te nemen (vers 9). De
volle vrucht van dit handelen van de HERE is dat alle afgodsbeelden
verbrijzeld en omver gehouwen werden (vgl. Hs 14:9), alles wat zij de
plaats van de HERE hadden gegeven.

genade die mij door God gegeven is, dat ik dienaar van Christus Jezus zou zijn voor de volken,
om het evangelie van God priesterlijk te bedienen, opdat de offerande van de volken welgevallig zou zijn, geheiligd door [de] Heilige Geest.
(Rm 15:15,16)
Met mate hebt Gij met hem getwist, wanneer Gij
hem wegstiet; als Hij hem wegnam door Zijn
harden wind, in den dag des oostenwinds.
(Js 27:8 SV)
Efraïm, wat heb Ik nog met de afgoden te doen? -Ik verhoor hem en zie hem aan. -- Ik ben als een
altijdgroene cypres, aan Mij is uw vrucht te danken. (Hs 14:9)

10 Want de versterkte stad ligt eenzaam, een woonstede ontvolkt en
verlaten als een woestijn; daar weiden kalveren en daar legeren zij
zich en eten haar twijgen af. 11 Wanneer haar takken verdroogd
zijn, worden zij afgebroken; vrouwen komen en steken ze aan.
Omdat het geen volk van inzicht is, daarom ontfermt zijn Maker er
Zich niet over en is zijn Formeerder het niet genadig.

De toorn van de HERE bewerkte dat Israël was opgehouden met
zondigen. De verzen 10 en 11 laten zien wat die toorn betekende. Het
eens zo sterke en volkrijke Jeruzalem zou een verlaten wildernis
lijken (vers 10). Temidden van de puinhopen zou het vee wat groen
vinden. De afgevreten takken zouden na verloop van tijd droog
genoeg zijn om een vuurtje van te stoken om daarop te koken of te
braden wat er nog aan eetbaars was (vers 11). De oorzaak van deze
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situatie was hun gebrek aan inzicht. Het was een schuldig gebrek aan
inzicht. Het was hen kwalijk te nemen dat ze hun Maker de rug hadden
toegekeerd en hun Formeerder waren vergeten. Daardoor hadden ze
zich afgesloten voor zijn ontferming en genade. Zo maakten ze het
voor Hem onmogelijk Zich over hen te ontfermen en hen genadig te
zijn (2Kr 36:16).

De HERE, de God hunner vaderen, zond wel zijn
boden tot hen, vroeg en laat, want Hij ontfermde
Zich over zijn volk en zijn woning, maar zij bespotten de boden Gods, verachtten zijn woorden
en hoonden zijn profeten, totdat de gramschap
des HEREN zich zozeer tegen zijn volk verhief, dat
geen herstel meer mogelijk was. (2Kr 36:15,16)

12 Maar het zal te dien dage geschieden, dat de HERE de aren zal
dorsen van de Rivier af tot de Beek van Egypte toe, en gij zult
ingezameld worden één voor één, kinderen Israëls. 13 En het zal te
dien dage geschieden, dat er op een grote bazuin geblazen zal
worden, en zij die verloren waren in het land Assur en die verdreven
waren in het land Egypte, zullen komen en zich nederbuigen voor
de HERE op de heilige berg te Jeruzalem.

Maar de barmhartigheid triomfeert over het oordeel (Jk 2:13). God
weet altijd een mogelijkheid om Zich te ontfermen. Dat is de weg van
bekering en berouw die Hij in zijn volk werkt. Als het dorsen van zijn
volk voltooid is en het kaf van het koren is gescheiden, verzamelt Hij
zijn volk (vers 12). Hij doet dat door de leden van zijn volk één voor
één te verzamelen. De enkeling gaat niet in de massa op. Niet één zal
achterblijven of vergeten worden. Hij zal ze allen verzamelen van
tussen de Eufraat en het beloofde land. Hij zal ze ook door ‘‘een grote
bazuin’’ uit alle landen naar zijn land roepen (vers 13). Dit is het grote
jubeljaar waarin op de grote verzoendag ieder lid van het volk zijn
bezitting zal terugkrijgen (Lv 25:9,13). Als ze zijn teruggekeerd in het
land, zal hun eerste daad zijn zich in aanbidding ‘‘neerbuigen voor de
HERE op de heilige berg te Jeruzalem’’.

124

Jesaja 27

Want het oordeel zal onbarmhartig zijn over hem
die geen barmhartigheid gedaan heeft; barmhartigheid roemt tegen oordeel. (Jk 2:13)

Dan zult gij bazuingeschal doen rondgaan in de
zevende maand op de tiende van de maand; op
de Verzoendag zult gij de bazuin doen rondgaan
door uw ganse land. ... In dit jubeljaar zal ieder
van u zijn bezitting terugkrijgen. (Lv 25:9,13)

Profetie over Samaria en de leiders van Jeruzalem

Jesaja 28

INHOUD
Vers 1-4:

Profetie over Samaria

Vers 5, 6:

Bemoediging voor de getrouwen

Vers 7-10: Dronken priesters en profeten
Vers 11-13: Tongentaal als oordeel
Vers 14-19: Verbond met de dood en verdrag met het dodenrijk
Vers 20-22: Het vreemde werk van de HERE
Vers 23-29: De HERE is wonderbaar van raad en groot van beleid
TOELICHTING
Dit hoofdstuk introduceert een nieuwe serie weeën. In hoofdstuk 5 waren
er zes en nu komen er tot hoofdstuk 33 nog eens zes. De eerste vijf zijn over
Israël en vooral over Juda en Jeruzalem. De zesde is over Assyrië. Het ‘wee’
wordt over Gods volk uitgesproken vanwege het verlaten van de HERE.
Dit hoofdstuk kan in drie delen worden verdeeld: (1) verzen 1-13; (2) verzen
14-22; (3) verzen 23-29. In het eerste deel wordt de ontaarde toestand van
de leiders in Israël in die tijd beschreven.
1 Wee de trotse kroon van Efraïms beschonkenen, de afvallende
bloem: het prachtig hoofdsieraad van het vruchtbare dal van wie
door de wijn zijn overmand. 2 Zie, de Here heeft een die sterk is en
krachtig; die als een hagelslag, een verwoestende storm, als een
stortbui van geweldige, overstromende wateren met kracht tegen de
grond werpt: 3 met voeten vertreden wordt de trotse kroon van
Efraïms beschonkenen. 4 En met de afvallende bloem, het prachtig
hoofdsieraad op het hoofd van het vruchtbare dal, daarmee zal het
gaan als met een vroege vijg vóór de oogst, die iemand ziet en zo uit
de hand opslokt.

In de eerste verzen wordt Samaria openlijk aan de kaak gesteld. Als
de hoofdstad van het tien stammenrijk wordt het een ‘‘trotse kroon’’
genoemd, waarop het beschonken Efraïm zich beroemde (vers 1). Het
inwoners van Samaria leefden in luxe zelfgenoegzaamheid. De stad
wordt vergeleken met een afvallende bloem, wat het beeld geeft van
vergane glorie. Het vruchtbaarheid van het dal, waaraan de stad als
een hoofdsieraad lag, gebruikten ze voor de bevrediging van hun
eigen behoeften (Am 4:1). Het maakte hen dronken. Dit alles zal de
HERE met zijn oordeel slaan. De Assyriërs, weer voorgesteld als
overstromende wateren (vers 2; 8:7), zouden het instrument zijn waardoor de HERE het oordeel zou uitvoeren. Hij zou Samaria onder de
voet lopen en hun trots teniet doen (vers 3). Hij zou dat met het grootste
gemak doen. Met de stad zou worden afgerekend als met een afvallende bloem. Het zou gebeuren met de snelheid waarmee men een
vroege vijg ziet, plukt en doorslikt (vers 4), en hij is er niet meer.

Hoort dit woord, gij koeien van Basan, die
woont op de berg van Samaria, gij, die geringen
verdrukt en armen vertrapt, die zegt tot uw heren: Breng aan, dat wij drinken! (Am 4:1)
..., daarom, zie, de Here doet over hen opkomen
de machtige en geweldige wateren van de Rivier,
de koning van Assur met al zijn heerlijkheid;
deze zal buiten al zijn beddingen stijgen en buiten al zijn oevers rijzen, ... (Js 8:7)

In dit gedeelte ligt voor ons de waarschuwing onze welvaart niet te
misbruiken. We mogen genieten van wat de Heer ons geeft, maar Hij
verlangt dat wij Hem eerst zijn deel geven. We hebben het immers
van Hem gekregen? Als we dat erkennen, zullen we Hem willen eren
met wat Hij ons heeft toevertrouwd. Dan zullen we ook aan de
minderbedeelden geven.
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5 Te dien dage zal de HERE der heerscharen tot een sierlijke kroon
en een prachtige diadeem zijn voor de rest van zijn volk, 6 en tot een
geest des gerichts voor wie ten gerichte gezeten is en tot heldenkracht voor wie de strijd terugdringen naar de poort.

Op de bedreiging voor de afvalligen volgt weer de bemoediging voor
de getrouwen, het overblijfsel, ‘‘de rest van zijn volk’’ (vers 5), voor
wie Hij altijd oog heeft. De HERE zal voor hen ‘‘een sierlijke kroon’’
zijn, een tegenstelling met ‘‘de trotse kroon’’ die Samaria was (vers 1).
Ook zal Hij dit overblijfsel geestelijk ondersteunen in het nemen van
de juiste beslissingen in rechtszaken en zal Hij hun strijders de kracht
geven om de binnengedrongen vijand terug te dringen buiten de poort
(vers 6).
Deze bemoediging geldt ook voor allen die vandaag, de tijd waarin
de afval hard toeneemt, in de vrees van de Heer willen wandelen. Zij
krijgen rechtvaardigheid en kracht van de Heer. We moeten erop
toezien dat we rechtvaardig met onze medeburgers omgaan en dat we
overwinnaars zijn in de kracht van de Heilige Geest.
7 En ook dezen waggelen van wijn en tuimelen van bedwelmende
drank: priester en profeet waggelen van bedwelmende drank, zijn
verward door wijn, tuimelen van bedwelmende drank, waggelen bij
een gezicht, wankelen bij een rechtspraak. 8 Ja, alle tafels zijn vol
walgelijk braaksel, geen plek is er over. 9 ,,Wie wil hij kennis leren
en wie wil hij een openbaring doen verstaan? Hun die van de melk
gespeend, aan de borst ontwend zijn? 10 Want het is wet op wet, wet
op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat.’’

Met ‘‘ook dezen’’ (vers 7) gaat Jesaja nu spreken over de leiders van
Jeruzalem (zie vers 14). Zij zijn niet beter dan die van Samaria. Jesaja
spreekt zelfs in krachtiger bewoordingen over de liederlijke levensstijl die zij erop na hielden (vers 7,8). Hun brallende reactie horen we
in de verzen 9 en 10. De dronken priester roept tot zijn kameraden
over Jesaja: komt hij hier om ons, die kennis hebben, de les te lezen?
En de dronken profeet die zich erop beroemt zelf openbaringen te
hebben ontvangen, zegt spottend tot zijn brasgenoten over Jesaja: wil
hij ons laten weten wat een openbaring betekent? Hij denkt zeker dat
we een stelletje kleine kinderen zijn! Altijd laat hij zijn wetjes horen,
telkens legt hij zijn eisen bij ons neer. Nu eens heeft hij het hier over
en dan weer over wat anders. Die man heeft altijd wat te zeuren! Ze
meenden dat zij de intellectuelen van hun dagen waren, terwijl ze niet
beseften dat ze inderdaad baby’s waren. Daarom sprak Jesaja hen aan
met duidelijke en begrijpelijke taal. Hij zei inderdaad wat ze wel en
wat ze niet mochten doen.
11 Voorwaar, door mensen die een onverstaanbare taal spreken, en
in een vreemde tongval zal tot dit volk spreken Hij, die tot hen gezegd
heeft: 12 Dit is de rust, geeft de vermoeide rust, en dit is de
verademing -- maar zij wilden niet horen. 13 Zo zal voor hen het
woord des HEREN zijn: wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis,
hier wat, daar wat, opdat zij bij hun gaan achterwaarts struikelen
en te pletter vallen, verstrikt en gevangen worden.

Omdat ze niet luisterden, vervolgt Jesaja met een oordeelsaankondiging. Als ze dan niet naar de duidelijke taal van de profeet willen
luisteren, maar daarover schampere opmerkingen maken, dan zal er
in een onverstaanbare taal tot hen worden gesproken. Dat zal gebeuren als de Assyriërs, mensen die een vreemde taal spreken, het land
zullen binnenvallen (vers 11). Paulus haalt deze verzen aan in verband
met de tongentaal waarop de Korinthiërs zo trots waren, maar waar
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hij eraan toevoegt dat de talen een teken zijn voor de ongelovigen (1Ko
14:21,22). Die ongelovigen blijken dan de Israëlieten te zijn, want
Paulus haalt dit vers uit Jesaja aan. Hij wil daarmee zeggen dat door
deze tongentaal aan Israël wordt duidelijk gemaakt dat Heer voortaan
in elke menselijke taal geprezen kan worden en niet alleen maar in
het heilige Hebreeuws. Dat houdt de verwerping van Israël als speciaal volk van God in. Dat is de toepassing van dit vers. De uitleg is
dat de Assyriërs zouden komen en door deze onverstaanbare mensen
zou het oordeel komen, omdat ze niet hadden geluisterd naar Gods
profeten die ze wel hadden verstaan. De HERE had hun rust en
verademing aangeboden, maar daarnaar hadden geen oren (vers 12;
30:15). Daarom zouden ze gedwongen worden zich te buigen voor
wetten en eisen op allerlei terreinen in onderwerping aan een vijand
die geen enkel mededogen kende (vers 13).

In de wet staat geschreven: ‘Ik zal in andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken, en
ook zo zullen zij Mij niet horen, zegt [de] Heer’.
De talen zijn dus tot een teken, niet voor gelovigen, maar voor de ongelovigen; en de profetie is
niet voor de ongelovigen, maar voor de gelovigen. (1Ko 14:21,22)

Want zo zegt de Here HERE, de Heilige Israëls:
Door bekering en rust zoudt gij verlost worden,
in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, -maar gij hebt niet gewild. (Js 30:15)

14 Daarom, hoort het woord des HEREN, gij spotters, heersers over
dit volk in Jeruzalem. 15 Omdat gij zegt: Wij hebben een verbond
met de dood gesloten en met het dodenrijk een verdrag gemaakt;
wanneer de voortstormende gesel doortrekt, zal hij ons niet bereiken, want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in
bedrog ons verborgen --

Nadat Jesaja in de vorige verzen over de leiders van Jeruzalem had
gesproken en wel vooral over de geestelijke leiders, spreekt hij nu tot
hen en wel vooral tot de politieke leiders, de ‘‘heersers over dit volk
in Jeruzalem’’ (vers 14). Hij noemt hen ronduit ‘‘spotters’’, verwijzend
naar hun opmerkingen van vers 9 en 10 en stelt hun de vermetelheid
van hun buitenlandse politiek voor de aandacht. Hun spotternij voerde
hen tot het uitdagen van God. Uitdagend maken ze melding van een
verbond met de dood en een verdrag met het dodenrijk. Daar rekenden
ze op en niet op God. Daarin lag voor hen hun kracht en niet in God.
Het lijkt erop dat hun politiek als volgt is. Ze hebben steeds met twee
vijanden te maken: Egypte in het zuiden en Assyrië in het noorden.
Ze hebben heimelijk zowel met Egypte (door Jesaja ‘‘de dood’’
genoemd) als met Assyrië (door Jesaja ‘‘het dodenrijk’’ genoemd) een
pact gesloten om zich tegen de ander te kunnen verweren (vers 15). Ze
waren gewaarschuwd voor een inval van Assyrië (8:7,8). Door het
verbond met Egypte waanden ze zich nu veilig. Als Assyrië als een
voortstormende gesel (vgl. ‘‘roede’’, 10:5) zou komen, hadden ze een
schuilplaats. Naar de Assyriër toe deden ze alsof deze hun vrienden
waren en Egypte de vijand. Zo meenden ze zich met hun diplomatieke
geheime onderhandelingen te hebben beschermd tegen de dood en de
onderwereld. Ze leverden zich liever met huid en haar aan leugen en
bedrog uit dan dat ze hun vertrouwen op de HERE zouden stellen in
overeenstemming met de oproep van Jesaja.

..., daarom, zie, de Here doet over hen opkomen
de machtige en geweldige wateren van de Rivier,
de koning van Assur met al zijn heerlijkheid;
deze zal buiten al zijn beddingen stijgen en buiten al zijn oevers rijzen, binnendringen in Juda,
overstromen en steeds verder om zich heen grijpen, reiken tot aan de hals; ja, zijn uitgespreide
vleugelen zullen de breedte van uw land vullen, o
Immanuël. (Js 8:7,8)
Wee Assur, die de roede van mijn toorn is en in
welks hand mijn gramschap is als een stok.
(Js 10:5)

- 16 daarom, zo zegt de Here HERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten
grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een
vaste grondslag; hij die gelooft, haast niet.

De getrouwen ondergingen net zo goed de gevolgen van de algemene
politiek van leugen en bedrog, als dat ook vandaag voor Gods kinderen het geval is die zich niet kunnen onttrekken aan goddeloze
afspraken die de landsregering maakt. In tegenstelling tot de huichelachtige en daardoor onbetrouwbare politiek, worden de Godvrezenden gewezen op een onwankelbare grondslag (vers 16). Dit is niemand
anders dan Christus (1Pt 2:6).
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Want er staat in [de] Schrift: ‘Zie, Ik leg in Sion
een uitverkoren, kostbare hoeksteen, en wie in
Hem gelooft, zal geenszins beschaamd worden’.
(1Pt 2:6)
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Wie in Hem gelooft, wie op deze grondslag zijn vertrouwen stelt, sluit
geen haastige verdragen, slaat ook niet op de vlucht, maar ziet uit naar
Hem, naar zijn komst. Die Godvrezende zal niet beschaamd worden Want de Schrift zegt: ‘Ieder die in Hem gelooft,
(Rm 10:11). Christus is altijd de weg tot de behoudenis en uitredding. zal niet beschaamd worden’. (Rm 10:11)
17 En ik zal het recht tot meetsnoer maken en de gerechtigheid tot
paslood; en de hagel zal de leugenschuilplaats wegvagen en het
water zal de toevlucht wegspoelen. 18 Dan zal uw verbond met de
dood uitgewist worden en uw verdrag met het dodenrijk zal geen
stand houden; wanneer de voortstormende gesel doortrekken zal,
dan zult gij daardoor vertrapt worden. 19 Zo dikwijls als hij zal
doortrekken, zal hij u grijpen; want morgen aan morgen zal hij
doortrekken, bij dag en bij nacht, en het verstaan van de openbaring
zal louter verschrikking zijn.

Als Hij komt, zal Hij op volmaakt rechtvaardige wijze het recht
hanteren (vers 17). Door zijn oordelen van hagel en water zal Hij de
verbergplaatsen waar de leugen zich ophoudt, wegvagen. In vers 18
wordt onze blik naast het direct aanstaande oordeel ook gericht op het
oordeel in de verre toekomst. In de eindtijd zullen de verbonden van
vers 15 een andere toepassing hebben. De dood is de antichrist. In
hem is de duivel gevaren die de macht over de dood heeft (Hb 2:14).
Het verbond dat de goddeloze massa met de antichrist sluit, is een
verbond met de dood. Met het dodenrijk hebben zij een verdrag
gesloten. Dat ziet op het verdrag dat de goddeloze massa van de Joden
via hun hoofd, de antichrist, met het herstelde West-Romeinse rijk,
dat is West-Europa, hebben gesloten. In beide gevallen is de satan als
de machthebber over de dood de inspirator ervan. Vanwege beide
verbindingen zal het goddeloze Israël op een afschuwelijke manier
Gods oordeel over zich heen krijgen. God zal daarvoor de ‘‘voortstormende gesel’’, dat is de Assyriër, gebruiken die op weg is om Egypte
te onderwerpen (Dn 11:40,41). De toediening van het oordeel zal
constant zijn, morgen aan morgen (vers 19). De leiders, die weigerden
te luisteren toen ze werden gewaarschuwd, zullen dan tot hun afgrijzen beseffen dat dit de oordelen zijn waarvan ze dachten dat die toch
niet zouden komen.
20 Want het bed zal te kort zijn om zich daarop uit te strekken en
de deken te smal om zich daarin te wikkelen. 21 Want de HERE zal
opstaan, zoals op de berg Perasim; Hij zal in beweging komen, zoals
in het dal bij Gibeon, om zijn werk te doen -- vreemd zal zijn werk
zijn; en om zijn daad te verrichten -- ongewoon zal zijn daad zijn.
22 Nu dan, spot niet, opdat uw banden niet nog vaster worden; want
van een verdelging -- en zij is vast besloten -- heb ik gehoord van de
Here, de HERE der heerscharen, over het gehele land.

Ze dachten dat ze door Egypte om hulp te vragen zich in een
comfortabel bed, onder een behaaglijk deken, tegen het gevaar konden beschermen en rust zouden hebben (vers 20). Maar tot hun ontzetting zouden ze ontdekken dat hun voorzorgsmaatregelen niets zouden
baten. Het bed zou te kort en het deken te smal zijn. Er is buiten de
HERE geen rust en geen bescherming te vinden. Zo is het altijd met
ieder van Gods volk: vertrouwen op de wereld zal alleen maar
schaamte, ellende en rampen bewerken. Geloof overwint. Christus is
de vaste grondslag waarop we onze hoop kunnen bouwen.
De HERE zou tegen zijn volk handelen, zoals Hij dat in het verleden
had gedaan tegen hun vijanden (vers 21; 2Sm 5:18-25; 1Kr 14:11-16).
Toen de Filistijnen gekomen waren en zich in de vlakte Refaim verspreid
hadden, vroeg David de HERE: Zal ik optrekken tegen de Filistijnen? Zult
Gij hen in mijn macht geven? En de HERE antwoordde David: Trek op, want
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Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deelgenomen, opdat Hij door de dood te niet zou
doen hem die de macht over de dood had, dat is
de duivel, ... (Hb 2:14)

Maar in de eindtijd zal met hem de koning van
het Zuiden in botsing komen, en de koning van
het Noorden zal op deze aanstormen met wagens
en ruiters en vele schepen; en hij zal de landen
binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen. Ook het Sieraadland
zal hij binnenvallen, en velen zullen struikelen;
maar aan zijn macht zullen ontkomen: Edom,
Moab en de keur der Ammonieten.
(Dn 11:40,41)

Ik zal de Filistijnen zeker in uw macht geven. Toen kwam David te Baäl-Perazim, waar hij hen versloeg. En hij zeide: De HERE is voor mij uit door mijn
vijanden heengebroken, zoals water doorbreekt. Daarom noemde men die
plaats Baäl-Perazim. Zij lieten daar zelfs hun afgodsbeelden achter, en David en zijn mannen namen ze mee.
Toen de Filistijnen wederom opgetrokken waren en zich in de vlakte Refaim
verspreid hadden, raadpleegde David de HERE, en Hij zeide: Trek niet op;
maak een omtrekkende beweging tot achter hen, zodat gij hen kunt aanvallen
van de kant der balsemstruiken. En zodra gij een geluid van schreden hoort
in de toppen van de balsemstruiken, haast u dan, want dan is de HERE voor
u uitgetrokken om het leger der Filistijnen te verslaan. David nu deed aldus,
gelijk de HERE hem geboden had, hij versloeg de Filistijnen, van Geba af tot
bij Gezer. (2Sm 5:18-25)
Zij trokken dan op naar Baäl-Perazim, waar David hen versloeg. En David
zeide: Door mijn hand is God door mijn vijanden heengebroken, zoals water
doorbreekt. Daarom noemde men die plaats Baäl-Perazim. Zij lieten daar
zelfs hun goden achter, en op bevel van David verbrandde men ze met vuur.
Toen de Filistijnen zich wederom in de vlakte verspreid hadden, raadpleegde
David God opnieuw, en God zeide tot hem: Trek niet op, achter hen aan;
maak een omtrekkende beweging, zodat gij hen kunt aanvallen van de kant
der balsemstruiken. Zodra gij een geluid van schreden hoort in de toppen
der balsemstruiken, trek dan uit ten strijde, want dan is God vóór u uitgetrokken om het leger der Filistijnen te verslaan. David nu deed zoals God
hem geboden had, en zij sloegen het leger der Filistijnen van Gibeon tot
Gezer. (1Kr 14:11-16)

Toen stond Hij op om David te steunen in zijn strijd tegen de vijanden
van het volk. Maar nu zal Hij een vreemd werk doen. Nu zal Hij
opstaan om de vijanden te steunen tegen zijn volk. Hij zal zijn eigen
volk behandelen alsof het zijn vijanden betrof. Ze hadden Hem
daartoe genoodzaakt, maar het zou een ongewone daad zijn. Nog eens
wordt het volk opgeroepen zich van hun spot te bekeren (vers 22). Doen
ze dit niet, dan zullen de banden van hun ellende nog strakker worden
aangehaald. Het oordeel over het geheel is vast besloten. Voor de
enkeling die zich bekeert, is er genade. Voor Jesaja was het een
uitgemaakte zaak. Hij had het van de Here, de HERE der heerscharen
gehoord en dus was er geen twijfel mogelijk dat het zo zou gaan.
23 Neemt ter ore en hoort mijn stem, merkt op en hoort mijn woord!
24 Is het altijd door, dat de ploeger ploegt om te zaaien, zijn land
openscheurt en egt? 25 Immers, als hij de oppervlakte gelijk gemaakt heeft, dan strooit hij dille en werpt komijn uit, en tarwe zaait
hij op rijen, gerst in vakken en spelt langs de rand. 26 En zijn God
onderricht hem over de juiste wijze en onderwijst hem. 27 Dille toch
wordt niet met een dorsslede gedorst en over komijn rolt men geen
wagenrad, maar dille wordt met een stok uitgeklopt en komijn met
een roede. 28 Wordt broodkoren verbrijzeld? Men dorst het toch
niet altijd door? Al drijft men er zijn wagenrad en zijn paarden
overheen, men verbrijzelt het niet. 29 Ook dit gaat van de HERE der
heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.

In het derde en slotgedeelte van dit hoofdstuk gaat het om wat de
HERE te zeggen heeft tegen de weinige getrouwen in de tijd van grote
nood, als zij lijden ter wille van hun trouw aan Hem. Hij spreekt hen
aan met een voor hen vertrouwde stem en een bemoedigend woord
(vers 23). Ze moeten aandachtig luisteren. Jesaja gebruikt het beeld van
een landman, zoals ook Paulus wel doet (1Ko 3:9). Zoals de boer niet Want Góds medearbeiders zijn wij, Góds akker,
altijd maar doorgaat met ploegen (vers 24), zo zal de HERE niet Góds gebouw bent u. (1Ko 3:9)
eindeloos tuchtigen. Hij heeft voor allen een genadig voornemen en
er zal een eind komen aan de tijd van de beproeving. De boer weet
precies op welke manier hij het land moet bewerken voor de verschillende soorten zaad (vers 25). Dat heeft hij niet van zichzelf, zijn God
heeft hem daarvoor onderwijs gegeven (vers 26).

Jesaja 28

129

Zoals de boer de grond verschillend bewerkt met het oog op het zaad,
zo bewerkt hij ook de oogst op een verschillende manier (vers 27). Het
ene dorst hij, het andere klopt hij uit. En ook daarin gaat hij met
wijsheid te werken. Hij gaat maar niet eindeloos door met dorsen en
kloppen, hij is er niet op uit te verbrijzelen, want dan maakt hij zijn
oogst kapot (vers 28). De trouwe en zwaar beproefde gelovige mag
weten dat HERE op dezelfde wijze en met dezelfde wijsheid met hem
handelt. Het gaat de HERE om de oogst, het resultaat. Hij gaat niet
eindeloos door met tuchtigen. Het doel staat Hem duidelijk voor ogen
bij alle handelingen met zijn volk. Het lijden van de Godvrezende
heeft een doel: de loutering van zijn geloof, opdat dit zal blijken te
zijn tot lof en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus (1Pt
1:6,7). Alles is in handen van de HERE der heerscharen. Al is het niet
altijd duidelijk te zien, het geloof mag erop vertrouwen dat hij
‘‘wonderbaar van raad’’ en ‘‘groot van beleid’’ is (vers 29; Jr 32:19).
Zijn aandacht is voortdurend gericht op het overblijfsel dat Hij wil
behouden. Met het oog op hen handelt Hij met wijsheid en met de
grootste zorg.
In het proces van ploegen, zaaien en oogsten is alles gericht op de
vrucht. Bij de vrucht moet het koren van het kaf worden gescheiden.
Het kaf van de ongerechtigheid moet worden gescheiden van het
koren van de persoon met wie wordt gehandeld. Dit is geen proces
dat altijd maar door gaat. Dat geldt voor Gods handelingen en ook
voor de bezigheden van de boer. De HERE der heerscharen, die als
Schepper de boer het noodzakelijke instinct en onderscheidingsvermogen heeft gegeven voor zijn werk, weet met volmaakte wijsheid
te handelen als Hij met zijn volk omgaat. Hij zal hen niet verdelgen.
Zij blijven zijn eigen bezit. Hij kastijdt ons ‘‘tot ons nut, opdat wij
aan zijn heiligheid deel zouden krijgen’’ en opdat zijn kastijdingen
‘‘aan hen die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid’’ zullen geven (Hb 12:10,11). Hij weet precies wat de zijnen
kunnen verdragen (1Ko 10:13). Ieder die door de Heer gebruikt wil
worden, moet dit principe in het oog houden. Dan zal op een bedachtzame en wijze manier worden omgegaan met allen die zij willen
helpen.
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Daarin verheugt u zich, zo nodig nu een korte
tijd bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat
de beproefdheid van uw geloof, veel kostbaarder
dan die van goud, dat vergankelijk is en door
vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij [de] openbaring van Jezus
Christus. (1Pt 1:6,7)
..., o grote, sterke God, wiens naam is HERE der
heerscharen, groot van raad en machtig van
daad, wiens ogen open zijn over alle wegen der
mensenkinderen om aan een ieder te geven naar
zijn wegen en naar de vrucht zijner handelingen;
... (Js 32:19)

Zij tuchtigden [ons] wel voor weinige dagen,
naar het hun goed dacht, maar Hij tot ons nut,
opdat wij aan zijn heiligheid deel zouden krijgen. Nu schijnt alle tuchtiging wel op het ogenblik zelf geen vreugde maar voor droefheid te
zijn, maar daarna geeft zij aan hen die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. (Hb 12:10,11)
U heeft geen verzoeking getroffen dan menselijke; en God is getrouw, die niet zal toelaten dat u
verzocht wordt boven wat u kunt [verdragen];
maar met de verzoeking zal Hij ook de uitkomst
geven, zodat u ze kunt verdragen. (1Ko 10:13)

Jeruzalem benauwd en bevrijd, verblind en ziende

Jesaja 29

INHOUD
Vers 1-4:

De HERE belegert Jeruzalem

Vers 5-8:

De HERE bevrijdt Jeruzalem

Vers 9-14: Het oordeel van verblinding
Vers 17-24: Vreugde voor de ootmoedigen
TOELICHTING
1 Wee Vuurhaard, Vuurhaard, veste waar David zich legerde!
Voegt jaar bij jaar, laat de feesten hun kringloop volbrengen; 2
maar Ik zal de Vuurhaard benauwen, dan zal er gekreun en gesteun
zijn, en het zal Mij als een vuurhaard zijn. 3 Dan zal Ik Mij rondom
tegen u legeren en u met wachtposten insluiten en schansen tegen
u opwerpen. 4 Dan zult gij diep uit de grond spreken en uw woord
zal uit het stof gedempt opklinken; als van de geest van een dode zal
uw stem uit de grond komen en uw woord zal uit het stof piepen.

In het begin van hoofdstuk 28 werd Samaria vergeleken met een
verwelkende bloemenkroon. Dit hoofdstuk begint met de aankondiging een ‘‘wee’’ over Jeruzalem dat wordt vergeleken met een ‘‘vuurhaard’’ (vers 1). Letterlijk staat er ‘wee Ariël, Ariël’. Als betekenis van
Ariël is ook wel genoemd ‘leeuw van God’. Toch is het meer waarschijnlijk dat er Jeruzalem mee wordt bedoeld als een offerplaats waar
het vuur brandt in de nieuwe tempel (Ez 43:15,16). Tot die stad zegt de
HERE op spottende toon dat ze maar moeten doorgaan met formele
godsdienstige verplichtingen door hun jaarlijkse feesten te houden.
Maar Hij zal hen Zelf in grote benauwdheid brengen (vers 2). Ariël zal
een echte altaar-vuurhaard worden van slachting en diep vernederende behandeling, waar het vuur van Gods toorn zal branden. De HERE
zal de stad belegeren, een belegering die Hij door de vijandelijke
legers in de eindtijd zal doen (vers 3). Daarbij moeten we denken aan
het tweede beleg van de Assyriër om Jeruzalem als hij in die eindtijd
na geruchten uit Egypte terugkeert (Dn 11:44). Het feestgewoel en
feestgejoel (22:2) zal veranderen in doodsgeschrei en diep gemompel
over de rampen die zich voltrekken (vers 4).

De vuurhaard is vier el en van de vuurhaard steken naar boven de vier horens uit. En de vuurhaard is twaalf el lang bij twaalf el breed, vierkant naar zijn vier zijden. (Ez 43:15,16)

Doch geruchten uit het oosten en uit het noorden
zullen hem ontstellen, zodat hij in grote grimmigheid zal uittrekken om velen te verdelgen en te
vernietigen. (Dn 11:44)
Wat hebt gij toch, dat gij met u allen op de daken
klimt, gij rumoerige, woelige stad, uitgelaten veste? Uw verslagenen zijn niet met het zwaard verslagen noch in de oorlog gedood. (Js 22:2)

5 Maar de menigte uwer vijanden zal worden als fijn stof en de
menigte der geweldenaars als wegstuivend kaf; onverwachts, plotseling zal het geschieden. 6 Gij zult door de HERE der heerscharen
bezocht worden met donder, aardbeving en geweldig gedreun, wind,
storm en verterende vuurvlam. 7 En als een droom, een nachtgezicht, zal de menigte van al de volken worden, die ten strijde trokken
tegen de Vuurhaard, ja, allen die hem en zijn verschansingen
bestreden, en die hem in het nauw brachten. 8 En het zal zijn, zoals
wanneer een hongerige droomt, dat hij eet, maar als hij ontwaakt,
is hij nog onverzadigd; en zoals wanneer een dorstige droomt, dat
hij drinkt, maar als hij ontwaakt, is hij nog uitgeput en dorstig; zo
zal het zijn met de menigte van alle volken, die tegen de berg Sion
ten strijde trekken.

Dan is er een plotselinge omkeer. De vijanden worden onverwachts
verslagen (vers 5; Dn 11:45). Jesaja richt zich tot de inwoners van
Jeruzalem en wil hen deelgenoot maken van wat hij in de geest ziet.
Met een plotseling ingrijpen komt de HERE tussenbeide. Hij grijpt in
door donder en bliksem (vers 6) om Jeruzalem te bevrijden uit de
benauwdheid.
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Hij zal zijn staatsietenten opslaan tussen de zee
en de berg van het heilig Sieraad -- maar dan
komt hij aan zijn einde, zonder dat iemand hem
helpt. (Dn 11:45)
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De opgetrokken volken verdwijnen zoals in een droom gedaanten
opkomen en verdwijnen (vers 7). Voor de vijanden is het ook als een
droom. Ze droomden van de overwinning, dat ze Jeruzalem in handen
hebben, maar ze worden wakker en zien dat ze er niets van hebben
bereikt (vers 8). Een vervulling van deze profetie zal op de korte termijn
plaatsvinden als Jeruzalem door de Assyriër wordt ingesloten (37:33)
en als daarna het Assyrische leger door de HERE wordt geslagen
(37:36). In de eindtijd zal het gebeuren als de Heer Jezus terugkomt
(Op 19:11; zie ook Jl 3:12).
9 Verbaast u en weest verbaasd, verblindt u en weest blind, -- zij zijn
dronken, maar niet van wijn; zij waggelen, maar niet van bedwelmende drank --. 10 Want de HERE heeft een geest van diepe slaap
over u uitgestort en Hij heeft uw ogen, de profeten, toegesloten en
uw hoofden, de zieners, omhuld. 11 Zo werd het gezicht van dit alles
voor u als de woorden van een verzegeld boek, dat men aan iemand
geeft, die lezen kan, terwijl men zegt: Lees dit eens; maar hij
antwoordt: Ik kan niet, want het is verzegeld. 12 Of het boek wordt
gegeven aan iemand die niet lezen kan, terwijl men zegt: Lees dit
eens; maar hij antwoordt: Ik kan niet lezen.

In vers 9 herneemt Jesaja het protest tegen de toestand van Gods volk.
In het vorige hoofdstuk heeft hij de spottende geest en het ongeloof
aan de kaak gesteld (28:14), hier toont hij de geest van verblinding. Hij
zegt hun dat ze in blindheid voort moeten gaan op hun dwaze,
zelfgekozen weg. Ondanks al de openbaringen van zijn wil en ondanks de voortdurende boodschappen van zijn profeten hebben zij
zich afgewend en zijn de raadslagen en inbeeldingen van hun eigen
hart gevolgd. Als door wijn beschonken zijn ze beneveld door menselijke tradities die het woord van God ongeldig verklaren. Zo is het
Woord voor hen onverstaanbaar geworden, en dat niet omdat het zijn
Woord ontbrak aan duidelijke uitspraken of het onderwijs te ingewikkeld was, maar omdat ze door hun ongeloof blind waren geworden
(2Ko 3:14). Het is de weg van verharding. In hun geestelijke roes
waggelen ze het oordeel tegemoet. De verblinding en verdoving is
een oordeel van de HERE (vers 10). Dit vers wordt door Paulus
aangehaald om aan te tonen dat er in de tegenwoordige tijd nog steeds
van de verharding van het volk sprake is (Rm 11:7). Ze wilden niet
verstaan, daarom zullen ze niet verstaan. Hun geestelijke gesteldheid
is als een diepe slaap, waardoor stemmen niet tot hen doordrongen.
Hun profeten, zij die de ogen van het volk waren om te zien wat de
HERE van zijn volk wilde, hadden hun ogen gesloten. Hun hoofden,
de zieners, konden ook niets zien. Zij die het blinde volk moesten
leiden, waren zelf blind. En hoe kan een blinde een blinde leiden (Mt
15:14,15)?
De geopenbaarde wil van God was voor hen als een verzegeld boek
geworden. Al zou iemand kunnen lezen wat er stond, dan was dat
onmogelijk geworden (vers 11). En als Gods geopenbaarde wil wel
toegankelijk was, dan bleek de onbekwaamheid van de lezer, hij
begreep niet wat er stond (vers 12). Veel christenen verkeren in een
dergelijke toestand als het bijvoorbeeld gaat om het profetisch boek
van het Nieuwe Testament bij uitstek, het boek Openbaring. Het
wordt als een verzegeld boek beschouwd dat men niet kan lezen, of
de lezer ziet zichzelf als onbekwaam om het te lezen. Mensen die
hiermee een excuus hebben gevonden om niet in Gods woord te lezen,
tonen hierdoor aan dat de verharding zijn werk doet.
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Daarom, zo zegt de HERE van de koning van Assur: hij zal in deze stad niet komen; hij zal geen
pijl daarin schieten, geen schild daartegen opheffen en geen wal daartegen opwerpen. (Js 37:33)
Toen ging de Engel des HEREN uit en sloeg in het
leger van Assur honderdvijfentachtigduizend
man. Toen men vroeg in de morgen opstond, zie,
zij allen waren lijken. (Js 37:36)
En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit
paard, en Hij die daarop zit, heet Getrouw en
Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog in
gerechtigheid. (Op 19:11)
Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal
van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten. (Jl 3:12)

Daarom, hoort het woord des HEREN, gij spotters, heersers over dit volk in Jeruzalem.
(Js 28:14)

Maar hun gedachten zijn verhard geworden;
want tot op heden blijft dezelfde bedekking bij
het lezen van het oude testament, zonder weggenomen te worden, die in Christus te niet gedaanwordt. (2Ko 3:14)
En als enkele van de takken afgebroken zijn, en u
die een wilde olijfboom was, daartussen geënt
bent en mededeelgenoot van de wortel <en> de
vettigheid van de olijfboom bent geworden, beroem u dan niet tegen de takken; ... (Rm 11:17)
Laat hen [begaan]. Zij zijn blinde leidslieden
<van blinden>. Als nu een blinde een blinde
leidt, zullen zij beiden in een kuil vallen. Petrus
nu antwoordde en zei tot Hem: Verklaar ons
deze gelijkenis. (Mt 15:14,15)

13 En de Here zeide: Omdat dit volk Mij slechts met woorden nadert
en met zijn lippen eert, terwijl het zijn hart verre van Mij houdt, en
hun ontzag voor Mij een aangeleerd gebod van mensen is, 14
daarom, zie, Ik ga voort wonderlijk met dit volk te handelen,
wonderlijk en wonderbaar: de wijsheid van zijn wijzen zal tenietgaan en het verstand van zijn verstandigen zal schuilgaan. 15 Wee
hun die een plan diep voor de HERE verbergen, wier werk in de
duisternis geschiedt en die zeggen: Wie ziet ons en wie kent ons? 16
O, deze verkeerdheid van u! Of moet de boetseerder op één lijn
gesteld worden met het leem, zodat het maaksel van zijn maker zou
kunnen zeggen: Hij heeft mij niet gemaakt? en het boetseersel van
zijn boetseerder: Hij heeft geen verstand?

Dezelfde situatie was er toen de Heer Jezus op aarde was. De lippengodsdienst, waarbij het hart van God was vervreemd (vers 13), was het
gevolg van geboden van mensen (Mt 15:3; Mk 7:6). Het resultaat was
het verlies van wijsheid en het verborgen blijven van de wil van God
(vers 14). Dit is het gevolg van een wonderlijk handelen van God,
wonderlijk omdat het een oordeel over zijn eigen volk is. Hij is tegen
zijn volk. Weer een woord dat aangehaald wordt door Paulus (1Ko
1:19), waaruit blijkt dat het in zijn toepassing ook gezag heeft voor de
christenheid.
Dit oordeel van verharding gaat ook al verregaand op voor de christenheid, hoewel gelukkig nog niet ten volle. Maar in de christenheid
heeft men ook de Bijbel in handen, terwijl men niet in staat is te lezen
of te begrijpen wat God te zeggen heeft, want het hart is van God
vervreemd. De zogenaamde wijsheid van vrijzinnige theologen zal
Hij als dwaasheid tentoonstellen.
Hoe diep de afvallige kan zinken, laat vers 15 zien. Het is de grootste
dwaasheid te veronderstellen dat men zich voor de HERE kan verbergen. Hierover komt het derde ‘‘wee’’. De profeet is er diep door
geschokt en uit zijn grote verontwaardiging over hun dwaasheid om
te veronderstellen dat zij wijzer zijn dan Hij (vers 16). In hun gedachten
hadden ze de verhouding tussen het schepsel en de Schepper op de
kop gezet (Rm 9:20). Dit is de verkeerdheid van allen die willen
handelen in onafhankelijkheid van God. Ze houden er geen rekening
mee dat ze geschapen zijn om Hem te dienen en niet om voor zichzelf
te leven. Ze loochenen dat Hij hen heeft gemaakt, of ze verwijten Hem
dat Hij zonder verstand bezig is geweest. Het is het soort mensen dat
God de schuld geeft van alle ellende, alsof Hij het door zijn handelen
in de hand heeft gewerkt, terwijl zij er blind voor zijn dat zij door hun
ongeloof en eigenzinnigheid alle ellende over zichzelf hebben gebracht. De enige weg tot zegen voor de mens is zich neer te buigen
voor de absoluut wijze Schepper en zich te onderwerpen aan zijn
heilige wil.

Want zij wassen hun handen niet, wanneer zij
brood eten. Hij echter antwoordde en zei tot hen:
Waarom overtreedt ook u het gebod van God ter
wille van uw overlevering? (Mt 15:3)
Hij zei echter tot hen: Treffend heeft Jesaja over
u, huichelaars, geprofeteerd, zoals geschreven
staat: ‘Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun
hart is ver van Mij vandaan; en tevergeefs vereren zij Mij, door leringen te leren die geboden
van mensen zijn’. (Mk 7:6,7)
Want er staat geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van
de wijzen doen vergaan, en het inzicht van de
verstandigen te niet doen’. (1Ko 1:19)

Ja maar, mens, wie bent u, dat u tegen God het
woord opneemt? Zal het maaksel tot zijn maker
zeggen: Waarom hebt u mij zo gemaakt?
(Rm 9:20)

17 Is het niet nog een korte tijd, totdat de Libanon in een gaarde
verandert en de gaarde een woud gelijkt? 18 Te dien dage zullen de
doven Schriftwoorden horen, en van donkerheid en duisternis
verlost, zullen de ogen der blinden zien. 19 En ootmoedigen zullen
steeds meer vreugde hebben in de HERE, en de armsten onder de
mensen zullen juichen in de Heilige Israëls.

Maar de HERE zou hun dwaasheid tentoonstellen. Hij zou de dingen
op de kop zetten (vers 17). Dat zou Hij door middel van het overblijfsel
tonen. Hij zou hen, die onvruchtbaar waren, vruchtbaar maken. Hij
zou ook maken dat de doven de Schriftwoorden zouden kunnen horen
en dat de blinden zouden kunnen zien (vers 18). Dit zou Hij doen aan
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een overblijfsel, in tegenstelling tot het oordeel van verharding en
verblinding over de massa in vers 11 en 12. Dat zou gebeuren bij
ootmoedigen en armen (vers 19). Zij zullen zich verheugen in ‘‘de
HERE’’ en in ‘‘de Heilige Israëls’’. Zo is het ook nu. De ootmoedigen
en armen zijn zij onder de gelovigen die zich bewust zijn van hun
geestelijke nood. Zij hebben de grootste vreugde in de HERE. De
Heilige Geest bedient de heerlijkheid van Christus vooral aan hen (Js
61:1; Zf 3:12; Mt 5:3-5).
20 Want het zal gedaan zijn met de geweldenaar, en de spotter zal
vergaan en allen die op boosheid zinnen, zullen uitgeroeid worden,
21 zij die een mens om een woord schuldig verklaren en valstrikken
leggen in de poort voor wie opkomt voor het recht, en die met ijdele
beweringen terzijde dringen wie het recht aan zijn zijde heeft.

De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de
HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden
om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om
voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor
gebondenen opening der gevangenis; ... (Js 61:1)
En Ik zal in uw midden overlaten een ellendig en
gering volk, en wie schuilen bij de naam des HEREN. (Zf 3:12)
Gelukkig de armen van geest, want van hen is
het koninkrijk der hemelen. Gelukkig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Gelukkig
de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. (Mt 5:3-5)

In die tijd zal ‘‘de geweldenaar’’, dat is de mens van de zonde, de
antichrist, uitgeschakeld zijn (vers 20). Zijn honende, Godonterende
taal zal niet meer worden gehoord. Allen die hem volgden en daarom
dezelfde boosheid in hun zinnen hadden, dat is de goddeloze massa,
zullen worden uitgeroeid. De boosheid van hun zinnen blijkt uit hun
verwerping en verdraaiing van alles wat eerlijk en recht is (vers 21).
22 Daarom, zo zegt de HERE, die Abraham verloste, tot het huis van
Jakob: Jakob zal nu niet meer beschaamd staan en zijn aangezicht
zal niet meer verbleken. 23 Want wanneer hij en zijn kinderen het
werk mijner handen in hun midden zien, dan zullen zij mijn naam
heiligen en zij zullen de Heilige Jakobs heiligen en voor de God van
Israël ontzag hebben. 24 Ook de dwalenden van geest zullen inzicht
kennen en de morrenden zullen lering aannemen.

De basis van zegen voor het overblijfsel, het zaad van Jakob, is het
verbond van de HERE met Abraham, die Hij verloste uit zijn heidense
omgeving (vers 22; Js 51:2). Als het huis van Jakob eenmaal is bevrijd
van schaamte en geweld, zal het zich verblijden in alle verloste
kinderen door wie het wordt omgeven. Jakob en zijn kinderen zullen
‘‘mijn naam’’ dat is de naam van de HERE, heiligen, dat wil zeggen
zijn naam boven alle namen grootmaken (vers 23). Zo zullen ze ook
‘‘de Heilige Jakobs’’ heiligen, die naam boven alle namen grootmaken. Ook zullen ze voor ‘‘de God van Israël’’ ontzag hebben. Deze
drie namen hebben betrekking op één Persoon: de Heer Jezus. In
plaats van een dwalende geest zullen ze het juiste inzicht hebben en
in plaats van te mopperen over de leringen van Gods woord zullen ze
met blijdschap onderwijs ontvangen (vers 24). Dit zal in het vrederijk
zijn heerlijke vervulling vinden.
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Aanschouwt de rots waaruit gij gehouwen zijt,
en de holte van de put waaruit gij gegraven zijt;
aanschouwt Abraham, uw vader, en Sara, die u
baarde; want Ik riep hem als eenling en Ik zegende hem en vermenigvuldigde hem. (Js 51:2)

Het verbond met Egypte, belofte van heil voor Sion

Jesaja 30

INHOUD
Vers 1-7:

Tegen het verbond met Egypte

Vers 8:

Het geschreven Woord

Vers 9-11: Verwerping van het Woord
Vers 12-14: Gevolgen van de verwerping van het Woord
Vers 15:

Verlossing en sterkte afgewezen

Vers 16,17: Vluchten zonder te ontkomen
Vers 18-21: De HERE bewijst zijn volk genade en leidt hen op de
goede weg
Vers 22:

Afgoden weggeworpen

Vers 23-26: De volle zegen van de HERE voor mens en dier
Vers 27-32: Oordeel voor Assur, feest voor Israël
Vers 33:

Oordeel voor de antichrist

TOELICHTING
1 Wee de opstandige kinderen, luidt het woord des HEREN, die een
plan maken, dat echter niet van Mij komt, en een verbond sluiten,
dat echter niet uit mijn Geest is, om zonde op zonde te stapelen; 2
die op weg gaan naar Egypte zonder Mij te raadplegen, om toevlucht te zoeken onder de bescherming van Farao en om te schuilen
in de schaduw van Egypte. 3 Maar de bescherming van Farao zal
u tot schande worden en het schuilen in de schaduw van Egypte tot
smaad. 4 Wanneer zijn vorsten te Zoan verblijven en zijn boden te
Hanes aankomen, 5 zullen allen beschaamd staan om een volk dat
hun geen voordeel brengt, dat tot hulp noch tot voordeel strekt,
maar tot schande, ja tot hoon.

Er wordt nu een ‘‘wee’’ (het vierde) uitgesproken tegen Juda vanwege
een plan dat ze hadden om hulp zoeken bij Egypte om zich te
beschermen tegen Assyrië (vers 1). Het was echter een zelf bedacht
plan, het was niet door zijn Geest ingegeven. Met de uitvoering van
hun plan maakten zij de stapel zonden die er al was nog groter. Als
ze op weg gaan naar Egypte om hun plan uit te voeren, laten ze
daarmee hun volharding zien in hun opstand tegen de HERE (vers 2).
Ze gaven aan de bescherming door Farao en Egypte de voorkeur
boven de bescherming door Hem. Maar dit vertrouwen op Egypte zou
tot schande en smaad worden (vers 3). Hun diplomaten die ze naar
Egypte hadden gezonden om in de steden Zoan en Hanes te onderhandelen, zouden geen voordeel behalen, maar hoon (vers 4,5). Al de
plannen die ook wij maken zonder de HERE te raadplegen, kunnen
wel eens hetzelfde karakter dragen.
6 De Godsspraak over de dieren van het Zuiderland.
Door een land van benauwdheid en angst, waar leeuwin en leeuw,
adder en vliegende draak wonen, vervoeren zij op de ruggen van
ezels hun vermogen en op de bulten van kamelen hun schatten naar
een volk dat geen voordeel brengt. 7 En Egypte -- ijdel en nietig is
zijn hulp; daarom noem ik het: stilzittende Rahab.

De Godsspraak over de dieren van het Zuiderland betreft de dieren
die in de Negevwoestijn leven (vers 6). Door dit woeste landschap
moesten ze heen trekken op hun reis naar Egypte. Het wanhopige Juda
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is bereid om een gevaarlijke reis te ondernemen en grote schatten te
investeren op zoek naar hulp. Net zo gevaarlijk en onbetrouwbaar als
de dieren waren die ze onderweg tegen konden komen, zouden de
leiders van Egypte dat blijken te zijn. Om hun schatten op ezels en
kamelen te zenden en zich daardoor van de hulp te verzekeren van
een land waarvan de HERE hen lang geleden had bevrijd, zou hun geen
enkele hulp garanderen. Het zou allemaal tevergeefs blijken te zijn,
het zou niets opleveren, alleen maar verlies (vers 7). Rahab is een
dichterlijke naam voor Egypte (51:9; Ps.87:4; 89:11). Oorspronkelijk is
het een soort zeemonster en daarmee een figuurlijke aanduiding van
de satan, een demonische macht. De naam betekent ‘arrogant’ en
typeert het wezen van satan. Het verdrag met de dood, dat is met
Egypte, is dan ook in wezen een verdrag met satan. In hun trotse
gereserveerdheid zou Egypte geen hand uitsteken om Juda te helpen.

Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, gij arm
des HEREN! Waak op als in de dagen van ouds,
van de geslachten uit de voortijd! Zijt gij het
niet, die Rahab neergehouwen, de zeedraak doorboord hebt? (Js 51:9)
Rahab en Babel vermeld Ik als degenen die Mij
kennen;
zie, Filistea en Tyrus met Ethiopië:
deze is daar geboren. (Ps 87:4)
Gij hebt Rahab als een verslagene verbrijzeld,
door uw sterke arm hebt Gij uw vijanden verstrooid. (Ps 89:4)

8 Ga nu, schrijf het in hun bijzijn op een tafel en teken het op in
een boek, opdat het diene voor latere dagen, voor immer en altoos.
9 Want het is een weerspannig volk, leugenachtige kinderen, kinderen die de wet des HEREN niet willen horen; 10 die tot de zieners
zeggen: Gij zult niet zien; en tot de schouwers: Gij zult voor ons de
waarheid niet schouwen, spreekt tot ons aangename dingen,
schouwt begoochelingen; 11 wijkt af van de weg, buigt af van het
pad, doet de Heilige Israëls weg uit onze ogen.

Dat Jesaja de opdracht krijgt het op te schrijven, onderstreept dat deze
waarschuwing om niet naar Egypte te gaan voor hulp niet alleen
bedoeld was voor Gods volk in de dagen van Jesaja, maar dat die is
bedoeld voor Gods volk in alle tijden (vers 8). Gods woord is voor alle
tijden. We hebben geen andere maatstaf. Het vertrouwen van God is
gegrond op het geschreven woord van God. Hulp vragen bij Egypte
- voor ons: bij de wereld - kan slechts in een ramp eindigen. Het
vastleggen van de waarschuwing was nodig omdat het volk zo weerspannig was. Het volk bestond uit leugenachtige kinderen, die niet
wilden luisteren naar het onderwijs van de HERE (vers 9). Hun weerbarstig verzet om te horen, komt telkens weer terug . Het is de
grondoorzaak van hun afvalligheid. Als ze al iets wilden horen, dan
moest het een boodschap zijn die was aangepast aan hun wensen (vers
10; Mi 2:11; 2Tm 4:3). De profeet moest bij hen niet aankomen met de
waarheid (Am 2:12). Die beviel hun niet. De waarheid bracht hen in het
licht van de Heilige Israëls. Dat wilden ze niet. Profeten als Jesaja en
zijn tijdgenoot Micha moesten van richting veranderen. ‘‘De Heilige
Israëls’’ moest hun niet onder ogen worden gebracht en dus uit hun
ogen verdwijnen (vers 11). Ze gebruiken die naam, omdat Jesaja die
vaak gebruikte in zijn prediking tot hen. Ze zeggen als het ware: Hou
nu maar eens op met je gezeur over die ‘‘Heilige Israëls’’. Ze wensten
niet aan die naam herinnerd te worden of daarmee geconfronteerd te
worden. Dit is een dramatische verwerping van de HERE.
12 Daarom, zo zegt de Heilige Israëls: Omdat gij dit woord verwerpt,
op onderdrukking en slinksheid vertrouwt en daarop steunt, 13
daarom zal deze ongerechtigheid voor u zijn als een losgeraakt brok
steen, dat op vallen staat en overhelt aan een hoge muur, die
plotseling, onverwachts, ineenstort. 14 Hij zal hem stukbreken,
zoals een pottenbakkerskruik stukgebroken wordt, die meedogenloos wordt vergruizeld, zodat onder zijn gruis geen scherf wordt
gevonden om vuur van de haard te nemen of water uit de vijver te
scheppen.
15 Want zo zegt de Here HERE, de Heilige Israëls: Door bekering
en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw
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Als er maar iemand wind naliep en leugen voorspiegelde: Ik profeteer u van wijn en bedwelmende drank -- dan zou hij de profeet van dit volk
zijn. (Mi 2:11)
Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer
niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen,
om zich het gehoor te laten strelen; en zij zullen
het oor van de waarheid afkeren en zich tot de fabels wenden. (2Tm 4:3,4)
Maar gij gaaft de nazireeërs wijn te drinken, en
geboodt de profeten: Gij moogt niet profeteren!
(Am 2:12)

sterkte zijn, -- maar gij hebt niet gewild. 16 Gij hebt gezegd: Neen,
op paarden zullen wij voortvliegen --; daarom zult gij vlieden; en:
Op snelle rossen zullen wij rijden --; daarom zullen uw achtervolgers snel zijn. 17 Duizend zullen er vluchten voor het dreigen van
één, voor het dreigen van vijf zult gij vluchten, totdat gij overblijft
als een seinpaal op een bergtop en als een banier op een heuvel.

Dan horen ze uit de mond van ‘‘de Heilige Israëls’’ het oordeel over
zoveel weerspannigheid, over hun boze wil om zonder Hem te leven
(vers 12). Enerzijds verwerpen zij ‘‘dit woord’’, dat wil zeggen de
onderwijzing van de HERE. Anderzijds vertrouwen ze op ‘‘onderdrukking en slinksheid’’, dat wil zeggen op de manier waarop men
zich van de vriendschap van Egypte trachtte te verzekeren. Met deze
handelwijze bewerkten zij hun eigen ondergang. Ze meenden de
bescherming van een muur te hebben, maar ze maakten de muur los
en zouden worden bedolven onder de vallende muur (vers 13). De
verplettering zal zo totaal zijn, Israël zal zo tot gruis geslagen zijn,
dat er geen bruikbaar stukje voor het meest alledaagse gebruik zou
overblijven (vers 14).
Dit was het gevolg van hun weigering om de verlossing te verkrijgen
door ‘‘bekering en rust’’, dat is zich tot God te wenden en op te houden
met zondigen (vers 15). Dan zou hun kracht liggen in ‘‘stilheid en
vertrouwen’’. Ze zouden niet de weg van diplomatieke inspanningen
gaan, maar op de HERE te vertrouwen en niet op Egypte. Jesaja verwijt
hun: ‘‘Maar gij hebt niet gewild’’ (vgl. Mt 23:37). Ze hebben hun onwil
getoond. Dan is alle inspanning van de HERE tevergeefs en moet Hij
hen confronteren met de gevolgen van hun boze wil. Wat zij wilden
zullen ze krijgen, niet als vervulling, maar als oordeel. Hun plan zal
zich tegen hen keren. Dachten ze snel te kunnen vluchten? Dat zal
gebeuren, maar hun vijanden zullen sneller zijn (vers 16). Ze zullen
bitter ontgoocheld worden. De angst zal er zo diep inzitten dat het
zien van een enkele vijandige soldaat duizend van hen op vlucht doet
slaan. En komen de vijanden met zijn vijven, dan gaat het hele volk
er vandoor (vers 17). Als ze gehoorzaam waren geweest, zou het
omgekeerde het geval zijn geweest (Lv 26:8). Nu zou er in het ontvolkte
land slechts hier en daar een enkeling overblijven. Het is het toonbeeld
van troosteloosheid. Tevens is het een waarschuwing voor anderen
om niet op menselijke kracht te steunen.

Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en
hen stenigt die tot u zijn gezonden, hoe dikwijls
heb Ik uw kinderen willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens bijeenverzamelt onder
haar vleugels, en u hebt niet gewild. (Mt 23:37)

Vijf van u zullen honderd achtervolgen, en honderd van u zullen tienduizend achtervolgen, en
uw vijanden zullen voor uw aangezicht door het
zwaard vallen. (Lv 26:8)

18 Daarom verlangt de HERE ernaar u genadig te zijn, en daarom
zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de HERE
is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.

Maar het is juist deze troosteloosheid die de HERE brengt tot het
uitspreken van het verlangen om hen genadig te zijn. Hij betoont altijd
zijn genade aan een hulpeloos overblijfsel dat in zichzelf geen enkel
recht daarop heeft en zich dat ook bewust is. De schakel tussen de
kastijdingen die hiervoor zijn voorgesteld als noodzakelijk vanwege
hun verwerping van Hem en zijn woord en de aangekondigde ontferming is dat de HERE een God van recht is. Het oordeel is uitgeoefend,
aan zijn gerechtigheid is voldaan. ‘‘Daarom’’ (vers 18) kan Hij genade
bewijzen. Omdat aan Gods heilige eisen is voldaan toen Hij het volle
oordeel over de zonde op Christus deed neerkomen, daarom kan Hij
genade bewijzen aan ieder die in berouw over zijn zonden een beroep
op die genade doet. Het volk moet nog wachten op het betoon van die
genade. Ze mogen wel al weten dat die genade aanwezig is. Maar de
tijd om hen in genade weer als zijn volk aan te nemen, is nog niet
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gekomen. Als ze echter in vertrouwen op Hem wachten, noemt Hij
hen ‘‘welzalig’’.
19 Want gij volk, dat op Sion, in Jeruzalem, woont, gij zult niet
blijven wenen. Hij zal u zeker genadig zijn op uw luid geroep; zodra
Hij dat hoort, zal Hij u antwoorden. 20 De Here heeft u wel brood
der benauwdheid en water der verdrukking gegeven, maar uw
leraars zullen zich niet meer verbergen, doch uw ogen zullen uw
leraars zien; 21 en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt
willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg,
wandelt daarop.
22 Dan zult gij het zilveren overtrek van uw gesneden beelden en
het gouden bekleedsel van uw gegoten beelden onrein achten; gij
zult ze als iets onreins wegwerpen. Weg! zult gij ertegen zeggen.

Dit ‘‘welzalig’’ geeft de profeet nader inhoud door hun Gods vertroosting en verhoring voor de tijd van de grote nood in het vooruitzicht te
stellen (vers 19). Als het volk Hem en niet een ander volk om hulp
vraagt, zal Hij antwoorden. In die tijd van verdrukking zal Hij hen
voorzien van brood en water, hoewel het heel schaars zal zijn (vers 20).
Hij zal hen ook voorzien van leiding en onderwijs door bekwame
leraars die Hij zal geven. Hun leraar bij uitstek zal de Heer Jezus zijn,
die ook de leraar ter gerechtigheid wordt genoemd (Jl 2:23; vgl. Dt 18:15).
Hij zal achter hen aangaan en hen op de goede weg doen gaan en hen
zo voor afwijkingen bewaren (vers 21). Deze Leraar is voortdurend bij
hen. Zo is het ook voor ons. De Heer Jezus is altijd bij ons en wil ons
voortdurend door zijn Woord de rechte weg wijzen. Het luisteren naar
het onderwijs van Gods woord houdt ons op de goede weg. Al deze
voorzieningen van de HERE zullen, samen met de geest van berouw
die in hen is, een reinigende werking op hen hebben (vers 22). Gezond
onderwijs uit Gods woord en de geest van genade in Gods volk zijn
de basis voor gezonde geestelijke groei. Het maakt openbaar in het
leven wat daarmee in strijd is en zal als onrein worden weggeworpen.
Wij zullen dan ook veel meer met een kordaat ‘weg!’ uit ons leven
verwijderen wat ons verhindert om Gods zegen ten volle te ontvangen.
23 Dan zal Hij regen geven voor het zaad, waarmee gij uw akker
bezaait, en brood als opbrengst van de akker, dat smakelijk en
voedzaam zal wezen. Uw vee zal te dien dage op uitgestrekte weiden
grazen; 24 en de runderen en ezels, die de akker bewerken, zullen
gezouten voeder eten, dat gezeefd is met wan en zeef. 25 En op elke
hoge berg en op elke verheven heuvel zullen beken, waterstromen,
zijn ten dage van de grote slachting, wanneer de torens zullen
vallen. 26 Dan zal het licht der blanke maan zijn als het licht van
de gloeiende zon en het licht van de gloeiende zon zevenvoudig als
het licht van zeven dagen -- op de dag, waarop de HERE de breuk
van zijn volk verbindt en de toegebrachte wonde geneest.

Jesaja stelt het volk die zegen voor (vers 23-26). Deze zegen komt, als
de Heer Jezus als de Vredevorst zal regeren. Na het ‘‘brood der
benauwdheid en water der verdrukking’’ dat in schaarste aanwezig
was (zie vers 20), zal er water in overvloed zijn door de regen van de
hemel die tevens zal zorgen voor een opbrengst van de akker die
‘‘smakelijk en voedzaam zal wezen’’ (vers 23). Het vee zal ook rijkelijk
in de zegen delen en voorzien worden van de beste voeding. Alles is
dan van de allerbeste kwaliteit (vers 24). Ook op de hoger gelegen
plaatsen als bergen en heuvels is overvloedig water aanwezig. In de
laatste gevechtshandelingen (vers 25) die er ook nog aan het begin van
het vrederijk zullen zijn, zijn geen voorzorgsmaatregelen nodig om
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En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in
de HERE, uw God, want Hij geeft u de leraar ter
gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u
nederdalen, vroege regen en late regen, zoals
voorheen. (Jl 2:23)
Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken;
naar hem zult gij luisteren. (Dt 18:15)

de watervoorziening veilig te stellen als in de dagen van Hizkia. Bij
‘‘de grote slachting, wanneer de torens zullen vallen’’ zullen we
kunnen denken aan de verdelging van de legers die uit het verre
noorden, dat is uit Rusland, zijn opgetrokken (Ez 38:14-23).
Daarom, profeteer, mensenkind, en zeg tot Gog: Zo zegt de Here HERE: zult
gij het niet gewaarworden, te dien dage als mijn volk Israël in gerustheid
woont? Dan zult gij komen uit uw woonplaats uit het verre noorden, gij en
vele volken met u, allen ruiters, een grote schare en een talrijk leger, en gij
zult optrekken tegen mijn volk Israël als een wolk die het land bedekt. In
toekomende dagen zal het geschieden, dat Ik u doe optrekken tegen mijn land,
opdat de volken Mij leren kennen, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u, o
Gog, de Heilige betonen zal.
Zo zegt de Here HERE: Zijt gij het, van wie Ik in vroegere dagen gesproken
heb door de dienst van mijn knechten, de profeten van Israël, welke in die
dagen jarenlang geprofeteerd hebben, dat Ik u tegen hen zou doen optrekken? Maar te dien dage, wanneer Gog komt in het land van Israël, luidt het
woord van de Here HERE, dan zal mijn grimmigheid opstijgen in mijn neus,
en in mijn naijver, in het vuur mijner verbolgenheid, zal Ik spreken: Waarlijk,
te dien dage zal een zware aardbeving het land van Israël teisteren. Ja, beven
zullen voor Mij de vissen der zee, het gevogelte des hemels, het gedierte des
velds en al het kruipend gedierte dat op de aardbodem kruipt en alle mensen
die op de aarde leven; de bergen zullen neerstorten, de bergwanden zullen
vallen, elke muur zal ter aarde storten. Dan zal Ik op al mijn bergen het
zwaard tegen hem oproepen, luidt het woord van de Here HERE; het zwaard
van de een zal tegen de ander zijn. Ik zal met hem in het gericht treden door
pest en door bloed; stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal Ik
doen neerregenen op hem, op zijn krijgsbenden en op de vele volken die met
hem zijn; Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben.
(Ez 38:14-23)

Ook de hemellichamen zullen een veelvoud van hun door de zonde
getemperde licht uitstralen (vers 26). Het is een zon die een vreugde
voor de mensen zal zijn, niet getemperd door verdriet en smart. Dit
zal het gevolg zijn van het herstellende werk van de HERE, als Hij
zijn volk heeft verlost van smart en lijden. De zon is bovenal de Heer
Jezus Zelf, de Zon der gerechtigheid (Ml 4:2).

Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon
der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing
zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en
springen als kalveren uit de stal. (Ml 4:2)

27 Zie, de naam des HEREN komt van verre -- zijn toorn brandt en
een zware rook stijgt op, zijn lippen zijn vol gramschap, zijn tong is
als een verterend vuur; 28 zijn adem is als een overstromende beek,
die tot de hals reikt -- om volken te schudden in de zeef van verderf,
terwijl een bit dat doet dwalen, tussen de kaken der natiën ligt.
29 Bij u zullen liederen klinken als in de nacht, waarin men zich
wijdt voor een feest, en zal er vreugde des harten zijn als van iemand
die voortschrijdt bij de fluit om te komen op de berg des HEREN, tot
de Rots van Israël. 30 Dan zal de HERE zijn machtige stem doen
horen en zal Hij doen zien het neerkomen van zijn arm in grimmige
toorn: een verterende vuurvlam, overstroming, stortbui en hagelstenen. 31 Want Assur zal voor de stem des HEREN schrikken,
wanneer Hij met de roede slaat, 32 en elke slag van de dreigende
stok, die de HERE daarop zal doen neerkomen, zal worden toegebracht bij tamboerijnen- en citerspel, en met strijdbaar geheven arm
zal Hij hen bestrijden.

De verzen 27-33 voorzeggen de toorn van God over de vergaderde
vijanden. Terwijl net als op zoveel andere plaatsen de directe vijand
de Assyriër is, wijst de profeet ook hier vooruit naar de vijand in de
toekomst. Opmerkelijk is dat heel vaak, nadat over het oordeel over
de Assyriër is gesproken, daarop de zegen van het vrederijk volgt. De
HERE komt ten oordeel (vers 27). Hij zal de verzamelde volken oordelen (vers 28). Als de HERE in de nacht komt om de vijanden van zijn
volk te oordelen, zal het overblijfsel van Gods volk liederen zingen
(vers 29). Het doet denken aan de nacht van de uittocht uit Egypte
waarbij het oordeel kwam over de verdrukkers van Gods volk (Ex
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12:42). Ze zingen liederen met het oog op de komende dag. Het is een Een nacht van waken was dit voor de HERE, om
lied dat de opgang naar Jeruzalem bezingt, nog voordat de opmars hen uit het land Egypte te leiden. Dit is de nacht
van waken ter ere van de HERE voor alle Israëlieerheen is begonnen. Maar als de ‘‘Rots van Israël’’, dat is de HERE in ten in hun geslachten. (Ex 12:42)

zijn onwankelbaarheid, voor hun aandacht staat, kan dit lied in geloof
worden gezongen.
In vers 30 vervolgt Jesaja zijn beschrijving over de komst van de
HERE. Op indrukwekkende wijze beschrijft hij de majesteit van zijn
komst. Het zal Assur schrik aanjagen (vers 31; 1Sm 7:10). Assur, dat eens
door God als roede werd gebruikt om zijn volk te tuchtigen (10:5),
terwijl Assur daar zelf een stok en staf voor gebruikte (10:24), zal nu
door de HERE met de roede worden geslagen. Elke slag met Gods stok
zal raak zijn. Het slaan zal gebeuren als het ware op de maat van de
bevrijdingsliederen die het overblijfsel onder begeleiding van muziekinstrumenten zal zingen (vers 32).
33 Want reeds lang is een brandstapel bereid; ook die is voor de
koning gereed gemaakt; Hij heeft de vuurhaard daarvan diep en
wijd gemaakt, er is vuur en hout in overvloed; de adem des HEREN
steekt hem in brand als een stroom van zwavel.

De brandstapel (of ‘‘Tofeth’’, SV) is een aanduiding voor Gods oordeel
over de koning van Assur. Maar de profetische strekking gaat verder.
Het is de plaats in het dal van Hinnom bij Jeruzalem waar wrede en
afschuwelijke offers aan Moloch werden gebracht. Daarom ziet de
koning hier ook op de antichrist. Op die plaats zal de adem van de
HERE het vuur van zijn toorn doen ontsteken om de antichrist en ook
de vijandelijke legers te verteren (2Th 2:8).
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Terwijl Samuël bezig was het brandoffer te brengen, rukten de Filistijnen op ten strijde tegen Israël, maar de HERE deed te dien dage machtig de
donder rollen over de Filistijnen en bracht hen
in verwarring, zodat zij tegen Israël de nederlaag leden. (1Sm 7:10)
Wee Assur, die de roede van mijn toorn is en in
welks hand mijn gramschap is als een stok.
(Js 10:5)
Daarom, zo zegt de Here, de HERE der heerscharen: Vrees niet, o mijn volk, dat in Sion woont,
voor de Assyriërs, wanneer zij u met de stok
slaan en hun staf tegen u opheffen, zoals Egypte
deed. (Js 10:24)

En dan zal de wetteloze geopenbaard worden,
die de Heer <Jezus> zal verteren door de adem
van zijn mond en ten niet doen door de verschijning van zijn komst; ... (2Th 2:8)

Jesaja 31

Dwaasheid om bij Egypte hulp te zoeken
INHOUD
Vers 1:

Wee over het zoeken van hulp bij Egypte

Vers 2,3:

Vergelijking tussen de HERE en de Egyptenaren

Vers 4,5:

De zekere bescherming van de HERE

Vers 6:

Oproep tot bekering

Vers 7:

Assur valt door de HERE en niet door Egypte

TOELICHTING
1 Wee hun die naar Egypte trekken om hulp, die steunen op paarden
en vertrouwen op wagens, omdat zij talrijk zijn, en op ruiters, omdat
zij machtig in aantal zijn, maar de blik niet richten op de Heilige
Israëls en naar de HERE niet vragen. 2 Maar ook Hij is wijs, Hij
doet het kwaad komen en neemt zijn woorden niet terug; Hij richt
Zich tegen het huis der boosdoeners en tegen de hulp door de
bedrijvers van ongerechtigheid verleend. 3 De Egyptenaren daarentegen zijn mensen en geen God, en hun paarden zijn vlees en geen
geest; daarom zal de HERE zijn hand uitstrekken, zodat de helper
struikelt en de geholpene valt, en zij allen tezamen vergaan.

Opnieuw spreekt Jesaja het ‘‘wee’’ uit over hen die bij Egypte hulp
zoeken in plaats van bij de HERE (vers 1; vgl. Dt 17:16). Als een christen
vandaag weer aansluiting bij de wereld zoekt in plaats van in afhankelijkheid van God te leven, doet hij daarmee de naam van de Heer
oneer aan, die hem uit de wereld heeft verlost en voor Zichzelf
gekocht. Zij mogen dan menen met wijsheid te handelen, maar alleen
de HERE is wijs. Zijn wijsheid komt tot uiting in het oordeel over
Egypte en over hen die de kracht van Egypte groter achten dan die
van HERE (vers 2). In vers 3 spreekt de profeet over de Egyptenaren
als mensen, schepselen in hun broosheid tegenover de volheid van
Gods kracht en hun paarden als vlees in tegenstelling tot geestelijke
machten. Helper (Egypte) en geholpene (Juda) zullen beiden door het
oordeel van de HERE struikelen, vallen en vergaan. Vaak vertrouwen
ook christenen op hulpmiddelen die hun door de wereld en het vlees
worden aangeboden. Gemeenten worden geleid volgens beginselen
die in de zakenwereld worden gebruikt; zij die ten einde raad zijn,
worden met psychotherapeutische middelen vertroost; ongelovigen
worden met menselijke reclamemiddelen overgehaald om zich te
bekeren.

Maar hij zal niet veel paarden houden en het
volk niet naar Egypte terugvoeren om zich veel
paarden aan te schaffen; want de HERE heeft tot
u gezegd: Op deze weg zult gij nooit meer terugkeren. (Dt 17:16)

4 Want zo zegt de HERE tot mij: Zoals een leeuw of een leeuwejong
over zijn prooi gromt -- de ganse schare der herders wordt tegen hem
samengeroepen, maar hij schrikt niet voor hun stem en vreest niet
voor hun getier -- zo zal de HERE der heerscharen ten strijde
nederdalen op de berg Sion en op diens heuvel; 5 als vliegende
vogels, zo zal de HERE der heerscharen Jeruzalem beschutten,
beschuttend redden en sparend bevrijden.
6 Bekeert u tot Hem, van wie de kinderen Israëls diep zijn afgevallen. 7 Want te dien dage zal ieder van u de zilveren en gouden
afgoden versmaden, die uw handen hebben vervaardigd, u tot
zonde.

Jesaja geeft aan het gelovige overblijfsel door wie de HERE voor hén
is. Voor hen is Hij als een leeuw (de leeuw uit de stam van Juda, Op
5:5) die over zijn prooi waakt.
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En één van de oudsten zei tot mij: Ween niet, zie,
de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om het boek en zijn zeven
zegels te openen. (Op 5:5)
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Een leeuw die zich niet laat ontroven door wie dan ook en in welk
aantal dan ook (vers 4; vgl. Jh 10:28-30). Hij laat Zich Jeruzalem niet
ontroven, maar daalt uit de hemel neer om haar te beschermen. Dit is
een van de duidelijkste teksten in het Oude Testament over de komst
van de Heer Jezus naar de aarde (zie ook Zc 14:4). Hij waakt over
Jeruzalem zoals een vogel haar jongen beschut, terwijl Hij met de
snelheid van een vogel haar bevrijdt (vers 5). Als Jesaja de HERE zo
aan hen heeft voorgesteld, is het hart ontvankelijk gemaakt om de
oproep tot bekering te horen en daaraan gevolg te geven (vers 6). Geven
ze gehoor aan de oproep, dan zullen de afgoden door hen worden
weggedaan (vers 7). Een waarachtige bekering bewijst zich door het
verwijderen uit het leven van elk dienen van iets of iemand anders
dan God (1Th 1:9). De dag komt dat Israël niets meer met afgoden te
doen zal hebben, maar alleen zal leven voor de ware God. Dat behoort
in het leven van de christen nu al zo te zijn.

En Ik geef hun eeuwig leven, en zij zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal
ze rukken uit mijn hand. Mijn Vader die [ze] Mij
heeft gegeven, is groter dan allen, en niemand
kan [ze] rukken uit de hand van mijn Vader. Ik
en de Vader zijn één. (Jh 10:28-30)
Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken
te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van
de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op
de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten,
oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal,
en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; ... (Zc 14:3,4)
...; want zelf vertellen zij van ons welke ingang
wij bij u hadden, en hoe u zich van de afgoden
tot God hebt bekeerd om [de] levende en waarachtige God te dienen ... (1Th 1:9)

8 En Assur zal vallen door het zwaard van wie geen man is, en het
zwaard van wie geen mens is, zal het verslinden; het zal voor het
zwaard vlieden en zijn jongelingen zullen tot herendienst vervallen.
9 En zijn rots zal van schrik vergaan en zijn vorsten zullen verschrikt de banier verlaten -- luidt het woord van de HERE, die op
Sion een vuur heeft en in Jeruzalem een oven.

De vijand die Jeruzalem zo benauwt, zal vallen door het zwaard. Dat
zwaard wordt niet gehanteerd door een mens. Niet de Egyptenaren
zullen Assur verslaan. De HERE zal Zelf het zwaard hanteren om
Assyrië te verslaan (vers 8). Op korte termijn is dat gebeurd bij het
beleg van Jeruzalem in de tijd van Hizkia (Js 37:36). In de eindtijd zal
het opnieuw en definitief gebeuren door de Heer Jezus als Hij van de
hemel komt (Dn 11:45; Op 19:11,15,21). Wat nog over is van de kracht
van de naties, voorgesteld in de ‘‘jongelingen’’, zal in dienst worden
gesteld van het volk van God. De rots van bescherming die Assur
aanmatigde te zijn voor allen die aan hem onderworpen waren, zal
van schrik vergaan bij de majesteit van de HERE. Hiermee wordt
waarschijnlijk de koning van Assur bedoeld. Ook andere leiders van
het volk zullen de moed verliezen om hun legers verder aan te voeren
in de strijd tegen Jeruzalem. Ze zullen ontdekken dat de HERE van
Sion een verterend vuur doet uitgaan en dat Hij van Jeruzalem een
verterende oven heeft gemaakt voor wie er tegen zijn opgetrokken
(vers 9). Ze hebben het gewaagd Gods heilige stad te verdelgen. Ze
zullen er zelf door worden verdelgd.
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Toen ging de Engel des HEREN uit en sloeg in het
leger van Assur honderdvijfentachtigduizend
man. Toen men vroeg in de morgen opstond, zie,
zij allen waren lijken. (Js 37:36)
Hij zal zijn staatsietenten opslaan tussen de zee
en de berg van het heilig Sieraad -- maar dan
komt hij aan zijn einde, zonder dat iemand hem
helpt. (Dn 11:45)
En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit
paard, en Hij die daarop zit, <heet> Getrouw en
Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog in
gerechtigheid. ... En uit zijn mond komt een
scherp zwaard, opdat Hij daarmee de naties
slaat. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf
en Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de
grimmigheid van de toorn van God de Almachtige. ... En de overigen werden gedood met het
zwaard dat kwam uit de mond van Hem die op
het paard zat, en alle vogels werden verzadigd
van hun vlees. (Op 19:11,15,21)
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Het vrederijk, zorgeloze vrouwen
INHOUD
Vers 1-8:

Het vrederijk

Vers 9-14: Oordeel over zorgeloosheid
Vers 15-20: Nogmaals het vrederijk
TOELICHTING
1 Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen
heersen naar het recht; 2 en ieder van hen zal zijn als een beschutting tegen de wind en als een toevlucht tegen de stortbui, als
waterstromen in een dorre streek, als de schaduw van een machtige
rots in een dorstig land. 3 Dan zullen de ogen der zienden niet meer
verblind zijn en de oren der horenden zullen opmerken; 4 het hart
der onbezonnenen zal inzicht en kennis verkrijgen, en de tong der
stamelaars zal in staat zijn tot duidelijk spreken. 5 Dan zal een
dwaas niet meer edel genoemd worden en de bedrieger niet meer
aanzienlijk heten.

Het begin van dit hoofdstuk beschrijft de situatie die volgt op de
bevrijding van het vorige hoofdstuk, waar Christus gekomen is om
zijn volk uit te redden. Daarop volgt nu de voorzegging van de
persoonlijke, duizendjarige regering van Christus (vers 1; vgl. 2Sm 23:3;
Jr 23:5).

Israëls God spreekt, Israëls Rots zegt tot mij:
Een rechtvaardige heerser over de mensen,
een heerser in de vreze Gods,
hij is als het morgenlicht bij het opgaan der zon,
een morgen zonder wolken:
door de glans na de regen
spruit jong groen uit de aarde. (2Sm 23:3)
Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN,
dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal
verwekken; die zal als koning regeren en verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid
doen in het land. (Jr 23:5)

Dit kan nooit op de huidige tijd slaan. De Heer Jezus regeert nu niet
in gerechtigheid. Hoe iemand dat kan veronderstellen bij alle oorlogen en alle ellende op aarde, is onbegrijpelijk. De wereld is nog vol
ongerechtigheid. Als Hij regeert, zullen er ook ‘‘vorsten’’ zijn die
onder Hem regeren (Op 5:10; 20:6; 22:5).

...; want U bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en
volk en natie, en hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters; en zij
zullen over de aarde regeren. (Op 5:10)
Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft; over dezen heeft de tweede dood
geen macht, maar zij zullen priesters van God en
van Christus zijn en met Hem <de> duizend jaren regeren. (Op 20:6)
En er zal geen nacht meer zijn en lamplicht en
zonlicht hebben zij niet nodig, want [de] Heer,
God, zal over hen lichten; en zij zullen regeren
tot in alle eeuwigheid. (Op 22:5)

Zij zullen Hem vertegenwoordigen door als beschermers en verkwikkers te zijn voor hen die in het begin van het vrederijk nog verdrukt
worden of op andere wijze in nood zijn (vers 2; Mt 19:28).

Jezus nu zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat u
die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal zitten op [de] troon
van zijn heerlijkheid, u ook op twaalf tronen zult
zitten om de twaalf stammen van Israël te oordelen. (Mt 19:28)

Van de heersers in vers 1 en 2 gaat de profeet over tot het volk.
Christus doet Zich aan zijn volk kennen in zijn Goddelijke almacht
als Hij blinden en doven geneest. Tegelijk zien we daarin zijn medegevoel (vers 3). Hij bewerkt niet alleen lichamelijke genezing. Weer
kunnen zien en weer kunnen horen heeft een geestelijke tegenhanger.
De verhindering om inzicht te hebben in Gods gedachten is verdwenen (vers 4). Ze hebben inzicht en kennis. En nu de oren weer geopend
zijn, kunnen ze horen wat God zegt en zijn ze ook in staat om een
duidelijk getuigenis af te leggen van de grootheid van de HERE. Dan
zal er ook een eind zijn gekomen aan een volkomen verkeerde

Jesaja 32

143

beoordeling van verhoudingen in Gods volk. Het volk als geheel Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en u
noemde de dwaze antichrist edel en deze bedrieger was bij hen in neemt Mij niet aan; als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. (Jh 5:43)
aanzien (vers 5; Jh 5:43).
6 Want een dwaas spreekt dwaasheid en zijn hart brengt ongerechtigheid voort: het bedrijven van goddeloosheid, en het prediken van
afval tegen de HERE; het onverzadigd laten van de hongerige, en
het onthouden van een dronk aan de dorstige. 7 En de listen van de
bedrieger zijn slecht; hij beraamt schandelijke plannen om de
ellendigen door leugentaal in het verderf te storten, zelfs wanneer
de arme zijn recht bepleit. 8 Maar de edele beraamt edele daden en
hij staat voor wat edel is.

De verzen 6 en 7 geven een nadere beschrijving van wat er allemaal
in het verdorven hart van de dwaas en de bedrieger beraamd wordt.
Daartegenover staat wat de edele bedenkt, wat zijn leven uitstraalt en
wat consequent bij hem aanwezig is (vers 8). In het vrederijk zal alles
bij zijn ware naam worden genoemd, er zal geen omkering van zaken
meer plaats vinden. Niemand kan zich anders voordoen dan hij is. De
‘‘edele’’ kan niemand anders zijn dan de Heer Jezus. Maar ook elke
gelovige, ieder die Hem als zijn leven heeft en leeft in gemeenschap
met Hem, mag zo’n ‘‘edele’’ zijn. Van de gelovige wordt ook gevraagd ‘‘edele daden’’ te beramen en niet ‘‘elkanders onheil’’ (Zc 7:10;
8:17) en te staan voor wat edel is (Fp 4:8).

...; verdrukt weduwe noch wees, bijwoner noch
arme, en beraamt niet in uw hart elkanders onheil? (Zc 7:10)
Dit moet gij doen: spreekt waarheid onder elkander, oefent eerlijke en heilzame rechtspraak uit
in uw poorten; beraamt in uw hart elkanders onheil niet, en hebt geen valse eed lief, want dit alles haat Ik, luidt het woord des HEREN.
(Zc 8:16,17)
Overigens, broeders, al wat waar, al wat eerzaam, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, als er enige
deugd en als er enige lof is, bedenkt dat. (Fp 4:8)

9 Gij zorgeloze vrouwen, staat op; hoort mijn stem, gij geruste
dochters; neigt uw oor tot mijn woord. 10 Een jaar nog en enkele
dagen, dan zult gij sidderen, gij gerusten, want het is gedaan met
de wijnoogst, de inzameling van het ooft blijft uit. 11 Beeft, zorgelozen; siddert, gerusten! Ontkleedt u, ontbloot u en omgordt de
heupen (met rouwgewaad!) 12 Slaat u rouwklagend op de borst om
de kostelijke velden, om de vruchtbare wijnstok, 13 om het akkerland van mijn volk, waar doornen en distelen opschieten, ja om al
de huizen van vermaak in de uitgelaten veste. 14 Want de burcht
ligt verlaten, het rumoer der stad is in eenzaamheid veranderd. Ofel
en Wachttoren zijn voor altijd tot spelonken geworden, een vreugde
voor de wilde ezels, een weide voor de kudden, ...

In vers 9 is Jesaja weer terug in Jeruzalem. Hij keert zich met scherpe
woorden tot de zelfverzekerde vrouwen in die stad. Hij veroordeelt
hun zorgeloosheid, terwijl het oordeel voor de deur stond (Am 6:1). Ze
maakten zich nergens druk om, behalve om hun eigen genot. Ze
leefden rustig hun leven van luxe en welvaart, zonder enige angst voor
het dreigend gevaar. Deze zorgeloosheid en rust zijn niet het gevolg
van vertrouwen op de HERE, maar van hun onverschilligheid aangaande de HERE en zijn woorden door middel van de profeet. Daarom
zouden ze binnen niet al te lange tijd - en die tijd wordt vrij nauwkeurig aangeduid - uit die zorgeloosheid worden wakker geschud (vers
10). Het komt nog niet direct, maar het komt zeker. Hun rust zou
veranderen in sidderen. Het zou uit zijn met de pret waarin de wijn
zo’n belangrijke rol speelde. Jesaja roept hen op zich te ontkleden,
zich te ontdoen van al hun pracht en praal (vers 11). Hij roept op om
tot inkeer te komen en droefheid te tonen over de aangenomen
levensstijl waarvan de HERE buitengesloten was (vgl. Lk 15:17-19).
Jesaja stelt hen voor hoe het er over niet al te lange tijd zal uitzien
(vers 12-14). Zo zal het zijn als koning en volk zijn weggevoerd in
ballingschap.
..., 15 totdat over ons uitgestort wordt de Geest uit den hoge.
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Wee de zorgelozen op Sion, en die zich veilig voelen op de berg van Samaria, de uitgelezenen van
de keur der volken, tot wie het huis Israëls komt!
(Am 6:1)

Toen kwam hij tot zichzelf en zei: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben overvloed aan broden, en ik verga hier van honger. Ik zal opstaan
en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u,
ik ben niet meer waard uw zoon te heten; maak
mij als één van uw dagloners. (Lk 15:17-19)

Dan wordt de woestijn een gaarde en de gaarde gelijkt een woud;
16 dan woont het recht in de woestijn en de gerechtigheid verblijft
in de gaarde. 17 En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn, de
uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid.
18 En mijn volk zal in een verblijf des vredes wonen, in veilige
woningen, in oorden van ongestoorde rust, 19 zelfs wanneer het
hagelt, zodat het woud terneder stort en de stad in de diepte neerzinkt. 20 Welzalig gij die aan alle wateren zaait; die rund en ezel
vrij laat ronddolen.

Maar dan klinkt weer het hoopvolle ‘‘totdat’’ (vers 15). Vanaf dit vers
kijkt Jesaja weer vooruit naar de situatie zoals die er in het duizendjarig vrederijk zal zijn. Door het ‘‘ons’’ vereenzelvigt de profeet zich
met het verloste volk, dat is het overblijfsel. Het begint met de
uitstorting van de Geest (Jl 2:28; Zc 12:10; Hd 2:1-4,16; Ez 36:25-27) op
allen die wedergeboren zijn. De Bijbel leert niet alleen een eerste en
een tweede komst van de Heer Jezus, maar ook een eerste en een
tweede komst van de Heilige Geest. Het volk dat door de tweede
komst van de Heilige Geest ontstaat, is de kern van het volk dat de
Heer Jezus als Messias zal erkennen en zijn zegen zal ontvangen. Met
de uitstorting van de Heilige Geest zal een overvloed aan gerechtigheid, vrede, blijdschap en vruchtbaarheid komen. Wat een woestijn
was, wordt een vruchtbaar veld. Wat al een vruchtbaar veld was, zal
nog vruchtbaarder worden. Overal zal op volkomen rechtvaardige
wijze recht worden gesproken (vers 16). Als gevolg daarvan zal er
vrede zijn, waarvoor de volken zich zo lang tevergeefs hebben ingespannen (vers 17). Daaruit vloeit weer voort een rust en veiligheid die
geen einde zal hebben. In vers 18 zoekt de Geest als het ware naar
woorden om te beschrijven hoe groot de weldaad is om dan op aarde
te wonen. Er is geen enkele angst meer voor een vijandige macht,
want die is neergestort en in de diepte neergezonken (vers 19). Er zal
volkomen vrijheid zijn om Gods woord over de hele wereld uit te
zaaien en te onderwijzen (vers 20). Wie daarin bezig is, wordt ‘‘welzalig’’ genoemd. Ook in het vrederijk is de prediking van het evangelie
noodzakelijk, omdat ieder mens die geboren wordt, als zondaar
geboren wordt en zich moet bekeren. Het rund en de ezel staan
symbool voor het bezig zijn in de dienst van de HERE, zowel in de
prediking van het evangelie als in het onderwijs van de gemeente van
God (vgl. 1Ko 9:9,10; 1Tm 5:17,18).
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Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal
uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw
dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten
zien. (Jl 2:28)
Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen,
die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig
kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen
als het leed om een eerstgeborene. (Zc 12:10)
En toen de dag van het pinksterfeest werd vervuld, waren zij allen gemeenschappelijk bijeen.
En er kwam plotseling uit de hemel een geluid
als van een geweldige, voortgedreven wind en
deze vulde het hele huis waar zij zaten. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die
zich verdeelden, en het zette zich op ieder van
hen. En zij werden allen vervuld met [de] Heilige Geest en ze begonnen in andere talen te spreken, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. ...
Maar dit is wat gesproken is door de profeet
Joël: ‘En het zal gebeuren in de laatste dagen,
zegt God, dat Ik van mijn Geest zal uitstorten op
alle vlees, en uw zonen en dochters zullen profeteren, en uw jongemannen zullen gezichten zien
en uw ouden zullen dromen dromen.
(Hd 2:1-4 en 16,17)
Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein
worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; een nieuw hart zal Ik u
geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het
hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen
en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest
zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij
naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn
verordeningen onderhoudt. (Ez 36:25-27)
Want in de wet van Mozes staat geschreven: ‘U
zult een dorsende os niet muilbanden’. Zorgt
God voor de ossen? Of zegt hij dit eigenlijk ter
wille van ons? Want ter wille van ons is dit geschreven, dat de ploeger op hoop moet ploegen,
en de dorser op hoop zijn deel te ontvangen.
(1Ko 9:9,10)
Laat de oudsten die goed besturen, dubbele eer
worden waard geacht, vooral zij die arbeiden in
woord en leer; want de Schrift zegt: ‘Een dorsende os zult u niet muilbanden’, en: ‘De arbeider is
zijn loon waard’. (1Tm 5:17,18)
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Nood en redding van Jeruzalem
INHOUD
Vers 1:

De vijand wordt vergolden

Vers 2:

Voorbede

Vers 3,4:

De vijand verstrooid, de buit ontnomen

Vers 5,6:

Als de schat van Juda het vrezen van de HERE is...

Vers 7-9:

Als de vijand is doorgetrokken...

Vers 10-13: De HERE staat op
Vers 14-24: Wonen bij de HERE en in Jeruzalem
TOELICHTING
1 Wee, verwoester, die zelf niet verwoest zijt; verrader, die zelf niet
verraden zijt; als gij voleindigd hebt te verwoesten, zult gij verwoest
worden; als gij gereed zijt met verraden, zal men u verraden.
2 HERE, wees ons genadig. Op U hopen wij; wees onze arm elke
morgen, ja ons heil in tijd van benauwdheid. 3 Voor daverend
rumoer vluchten natiën weg; als Gij U verheft, stuiven volken
uiteen.
4 Dan wordt de door u behaalde buit weggeraapt, alsof een kaalvreter aan het werk is; zoals sprinkhanen aanvallen, valt men erop
aan.

In de hoofdstukken 28-32 wordt vijf maal een ‘‘wee’’ uitgesproken
over Israël en Juda (28:1; 29:1,15; 30:1; 31:1). Het zesde wee wordt nu
uitgesproken over Assyrië (vers 1). Weer kijkt de profetie vanuit de
tijd van Jesaja ook vooruit naar de toekomstige en uiteindelijke
omverwerping van de antichristelijke machten en naar de dag van
Sions bevrijding. Het oordeel over Assyrië gebeurt naar het beginsel Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. Want
dat een mens oogst wat hij heeft gezaaid (Gl 6:7). Dat geldt net zo goed wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten.
(Gl 6:7)
voor volken als voor afzonderlijke personen. Aan de definitieve
afrekening met Assyrië door de HERE gaat een tijd vooraf dat deze
vijand Gods volk in grote nood zal brengen. Met het oog daarop doet
Jesaja voorbede voor zijn volk (vers 2). Hij vertolkt de stem van het
overblijfsel in de grote verdrukking. Ze hebben niet altijd op de HERE
gehoopt, maar ze hebben zich bekeerd en hopen nu op Hem. Ze leven
uit genade en doen een beroep op zijn ‘‘arm elke morgen’’, waarmee
ze tot uiting brengen dat ze dagelijks afhankelijk willen zijn van zijn
macht, want zonder zijn macht zijn ze machteloos. De uitkomst is
zeker, niet alleen in de dagen van Hizkia, maar ook in de eindtijd. De
vijandige natiën (meervoud) die tegen Israël zijn opgetrokken, zullen
verstrooid worden doordat de HERE Zich verheft (vers 3). Wat deze
natiën aan buit hebben veroverd, zal door anderen worden weggenomen (vers 4).
5 De HERE is verheven, want Hij woont in den hoge. Hij heeft Sion
met recht en gerechtigheid vervuld. 6 En uw tijden zullen bestendig
zijn, een rijkdom van heil, wijsheid en kennis; de vreze des HEREN
is zijn schat.

De verzen 5 en 6 vormen een tussenspel waarin het gaat over de
vestiging van het duizendjarig vrederijk. Dat is nog toekomst, want
nergens in de geschiedenis van Israël is wat hier staat ooit vervuld.
De HERE zal dan verheven zijn en zijn rechtmatige plaats innemen
temidden van zijn volk. Sion zal met recht en gerechtigheid vervuld
146

Jesaja 33

zijn. De HERE zal Zelf de standvastigheid van de tijden van zijn volk
zijn en hen door die tijden heen met wijsheid en kennis de inhoud van
hun heil of verlossing leren kennen. Het zijn kenmerken die we ook
van de Messias lezen (11:2). De schat van Juda zal de vreze van de
HERE zijn, in tegenstelling tot het handelen van Hizkia, zoals we dat
lezen in 2 Koningen 18:13-16.
7 Zie, de herauten schreeuwen het uit op de straat, de vredeboden
wenen bitter; 8 de heerbanen zijn verlaten, de reizigers zijn verdwenen. Hij heeft het verbond verbroken, steden veracht, mensen niet
geteld. 9 Het land treurt, verkwijnt; de Libanon staat beschaamd,
verwelkt; Saron is een steppe gelijk geworden; Basan en Karmel
schudden hun loof af.

De profeet beschrijft vervolgens de beklagenswaardige toestand van
Israël. De boden die namens Hizkia met een voorstel voor vrede naar
Assur waren gegaan, zijn beschaamd uitgekomen (vers 7). Zij zijn door
Sanherib, de koning van Assur, bedrogen. De profeet ziet dat Assyrië
zich van zijn gedane toezeggingen niets heeft aangetrokken en het
verbond heeft verbroken. Door de vijandelijke Assyrische benden
waagt geen mens zich meer op straat. Jesaja ziet in de geest ook hoe
woest deze ‘‘verrader’’ (vers 1) tegen steden en mensen te keer zal gaan
(vers 8). Ook het land krijgt met de binnentrekkende vijand te maken
(vers 9). Niet alleen de natuur van Juda en Israël, maar ook van andere
gebieden zal mede zuchten onder het Assyrische geweld.

En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de
Geest van wijsheid en verstand, de Geest van
raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des
HEREN; ... (Js 11:2)
In het veertiende jaar van koning Hizkia trok
Sanherib, de koning van Assur, op tegen alle versterkte steden van Juda en bezette ze. En Hizkia,
de koning van Juda, zond tot de koning van Assur, naar Lachis, deze boodschap: Ik heb gezondigd; trek van mij weg; wat gij mij oplegt, zal ik
opbrengen. Toen legde de koning van Assur aan
Hizkia, de koning van Juda, driehonderd talenten zilver op, benevens dertig talenten goud. En
Hizkia gaf al het zilver dat zich bevond in het
huis des HEREN en in de schatkamers van het koninklijk paleis. Te dien tijde ontblootte Hizkia de
deuren en de posten van de tempel des HEREN,
die Hizkia, de koning van Juda, had laten beleggen; en hij gaf het aan de koning van Assur.
(2Kn 18:13-16)

10 Nu zal Ik opstaan, zegt de HERE; nu zal Ik Mij verheffen, nu Mij
oprichten. 11 Gij gaat zwanger van stro, gij zult stoppelen baren;
uw adem is een vuur dat u verteren zal. 12 Volken zullen tot kalk
verbrand worden, als afgesneden dorens zijn, die met vuur verbrand
worden. 13 Hoort wat Ik doe, gij die verre zijt; gij die nabij zijt,
erkent mijn macht.

Maar dan is het genoeg. Het tijdstip is gekomen dat de HERE zal
opstaan, Zich zal verheffen, Zich zal oprichten, drie omschrijvingen
van zijn overgaan tot handelen (vers 10). Hij treedt sprekend op en
verzekert op drievoudige wijze dat Hij nú zal ingrijpen. Hij zal
opstaan van zijn troon om zijn vijanden te oordelen. Hij zal Zich in
zijn volle grootte, in al zijn majesteit, vertonen. Dan zal de nietigheid
blijken van alles wat de Assyriër zich had voorgenomen. Wat zij bij
zich droegen, hun plannen, bleek niet meer dan stro en stoppels te
zijn, voedsel voor het vuur van Gods oordeel (vers 11). Maar niet
slechts hun plannen zullen op niets uitlopen, ook zijzelf zullen geoordeeld worden en wel als gevolg van hun eigen voornemens. Het
oordeel dat zij dachten te voltrekken, zal over hen worden voltrokken.
Het oordeel over de Assyriër staat symbool voor het oordeel over alle
volken (vers 12). De volken die ‘‘verre’’ zijn, die niet daadwerkelijk
met Assyrië vergaderd zijn, zijn de heidense volken die na de wereldwijde oordelen op de dag van Gods toorn nog zijn overgebleven (vers
13). Tot hen wordt gezegd te horen wat Hij heeft gedaan. Zij die nabij
zijn, worden opgeroepen de macht van de HERE te erkennen.
14 De zondaars in Sion vrezen, beving grijpt de godvergetenen aan.
Wie onzer kan verkeren bij een verterend vuur; wie onzer kan
verkeren bij een eeuwige gloed? 15 Hij, die in gerechtigheid wandelt
en oprecht spreekt; die gewin, door afpersing verkregen, versmaadt;
die zijn handen weerhoudt om een geschenk aan te nemen, zijn oor
toestopt om niet naar een moordplan te horen en zijn ogen toesluit
om het slechte niet aan te zien. 16 Die zal op hoogten wonen;
rotsvestingen zullen zijn burcht wezen; zijn brood is gewis, zijn
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water verzekerd. 17 Uw ogen zullen de Koning in zijn schoonheid
aanschouwen; zij zullen een wijd uitgestrekt land zien; 18 uw hart
zal de verschrikking overpeinzen: Waar is nu de schrijver, waar de
weger, waar de teller der torens? 19 Het onbeschaamde volk zult gij
niet meer zien, het volk met een duistere, onverstaanbare spraak,
met een barbaarse, onbegrijpelijke taal.

De Judeeërs zijn zondaars (vers 14). Ook zij zullen hun oordeel niet
ontlopen, want er is bij God geen aanneming des persoons. Maar er
is een Godvrezend overblijfsel. Zij zullen kunnen wonen ‘‘bij een
eeuwige gloed’’ (vgl. Hb 12:29), dat is in de tegenwoordigheid van de
Heilige Israëls, omdat er in hen niets te verteren valt. Bij hen is te
vinden wat in vers 15 wordt genoemd (Ps 15:1-3). Zij zullen op de
hoogten wonen, zij zullen beschermd en gevoed worden (vers 16). Zij
zullen hun Koning-Messias in zijn schoonheid zien, als Hij terugkomt
om alle beloften te vervullen. Zij zullen het grote, uitgestrekte Israël
zien (vers 17). Dat is hun beloning, omdat zij hun ogen hebben
toegesloten om het slechte niet aan te zien (vers 15). Ze zullen de
verschrikkingen overpeinzen waar ze doorheen zijn gegaan (vers 18).
Alle vertegenwoordigers van het schrikbewind waaronder ze hebben
gezucht, zullen er niet meer zijn. De politieke secretaris die de
opgebrachte belasting noteerde (‘‘schrijver’’), de belastingcontroleur
die het gewicht van goud en zilver controleerde (‘‘weger’’) en de
militaire commandant die de vestingwerken naging (‘‘teller van de
torens’’) komen niet meer opdagen. Ja, het hele onderdrukkende volk
zal uit hun ogen zijn verdwenen (vers 19). Ook hun oren zullen niet
meer gekweld worden door het horen van een vreemde taal, want dat
betekende dat de vijand er de macht had en zij slaven waren.
20 Aanschouw Sion, de stad onzer feestelijke bijeenkomsten. Uw
ogen zullen Jeruzalem zien als een veilige woonstede, als een tent
die niet verplaatst wordt, waarvan de pinnen nimmermeer uitgerukt
worden en geen van de koorden ooit losgerukt wordt. 21 Daar echter
is de HERE heerlijk voor ons: een plaats van rivieren en van brede
stromen; geen roeiboot zal daarop varen en geen sierlijk jacht ze
doorklieven. 22 Want de HERE, onze Rechter, de HERE, onze
Wetgever, de HERE, onze Koning, Hij zal ons verlossen. 23 Uw
touwen hangen slap; zij houden de mast niet in zijn voetstuk, zij
spannen het zeil niet. Dan wordt de overvloedig geroofde buit
verdeeld, zelfs lammen vergaderen de roof. 24 En geen inwoner zal
zeggen: Ik ben ziek; het volk dat daar woont, zal vergeving van
ongerechtigheid hebben.

Sion zal worden gezien in heerlijkheid. Het zal een vredige woonplaats zijn met een duurzame veiligheid die nooit meer in gevaar zal
komen (vers 20). Het zal een stad zijn waar de feesten van de HERE
weer zullen worden gehouden. De oorzaak daarvan is dat de HERE
Zelf daar woont (vers 21). De heerlijkheid van de stad wordt luister
bijgezet door de overvloed aan wateren. Op die rivieren zullen echter
geen trotse schepen varen. Mogelijk worden hier oorlogsschepen
bedoeld van Sion zelf, om daardoor zijn militaire macht te tonen.
Maar dat zal niet nodig zijn. De HERE is Rechter, Hij doet recht over
de vijanden; Hij is Wetgever, Hij geeft zijn wet in hun harten; Hij is
Koning, de Gezalfde over Sion die zegenrijk regeert; en Hij is
Verlosser, Hij heeft deze heerlijke toestand tot stand gebracht door
zijn volk te verlossen van hun zonden en hun vijanden (vers 22). Hij is
hun volkomen sterkte. In Hem zal Israël zijn Goddelijke Koning
hebben, die alles wat zijn volk nodig heeft aan dit volk zal schenken.
Het is gegrond op een volkomen verlossing. In zichzelf is het volk
zwak en onbekwaam om de staat Israël, als was het een schip, varende
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Immers onze God is een verterend vuur.
(Hb 12:29)
Een psalm van David.
HERE, wie mag verkeren in uw tent?
Wie mag wonen op uw heilige berg?
Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is
en waarheid spreekt in zijn hart,
die met zijn tong niet lastert,
die zijn metgezel geen kwaad doet
en geen smaad op zijn naaste laadt; ...
(Ps 15:1-3)

te houden (vers 23). Toch zal het hun gegeven zijn om de buit van de
vijand te verdelen en zullen de lammen de kracht ontvangen om roof
te vergaderen. Lichamelijke en geestelijke ziekten behoren tot het
verleden (vers 24). Geen inwoner van Jeruzalem zal ermee te maken
hebben. Dit hangt ten nauwste samen met de vergeving van hun
ongerechtigheden (Ps 103:3). Ziekte is een vrucht van de zonde (Ex
23:24,25).
Deze toestand is nog niet aanwezig. God wil ons leren, zoals Hij Israël
leerde, dat het onmogelijk is onszelf in eigen kracht te bevrijden. Hij
zendt ons zwakheid, opdat we leren in zwakheid sterk te zijn. Jakob
moest dit leren. Toen hij lichamelijk krachteloos werd gemaakt,
leerde hij meer dan ooit steunen op de almachtige kracht van de HERE.
Paulus leerde roemen in zijn zwakheden, opdat de kracht van Christus
op hem zou wonen (dat is: als een tabernakel over hem heen zou
worden gespreid) (2Ko 12:9). In onze beproevingen en moeiten leren
we de liefde van Christus kennen op een manier die onmogelijk is
zonder deze oefeningen. ‘‘In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars
door Hem die ons heeft liefgehad’’ (Rm 8:35-37).
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...; die al uw ongerechtigheden vergeeft,
die al uw krankheden geneest, ... (Ps 103:3)
Gij zult u niet nederbuigen voor hun goden noch
hen dienen en gij zult niet doen naar hun werken, maar gij zult ze volkomen vernielen en hun
gewijde stenen zult gij geheel verbrijzelen. Maar
gij zult de HERE, uw God, dienen; dan zal Hij uw
brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit
uw midden verwijderen. (Ex 23:24,25)
Hierover heb ik de Heer driemaal gebeden dat
hij van mij zou wijken; en Hij zei tot mij: Mijn genade is u genoeg; want de kracht wordt in zwakheid volbracht. Heel graag zal ik dus veeleer roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van
Christus op mij woont. (2Ko 12:8,9)
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger,
naaktheid, gevaar of zwaard? - zoals geschreven
staat: ‘Om U worden wij de hele dag gedood;
wij zijn geacht als slachtschapen’. - Maar in dit
alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem
die ons heeft liefgehad. (Rm 8:35-37)
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Oordeel van de HERE over Edom
INHOUD
Vers 1-4:

Toorn van de HERE tegen alle volken

Vers 5-15: Het zwaard van de HERE over Edom
Vers 16,17: Zoekt na in het boek van de HERE en leest
TOELICHTING
Dit hoofdstuk en het volgende zijn een uitbreiding van de onderwerpen van
hoofdstuk 33, namelijk het oordeel van de dag van de HERE (hoofdstuk 34) en
de daarop volgende duizendjarige zegen van Israël en hun land (hoofdstuk 35).
We vinden er de twee toekomstige eindbestemmingen. Iedere mens en elk
volk valt óf onder het oordeel óf beërft de zegen.
1 Nadert, gij volken, om te horen; en gij natiën, merkt op! De aarde
hore en haar volheid, de wereld en al wat daaruit ontspruit. 2 Want
de HERE koestert toorn tegen alle volken en grimmigheid tegen al
hun heer; Hij heeft hen met de ban geslagen, hen ter slachting
overgegeven. 3 Hun verslagenen liggen neergeworpen en de stank
van hun lijken stijgt op, ja de bergen versmelten van hun bloed. 4
Al het heer des hemels vergaat en als een boekrol worden de
hemelen samengerold; al hun heer valt af, zoals het loof van de
wijnstok en zoals het blad van de vijgeboom afvalt.

Eerst wordt het oordeel voorgesteld, dit keer niet over Assyrië, maar
over Edom en eigenlijk over de naties, alle volken. Het sluit wel aan
op het oordeel over Assyrië, want dat volk heeft veel bondgenoten.
De volken worden gesommeerd te naderen om te horen en op te
merken (vers 1), want de HERE heeft een boodschap voor hen. Hij
betrekt de hele schepping als getuige bij wat volgt. Onder de satanische macht van het beest en de valse profeet zullen de legers van de
volken zich vergaderen om in één grote slag de Joden uit te roeien (Op
16:12-16).

En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier de Eufraat, en zijn water droogde op, opdat
de weg van de koningen die van [de] zonsopgang komen, bereid zou worden. En ik zag uit de
mond van de draak en uit de mond van het beest
en uit de mond van de valse profeet drie onreine
geesten [komen] als kikkers; want het zijn geesten van demonen die tekenen doen [en] die uitgaan naar de koningen van het hele aardrijk, om
hen te verzamelen tot de oorlog van de grote dag
van God de Almachtige. Zie, Ik kom als een dief.
Gelukkig hij die waakt en zijn kleren bewaart, opdat hij niet naakt wandelt en men zijn schaamte
niet ziet. En Hij verzamelde hen op de plaats die
in het Hebreeuws Harmagedon heet.
(Op 16:12-16)

Maar zij zullen op indrukwekkende wijze door de HERE, dat is de
Heer Jezus, in één grote slag zelf worden uitgeroeid (vers 2,3; Op
19:19-21; Zc 14:3,4).

En ik zag het beest en de koningen van de aarde
en hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen Hem die op het paard zat en tegen zijn leger.
En het beest werd gegrepen en met hem de valse
profeet die de tekenen in diens tegenwoordigheid
had gedaan, waardoor hij hen misleidde die het
merkteken van het beest ontvingen en die zijn
beeld aanbaden. Levend werden deze twee geworpen in de poel van vuur die van zwavel
brandt. En de overigen werden gedood met het
zwaard dat kwam uit de mond van Hem die op
het paard zat, en alle vogels werden verzadigd
van hun vlees. (Op 19:19-21)

Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger
streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de
Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg
middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de
ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts;
... (Zc 14:3,4)

Het oordeel betreft niet alleen de aarde, maar ook de hemelen en de
hemellichamen (vers 4; Mt 24:29; Op 6:13,14; Ps 102:26; Hb 1:11). Gods
handelen daarmee lijkt op het afvallen van dorre bladeren van een
boom. De mens mag onder de indruk komen van de overweldigende
majesteit van alle machten, voor de Schepper stellen zij niet meer
voor dan een dor blad.
En ik zag, toen het [Lam] het zesde zegel opende, en er kwam een grote
aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak en de hele maan werd
als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgeboom
zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind geschud wordt. En

150

Jesaja 34

Terstond nu na de verdrukking van die dagen zal
de zon verduisterd worden en de maan zal haar
schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de
hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen wankelen. (Mt 24:29)

de hemel week terug als een boek dat wordt opgerold, en elke berg en elk
eiland werden van hun plaatsen gerukt. (Op 6:12-14)
Gij hebt voormaals de aarde gegrondvest,
en de hemel is het werk uwer handen; ... (Ps 102:26)
En: ‘U, Heer, hebt in [het] begin de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn
werken van uw handen. Zij zullen vergaan, maar U blijft; ... (Hb 1:10,11)

5 Want mijn zwaard is in de hemel dronken geworden; zie, het daalt
neer op Edom en ten gerichte op het volk dat door mijn banvloek
werd getroffen. 6 De HERE heeft een zwaard vol bloed, het druipt
van vet, van het bloed der lammeren en bokken, van het niervet der
rammen; want de HERE richt een offer aan te Bozra en een geweldige slachting in het land van Edom. 7 Woudossen vallen met hen,
stieren met buffels, en hun land wordt dronken van bloed en het
stof wordt met vet gedrenkt; 8 want de HERE houdt een dag van
wraak, een jaar van vergelding in Sions rechtsgeding.

In dit eindoordeel over alle volken neemt het oordeel over Edom een
speciale plaats in (vers 5). Edom is hét broedervolk en vertegenwoordigt al die volken die heel nauw met Israël verbonden hadden moeten
zijn, maar zich juist hebben onderscheiden door een diepe haat jegens
Juda te koesteren. Ze hebben altijd met intens leedvermaak het leed
gadegeslagen dat Israël werd aangedaan en ze hebben zelfs met groot
genoegen dat leed vergroot (Ob :10-15). Edom is in die haat en dat
leedvermaak de vertegenwoordiger van de haat van de God vijandige
wereldmacht. Alle vijandige machten, zoals bijvoorbeeld Babel en
Moab, geven elk een speciale vorm van vijandschap weer die bij alle
machten aanwezig is, maar die in dat bepaalde volk bijzonder naar
voren komt. Het zwaard is het zwaard van Gods toorn. Dat het
dronken is geworden in de hemel, wil zeggen dat de hemel geheel
vervuld is van Gods toorn. Zó daalt het zwaard neer op Edom en richt
een vreselijke slachting aan (vers 6,7). Klein (lammeren e.d., de burgers) en groot (woudossen e.d., de leiders) worden in massa gedood,
het bloed stroomt in grote hoeveelheden (Op 14:20). Bozra is een
centraal in Edom gelegen sterkte. Het zal de plaats zijn waar de laatste
slachting zal geschieden (Js 63:1). Want daar zal de koning van het
noorden komen, als hij terugkeert van het onderwerpen van Egypte,
met de bedoeling Jeruzalem en de Joden te verdelgen. Hij zal echter
Jeruzalem niet bereiken, omdat Christus persoonlijk tussenbeide zal
komen (Dn 11:43,44). Hij zal in dit gebied in Edom of Iduméa zijn
tenten opslaan en daar door de HERE worden geoordeeld, zoals dat
ook met de antichrist verder noordelijk van Jeruzalem zal gebeuren.
De dag van wraak die de HERE dan zal houden, is een vergelding voor
alle onrecht dat Sion is aangedaan (vers 8). De HERE komt op voor
Sion.
9 Zijn beken verkeren in pek, zijn stof in zwavel en zijn land wordt
tot brandend pek, 10 dat dag noch nacht uitgaat; voor altijd stijgt
zijn rook op, van geslacht tot geslacht ligt het woest, tot in alle
eeuwigheden trekt niemand daardoor. 11 Pelikaan en roerdomp
nemen het in bezit, uil en raaf huizen daar; Hij spant daarover het
meetsnoer der woestheid en het paslood der ledigheid. 12 Van zijn
edelen is er geen, die het koninkrijk uitroept, en geen zijner vorsten
is er meer. 13 In zijn burchten schieten dorens op, netels en distels
in zijn vestingen; en het zal een verblijf voor de jakhalzen zijn, een
hof voor de struisvogels. 14 Hyena’s treffen daar wilde honden aan,
veldgeesten ontmoeten elkander; ja, daar zal het nachtspook verwijlen en een rustplaats voor zich vinden. 15 Daar nestelt de
pijlslang, legt er haar eieren, broedt ze uit en koestert ze in de
schaduw; ja, daar verzamelen zich gieren, de een bij de ander.
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Wegens de gewelddaad aan uw broeder Jakob
zal schande u bedekken, en gij zult voor altoos
worden uitgeroeid.
Ten dage, dat gij afzijdig stondt, ten dage, dat
vreemden zijn leger gevangen namen en uitlanders zijn poort binnenkwamen en over Jeruzalem
het lot wierpen, waart ook gij als een van hen.
Zie niet met leedvermaak die dag van uw broeder, de dag van zijn rampspoed, en maak u niet
vrolijk over de kinderen van Juda op de dag van
hun ondergang; en zet geen grote mond op ten
dage van hun benauwdheid; kom niet in de poort
van mijn volk ten dage van hun ongeluk; gij, zie
niet met leedvermaak zijn onheil, ten dage van
zijn ongeluk; en strek de hand niet uit naar zijn
have ten dage van zijn ongeluk; en sta niet op
het kruispunt om zijn vluchtelingen uit te roeien,
en lever zijn ontkomenen niet over ten dage der
benauwdheid.
Want nabij is de dag des HEREN over alle volken;
zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan worden, uw
daad zal op uw eigen hoofd terugvallen.
(Ob :10-15)
En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden
en er kwam bloed uit de wijnpersbak tot aan de
tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën
ver. (Op 14:20)
Wie is het, die van Edom komt, in helrode klederen van Bosra, die daar praalt in zijn gewaad,
fier voortschrijdt in zijn grote kracht? Ik ben het,
die in gerechtigheid spreek, machtig om te verlossen. (Js 63:1)
En hij zal zijn hand uitstrekken tegen de landen,
en het land Egypte zal niet ontkomen, maar hij
zal de schatten bemachtigen van goud en zilver
en alle kostbaarheden van Egypte; en Libiërs en
Ethiopiërs zullen in zijn gevolg zijn. Doch geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen
hem ontstellen, zodat hij in grote grimmigheid
zal uittrekken om velen te verdelgen en te vernietigen. (Dn 11:42-44)
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Met de verdelging van de inwoners wordt ook het land verwoest.
Edom wordt door het oordeel van de HERE een gebied dat aan de hel
doet denken met altijd brandend vuur en altijd opstijgende rook (vers
9,10; Js 66:24; Op 14:11; 19:3). Het zal er ook afschuwelijk stinken. Dit
is wat de zonde is. Er zal een totale chaos zijn. Geen mens zal er meer
te vinden zijn. Met volstrekte precisie wordt de uitgestrektheid en de
inhoud van het gebied door de HERE vastgelegd wat wordt aangegeven door het gebruik van meetsnoer en paslood (vers 11). Alle glorie
van Edom is ten einde (vers 12). Alle trotse edelen zijn verdwenen. Een
nieuwe koning zal zich niet aandienen. De plaatsen van vroegere
pracht en praal, zijn burchten of paleizen, verwilderen en worden
behuizingen van allerlei onrein en wild gedierte en demonen en een
groeiplaats van allerlei onkruid (vers 13-15). Naast een letterlijke
vervulling van deze oordeelsprofetie kunnen we hier ook een symbolische beschrijving ontdekken van de woestheid en verderfelijkheid
waarop alle werken van het vlees en menselijke inspanningen uitlopen.

Zij zullen uitgaan en de lijken aanschouwen der
mannen, die van Mij afvallig geworden zijn;
want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal
niet uitdoven, en zij zullen voor al wat leeft een
afgrijzen wezen. (Js 66:24)
En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle
eeuwigheid; en zij hebben dag en nacht geen
rust, zij die het beest en zijn beeld aanbidden, en
ieder die het merkteken van zijn naam ontvangt.
(Op 14:11)
En voor de tweede maal zeiden zij: Halleluja! En
haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheid.
(Op 19:3)

16 Zoekt na in het boek des HEREN en leest; niet één van deze wezens
zal ontbreken, zij zullen elkander niet missen, want zijn mond heeft
het geboden en zijn adem bracht ze samen. 17 Hij toch wierp het lot
voor hen, en zijn hand deelde hun het (land) toe met het meetsnoer;
voor altijd zullen zij het bezitten, van geslacht tot geslacht daarin
wonen.

Jesaja houdt zijn gehoor (en ons die dit nu lezen) voor dat ze al deze
dingen moeten nazoeken in het boek van de HERE en daarin moeten
lezen (vers 16). Jesaja is zich bewust dat wat hij schreef, woord van de
HERE was. Ieder die daarin leest, zal ontdekken dat alles wat zijn
mond heeft geboden precies zo is gebeurd. Dat is al te zien bij de
schepping: ‘‘Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond
er’’ (Ps 33:9). Niets ontbrak, niets miste. Op precies dezelfde wijze zal
zijn profetisch woord in vervulling gaan. Elke vervulling zal beantwoorden aan eerder gedane profetieën. Hij heeft bepaald dat zijn volk
het land zou bezitten en Hij heeft de verdeling ervan vastgelegd (vers
17). Zo en niet anders zullen zij het bezitten en daar altijd wonen. Hij
die de schepping bestuurt en zijn schepselen leidt, is Dezelfde die elk
detail van de toezegging van zijn niet te dwarsbomen Woord zal
uitvoeren.
De aansporing om na te zoeken in het woord van God en te lezen, laat
zien dat we ons ervoor moeten inzetten om de waarheid van Gods
woord te leren kennen. Het is niet slechts lezen, maar nazoeken en
lezen. Het Woord moet bestudeerd worden. We moeten de samenhang ervan leren ontdekken. Wat geldt voor het profetisch woord dat geen gedeelte of vers op zichzelf staat, maar met andere gedeelten
of verzen moet worden gelezen en vergeleken (2Pt 1:20) -, geldt voor
elke waarheid in de Bijbel. Gods woord vormt een volmaakt samenhangend geheel. De aansporing tot nazoeken en lezen mag niet
klinken alsof die alleen voor intellectuelen zou zijn bedoeld. Het hart
van ieder kind van God zal zich hierdoor aangesproken weten en dat
ook willen doen, zowel persoonlijk als ook samen met anderen (Jh
5:39; Hd 2:42; Hd 17:11; 2Tm 2:2).
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Weet dit eerst, dat geen profetie van [de] Schrift
een eigen uitlegging heeft. (2Pt 1:20)
U onderzoekt de Schriften, omdat u meent daarin
eeuwig leven te hebben; en die zijn het die van
Mij getuigen; ... (Jh 5:39)
Zij nu bleven volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in de breking van het
brood en in de gebeden. (Hd 2:42)
Dezen nu waren edeler dan die in Thessalonika:
zij ontvingen het woord met alle bereidwilligheid, terwijl zij dagelijks de Schriften onderzochten of deze dingen zo waren. (Hd 17:11)
Jij dan, mijn kind, sterk je in de genade die
Christus Jezus is; en wat je van mij gehoord hebt
onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen, die bekwaam zullen zijn ook anderen
te leren. (2Tm 2:1,2)

Jesaja 35

Het Messiaanse vrederijk
INHOUD
Vers 1,2:

Israël bloeit

Vers 3-6a: De bewoners zijn sterk, onbevreesd en gezond
Vers 6b,7:

Water in overvloed garandeert voortdurende verkwikking

Vers 8,9

De heilige weg

Vers 10:

De vrijgekochten van de HERE

TOELICHTING
1 De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal
juichen en bloeien als een narcis; 2 zij zal welig bloeien en juichen,
ja, juichen en jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is haar
gegeven, de luister van de Karmel en van Saron; zij zullen aanschouwen de heerlijkheid des HEREN, de luister van onze God.
3 Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën. 4 Zegt
tot de versaagden van hart: Weest sterk, vreest niet; zie, uw God zal
komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij
zal u verlossen. 5 Dan zullen de ogen der blinden geopend en de
oren der doven ontsloten worden; 6 dan zal de lamme springen als
een hert en de tong van de stomme zal jubelen; want in de woestijn
zullen wateren ontspringen en beken in de steppe, 7 en het gloeiende
zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen;
waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen
zijn.

Op de verdelging van de antichristelijke machten door Christus bij
zijn tweede komst en beschreven in het vorige hoofdstuk, zal volgen
wat in dit hoofdstuk wordt beschreven. Het hart van Jesaja moet
sneller zijn gaan slaan, toen hij in de geest deze tijd vooruit zag en
beschreef. In tegenstelling tot de woestenij van Edom zal het land van
Israël bloeien als een roos (vers 1). Zo woest en ledig als Edom zal zijn,
zo heerlijk is wat de HERE tot stand brengt in het land van de belofte.
Terwijl het land van Edom een woestenij wordt, verandert de woestenij van Israël in een bloeiende tuin. De heerlijkheid van de HERE en
de luister van God zullen geopenbaard worden in de vruchtbaarheid
van het land als gevolg van de heersende gerechtigheid (vers 2).
Slappe handen zullen worden gesterkt, knikkende knieën zullen stevig worden (vers 3). Paulus moedigt de Hebreeën (en ook ons) met dit
vers aan, als het ons wel eens te veel dreigt te worden, als we in gevaar
komen de moed op te geven de Heer en zijn rijk te blijven verwachten,
omdat het toch lijkt alsof het uitzien daarnaar tevergeefs is (Hb12:12).
Als we in het geloof de blik weer richten op wat ons is beloofd, zullen
onze slappe handen weer voor de Heer aan het werk gaan en onze
knieën weer stevig worden om vastbesloten de weg van navolging
van de Heer Jezus te gaan. Angst zal worden uitgebannen (vers 4). De
wraak van hun God over hun vijanden zal worden gevolgd door een
definitieve verlossing. Blinden en doven zullen genezen worden (vers
5). De lamme zal springen en de stomme zal zingen (vers 6).
De Heer Jezus heeft tijdens zijn leven op aarde daarvan de voorafschaduwing laten zien, toen Hij de ogen van blinden opende en de
doven deed horen. Het was het bewijs dat Hij de beloofde Messias
was (Mt 11:4-6).
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Daarom, richt op uw slappe handen en uw verlamde knieën en maakt rechte paden voor uw
voeten, opdat het kreupele niet ontwricht maar
veeleer gezond wordt. (Hb 12:12)

En Jezus antwoordde en zei tot hen: Gaat heen
en bericht Johannes wat u hoort en ziet: blinden
kunnen weer zien en kreupelen lopen, melaatsen
worden gereinigd en doven horen, doden worden
opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd; en gelukkig is hij die over Mij niet ten
val komt! (Mt 11:4-6)
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Het waren de krachten van de toekomstige eeuw (Hb 6:5), dat is het
vrederijk, waarin die krachten thuishoren. Dat is wat Jesaja hier
beschrijft. De vreselijke toestanden van smart in de grote verdrukking
zullen plaats maken voor de heerlijkheid van God in het geluk van
zijn verlosten. De woestenij, de woestijn, de opengescheurde grond,
het dorstige land zullen helemaal vruchtbaar worden (vers 7). De natuur
zal de voordelen plukken van het verdwijnen van de geestelijke en
menselijke vijandige machten en van de aanwezigheid van de heerlijkheid van de HERE en zijn aardse en hemelse volk.

Want het is onmogelijk hen die eens verlicht zijn
geweest en van de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoten van [de] Heilige Geest geworden zijn, en [het] goede woord van God en
[de] krachten van [de] toekomstige eeuw geproefd hebben en afgevallen zijn, nog eens te vernieuwen tot bekering, ... (Hb 6:4-6a)

8 Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd
wordt; geen onreine zal die betreden; maar hij zal alleen voor hen
zijn; reizigers noch dwazen zullen erop dolen. 9 Daar zal geen leeuw
zijn en geen verscheurend dier zal daarop komen; zij worden daar
niet gevonden. Maar de verlosten wandelen daarop; 10 de vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en met gejubel in Sion
komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en
vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen
wegvlieden.

De weg, waardoor Gods volk in staat wordt gesteld om omgang met
elkaar te hebben en met elkaar te communiceren, zal aan de HERE
geheiligd zijn (vers 8). Het is niet mogelijk een dwaalweg te gaan of
elkaar niet te begrijpen. Er is alleen een ‘‘heilige weg’’ te bewandelen,
waarop geen onreine kan wandelen, de weg die leidt naar Jeruzalem.
De weg in de tegenwoordigheid van God is altijd de weg van heiligheid. Hij is er alleen voor hen die gemeenschap met God hebben, ‘‘in
wier hart de gebaande wegen zijn’’ (Ps 84:6). Zo is er ook in het nieuwe
Jeruzalem slechts één straat, van goud (Op 21:21). Ook daar zal
onmogelijk iets onheiligs of onreins kunnen komen, evenmin kan men
er dwalen of iets doen dat in tegenspraak is met Gods heerlijkheid,
waarvan het goud een beeld is. Er zal niets zijn dat voor verlosten
gevaar zou kunnen opleveren, omdat zij in gehoorzaamheid wandelen
(vers 9), in tegenstelling tot de ongehoorzame profeet uit Juda (1Kn
13:21-24; vgl. Ri 14:5). Hij is alleen voor de verlosten. Het gedeelte
besluit met een belofte die in hoofdstuk 51:11 wordt herhaald (waardoor beide hoofddelen van het boek dezelfde boodschap van troost
laten horen, een bewijs van de eenheid van het boek). In het vooruitzicht van deze heerlijke situatie zullen de vrijgekochten van de HERE
naar het land terugkeren (vers 10). In plaats van as op hun hoofd als
teken van rouw, zal er vreugde op hun hoofd zijn. Deze vreugde zal
nooit meer verstoord worden. De vreugde van de terugkeer zal
vergroot worden door de blijdschap en vreugde die ze zullen ervaren
als ze in het land zijn gekomen. Alle leed en de uitingen daarvan zullen
ze zullen bij het zien van al die heerlijke dingen op de vlucht slaan
om nooit meer terug te keren, ze zullen vergeten zijn, er zal niet meer
aan gedacht worden.
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En de twaalf poorten waren twaalf parels, elk afzonderlijk van de poorten was uit één parel. En
de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas. (Op 21:21)
Maar terwijl zij aan tafel zaten, kwam het woord
des HEREN tot de profeet die hem had doen terugkeren, en hij riep tot de man Gods, die uit Juda
gekomen was: Zo zegt de HERE: omdat gij weerspannig geweest zijt tegen het bevel des HEREN,
en het gebod dat de HERE, uw God, u geboden
heeft, niet hebt gehouden, maar teruggekeerd zijt
en brood hebt gegeten en water gedronken ter
plaatse, waarvan Hij tot u gesproken had: gij
moogt er geen brood eten en geen water drinken
-- daarom zal uw lijk niet komen in het graf uwer
vaderen. Nadat hij brood gegeten had en gedronken, zadelde hij de ezel voor de profeet die hij
had doen terugkeren. Maar, toen deze heengegaan was, trof hem een leeuw aan op de weg en
doodde hem. En zijn lijk lag neergeworpen op de
weg, terwijl de ezel ernaast stond, en de leeuw
ook naast het lijk stond. (1Kn 13:20-24)
Simson nu ging met zijn vader en zijn moeder
naar Timna. Toen zij bij de wijnbergen van Timna gekomen waren, zie, een jonge leeuw kwam
hem brullend tegemoet. (Ri 14:5)
De vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren
en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde
zal op hun hoofd wezen, blijdschap en vreugde
zullen zij verwerven, kommer en gezucht zullen
wegvluchten. (Js 51:11)

Jesaja 36

Jeruzalem door Sanherib belegerd
INHOUD
Vers 1

De koning van Assur neemt alle versterkte steden van
Juda in

Vers 2:

De maarschalk belegert Jeruzalem

Vers 3:

Een gezantschap van Hizkia gaat tot de maarschalk

Vers 4-10: De redevoering van de maarschalk
Vers 11:

Verweer van het gezantschap van Hizkia

Vers 12-20: Vervolg redevoering van de maarschalk
Vers 21,22: Het gezantschap doet verslag aan Hizkia
TOELICHTING
De hoofdstukken 36-39 bevatten het historische deel van het boek Jesaja.
Ze komen grotendeels overeen met de beschrijvingen in 1 Koningen
18:13-21:26 en 2 Kronieken 32,33. De geschiedenissen die daarin vermeld
staan, zijn een onderdeel van het ‘‘gezicht van Jesaja’’ (1:1; 2Kr 32:32). De
hoofdstukken 36 en 37, waarin het gaat over de invasie en de smadelijke
aftocht van de Assyriër, vormen de historische vervulling van wat Jesaja
in de voorgaande jaren heeft voorzegd en wat in de hoofdstukken 7-35 staat
opgetekend (zie 10:12-19,33,34; 14:24,25; 30:28-31; 31:8). De hoofdstukken 38 en 39 met daarin het verhaal van de ziekte, het herstel en het
falen van Hizkia, vormen de historische basis voor het tweede grote deel
van het boek Jesaja, de hoofdstukken 40-66.
In het profetische voorgaande deel heeft de profeet het doen en laten van
de Assyriër beschreven. Ook heeft hij Gods volk erop gewezen dat deze
vijand hen in het nauw zou brengen vanwege hun ontrouw jegens de HERE.
Hij heeft hen krachtig toegesproken om zich niet tot anti-Assyrische
bondgenootschappen te laten misleiden. God gebruikte de Assyriër als
tuchtroede voor zijn volk. De enige weg om gered en gelukkig te worden
was die van bekering en vertrouwen op de HERE. Hij heeft er ook telkens
over gesproken dat de HERE de Assyriër zou verdelgen. In de hoofdstukken
36 en 37 zien we de andere kant. We zien hoe Jesaja Hizkia bemoedigt als
deze door de Assyriër in het nauw wordt gebracht. Hizkia was een vrome
koning. God bemoedigt altijd hen die op Hem vertrouwen. Voor de
ongelovigen heeft God zulke bemoedigingen niet. Zij vertrouwen ook niet
op Hem en zoeken hun steun bij bondgenoten.

1 In het veertiende jaar van koning Hizkia trok Sanherib, de koning
van Assur, op tegen alle versterkte steden van Juda en bezette ze. 2
Daarna zond de koning van Assur de maarschalk uit Lachis met
een sterke legermacht naar Jeruzalem tot koning Hizkia, waar hij
zich opstelde bij de waterleiding van de bovenste vijver op de weg
naar het Vollersveld. 3 Toen ging de hofmaarschalk Eljakim, de
zoon van Hilkia, tot hem uit, met de schrijver Sebna en de kanselier
Joah, de zoon van Asaf.

Hizkia was een vrome koning. De HERE was met hem. Hij had het
juk van de koning van Assyrië van zich afgeworpen en diende hem
niet meer (2Kn 18:5-7). Daarom is Sanherib tegen Juda opgetrokken en
heeft alle versterkte steden ingenomen, behalve Jeruzalem (vers 1). De
opmars naar Jeruzalem heeft Jesaja beschreven in 10:28-32. Aan wat
dan in vers 2 volgt, gaat vooraf wat in 2 Koningen 18:14-16 staat.

Jesaja 36

Het gezicht van Jesaja, de zoon van Amoz, dat
hij heeft gezien over Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en Jehizkia, koningen van Juda. (Js 1:1)
Het overige van de geschiedenis van Jehizkia, en
zijn vrome daden, zie, zij zijn beschreven in het
Gezicht van de profeet Jesaja, de zoon van
Amoz, in het boek der koningen van Juda en van
Israël. (2Kr 32:32)

Hij vertrouwde op de HERE, de God van Israël;
na hem was zijns gelijke niet onder al de koningen van Juda; noch ook onder hen die vóór hem
geweest waren; hij hing de HERE aan, week niet
van Hem af en onderhield de geboden die de HERE aan Mozes geboden had. De HERE was met
hem; overal, waarheen hij uittrok, was hij voorspoedig. En hij kwam in opstand tegen de koning
van Assur en diende hem niet meer. (2Kn 18:5-7)
En Hizkia, de koning van Juda, zond tot de koning van Assur, naar Lachis, deze boodschap: Ik
heb gezondigd; trek van mij weg; wat gij mij oplegt, zal ik opbrengen. Toen legde de koning van
Assur aan Hizkia, de koning van Juda, driehonderd talenten zilver op, benevens dertig talenten
goud. En Hizkia gaf al het zilver dat zich bevond
in het huis des HEREN en in de schatkamers van
het koninklijk paleis. Te dien tijde ontblootte Hizkia de deuren en de posten van de tempel des HEREN, die Hizkia, de koning van Juda, had laten
beleggen; en hij gaf het aan de koning van Assur. (2Kn 18:14-16)
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Daar lezen we dat Hizkia het benauwd krijgt en een gezantschap naar
de koning van Assur zendt om hem om de voorwaarden te vragen. De
koning van Assur legt hem een zware schatting op die Hizkia met alle
mogelijke middelen betaalt. In plaats van nu weg te trekken, zendt de
koning van Assur zijn maarschalk met een groot leger naar Jeruzalem
(vers 2). Hij pleegt dus verraad (33:1). De maarschalk stelt zich op bij
de plaats waar Jesaja koning Achaz had ontmoet en hem de overval
door de koning van Assur had voorzegd (7:3). Het is een plaats die
spreekt van reinigen (water) en wit maken (Vollersveld). Nadat hij
om de koning heeft geroepen (2Kn 18:18), zendt deze enkele voorname
ambtenaren (vers 3).
4 En de maarschalk zeide tot hen: Zegt tot Hizkia: zo spreekt de
grote koning, de koning van Assur: wat is dat voor een vertrouwen,
dat gij koestert? 5 Gij meent zeker, dat louter lippentaal voor beleid
en kracht tot strijden kan doorgaan. Op wie vertrouwt gij toch, dat
gij tegen mij in opstand komt? 6 Zie, gij vertrouwt op die geknakte
rietstaf, op Egypte, die, als iemand daarop steunt, hem in de hand
dringt en ze doorboort: zó is Farao, de koning van Egypte, voor
allen die op hem vertrouwen.

Wee, verwoester, die zelf niet verwoest zijt; verrader, die zelf niet verraden zijt; als gij voleindigd hebt te verwoesten, zult gij verwoest worden; als gij gereed zijt met verraden, zal men u
verraden. (Js 33:1)
Toen zeide de HERE tot Jesaja: Ga Achaz tegemoet, gij en uw zoon Schear-Jaschub, naar het
einde van de waterleiding van de bovenste vijver,
naar de weg van het Vollersveld, en zeg tot hem:
tracht rustig te blijven, vrees niet, uw hart versage niet ... (Js 7:3)
Toen zij om de koning riepen, ging de hofmaarschalk Eljakim, de zoon van Hilkia, tot hen uit,
met de schrijver Sebna en de kanselier Joah, de
zoon van Asaf. (2Kn 18:18)

Tegen hen begint de maarschalk, die Hebreeuws spreekt, een snoevende redevoering (vers 4-10). Hij bewijst een geslepen diplomaat te
zijn. Hij stelt zijn koning voor in al zijn macht. Tegenover die
grootheid plaatst hij de totale hulpeloosheid van alles waarop Hizkia
en het volk vertrouwden. Op deze manier wil hij zijn tegenstanders
angst aanjagen, zodat ze elke weerstand als zinloos beschouwen en
langer verzet opgeven. De maarschalk vertegenwoordigt zijn grote
koning en spreekt namens hem (vers 4). Eerst neemt hij het vertrouwen
van het volk op korrel. Als het vertrouwen maar kan worden aangetast, ligt de overwinning binnen handbereik. Dit plaatst ook ons voor
de belangrijke vraag: waarop is ons vertrouwen gebaseerd? De maarschalk noemt drie dingen waarop Hizkia en het volk volgens hem
vertrouwen. Vertrouwen ze soms op propaganda, op stevige uitspraken, op het elkaar moed inspreken (vers 5)? Praten over beleid is niet
hetzelfde als het krachtig uitvoeren ervan. Nee, met een grote mond
of wollige taal win je geen oorlog! Vertrouwen ze dan op iemand
anders? Ja, hij weet het wel, ze vertrouwen op Egypte (vers 6). Maar
ook dat vertrouwen zal niet baten. Het zal zich zelfs tegen hen keren.
Ze zullen in plaats van erdoor geholpen te worden, erdoor verwond
raken.
De maarschalk praat hier in dezelfde geest als Jesaja (30:3,5; vgl. Ez
29:6,7). Dit zal hun vertrouwen een extra knak hebben gegeven. Jesaja
had Juda hierop aangesproken en ernstig voor de gevolgen gewaarschuwd. Nu hoorden ze het uit de mond van de vijand die Jeruzalem
omsingeld had. De maarschalk was dus op de hoogte van hun plan
om Egypte als bondgenoot in te schakelen! Hier zien we dat het
zoeken van bescherming bij mensen tegen andere mensen faalt.
Alleen als we onze bescherming bij de HERE zoeken, zullen we niet
beschaamd uitkomen. Niet dat Hizkia naar het lijkt dit verbond had
gesloten, maar verantwoordelijke leiders die niet het geloof van
Hizkia hadden. Toch wordt het tot Hizkia gezegd, want hij was de
koning en dus eindverantwoordelijk of hij er nu van wist of niet.
En als gij tot mij zegt: Wij vertrouwen op de HERE, onze God -- is
Hij niet dezelfde, wiens offerhoogten en altaren Hizkia heeft verwijderd, terwijl hij tot Juda en Jeruzalem zeide: voor dit altaar zult
gij u neerbuigen? 8 Welaan dan, ga toch een weddenschap aan met
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Maar de bescherming van Farao zal u tot schande worden en het schuilen in de schaduw van
Egypte tot smaad. Wanneer zijn vorsten te Zoan
verblijven en zijn boden te Hanes aankomen, zullen allen beschaamd staan om een volk dat hun
geen voordeel brengt, dat tot hulp noch tot voordeel strekt, maar tot schande, ja tot hoon.
(Js 30:3-5)
En alle inwoners van Egypte zullen weten, dat Ik
de HERE ben, want zij zijn voor het huis Israëls
een rietstaf: grijpt dit u met de hand vast, dan
knakt gij en rijt hun allen de schouder open; leunen zij op u, dan breekt gij en brengt hun aller
heup aan het wankelen. (Ez 29:6,7)

mijn heer, de koning van Assur: ik zal u tweeduizend paarden
geven, indien gij van uw kant de ruiters daarop geven kunt. 9 Hoe
zoudt gij ooit de aanval kunnen afslaan van één enkele landvoogd,
een van de geringste dienaren van mijn heer? En gij hebt uw
vertrouwen gevestigd op Egypte voor wagens en ruiters! 10 Ben ik
dan zonder de wil des HEREN opgetrokken tegen dit land om het te
verwoesten? De HERE heeft mij gelast: trek op tegen dit land en
verwoest het.

De maarschalk heeft nog een pijl op zijn boog. Met de vorige trof hij
vooral het volk en zijn leiders. Nu wil hij Hizkia treffen. Deze had
hoog opgegeven van zijn vertrouwen op de HERE (vers 7). Het volk
had hem daarin nagesproken. Maar wie is eigenlijk die God? Het was
een God van wie je blijkbaar zomaar altaren kon weghalen en die daar
niets tegen deed. En dan bepaalde Hizkia dat die God ook nog slechts
voor één bepaald altaar kon worden aangebeden! Wat is dat voor een
God!?
Het zaaien van twijfel aangaande God is altijd satans sterkste wapen
geweest. Als ons vertrouwen niet is gebaseerd op de God die Zich
heeft geopenbaard in de Bijbel als zijn volmaakte Woord en in zijn
Zoon Jezus Christus, zal satan erin slagen twijfel bij ons te zaaien. Er
is slechts één centrum van aanbidding en dat is de Heer Jezus. Al het
andere moet worden verwijderd. De wereld zal dat bekrompenheid
noemen, maar voor de gelovige betekent elke verwijdering van het
verkeerde meer vrijheid.
Weer gaat de maarschalk spreken over de machteloosheid van Hizkia
(vers 8). In grote arrogantie stelt hij voor een weddenschap aan te gaan:
hij geeft 2000 paarden als Hizkia daarvoor 2000 ruiters kan leveren.
Daarmee benadrukt hij de hopeloze positie van Hizkia. Daartegenover verheft hij de heldhaftigheid van zelfs de geringste soldaten van
het leger van zijn heer (vers 9). Ja, hij wilde wel geloven dat Hizkia (in
werkelijkheid de leiders van het volk) zijn vertrouwen op Egypte had
gevestigd (31:1)! Hizkia had immers zelf geen enkele kracht?

Wee hun die naar Egypte trekken om hulp, die
steunen op paarden en vertrouwen op wagens,
omdat zij talrijk zijn, en op ruiters, omdat zij
machtig in aantal zijn, maar de blik niet richten
op de Heilige Israëls en naar de HERE niet vragen. (Js 31:1)

In zijn ontmoedigingsretoriek schiet de maarschalk zijn laatste pijl af.
Die gaat over de wil van de HERE (vers 10). Misschien heeft hij wel Wee Assur, die de roede van mijn toorn is en in
gehoord van de profetie van Jesaja in 10:5 en speelt hij daarop in. welks hand mijn gramschap is als een stok.
(Js 10:5)
Heel overtuigd zegt hij dat de HERE hem heeft gezonden met de
opdracht het land te verwoesten. Zo’n verwijzing naar de wil van de
HERE moet Hizkia toch wel het laatste restje moed ontnemen. Een
dergelijke bewering werkt zeer verlammend bij mensen die geen
eigen omgang met de Heer hebben en niet zelfstandig met Gods
woord bezig zijn om zijn wil te leren kennen.
11 Toen zeiden Eljakim, Sebna en Joah tot de maarschalk: Spreek
toch tot uw dienaren in het Aramees, want wij verstaan dat wel,
maar spreek tot ons ten aanhoren van het volk op de muur niet in
het Judees.

Het lijkt erop dat de maarschalk zijn doel heeft bereikt. De afgevaardigden zijn bang dat het volk onder de indruk zal komen van de
toespraak van de maarschalk. Nederig, haast slaafs (ze spreken tot
hem over zichzelf als ‘‘uw dienaren’’), in elk geval in een houding
die het volk van God onwaardig is, vragen ze de maarschalk niet meer
in het Judees te spreken maar in het Aramees.
12 Maar de maarschalk zeide: Heeft mijn heer mij soms tot uw heer
en tot u gezonden om deze woorden te spreken en niet tot de mannen
die op de muur zitten om met u hun drek te eten en hun water te
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drinken? 13 Toen trad de maarschalk naar voren en riep met luider
stem in het Judees en zeide: Hoort de woorden van de grote koning,
de koning van Assur! 14 Zo zegt de koning: laat Hizkia u niet
bedriegen, want hij kan u niet redden. 15 En laat Hizkia u niet op
de HERE doen vertrouwen door te zeggen: de HERE zal ons zeker
redden, zodat deze stad niet in de macht van de koning van Assur
wordt gegeven. 16 Luistert niet naar Hizkia, want zo zegt de koning
van Assur: brengt mij hulde en geeft u aan mij over, dan zal ieder
mogen eten van zijn wijnstok en van zijn vijgeboom, en het water
van zijn put mogen drinken, 17 totdat ik kom en u meevoer naar
een land als het uwe, een land van koren en most, een land van
brood en wijngaarden. 18 Laat Hizkia u toch niet misleiden door te
zeggen: de HERE zal ons redden. Heeft soms één van de goden der
volken zijn land gered uit de macht van de koning van Assur? 19
Waar zijn de goden van Hamat en Arpad, waar de goden van
Sefarwaïm? Hebben zij soms Samaria uit mijn macht gered? 20 Wie
waren er onder alle goden dezer landen, die hun land uit mijn macht
hebben gered, dat de HERE Jeruzalem uit mijn macht zou kunnen
redden?

Maar deze gebruikt dit onderdanige verzoek om het volk nog dieper
te vernederen (vers 12). Waarvoor zij bang zijn, is precies wat hij wenst.
Hij doet er nog een schepje bovenop. Hij schildert de mannen af als
zozeer uitgehongerd dat ze hun eigen ontlasting (‘‘drek’’) en urine
(‘‘water’’) tot zich nemen. Niet dat dit nu al de situatie was, maar hij
voorspelde dat het zo zou worden. Daarom deden ze er beter aan zich
maar over te geven. Dan zouden ze het beter krijgen, zoals hij
verderop zegt. De maarschalk komt nog dichter bij om nog beter
gehoord te worden (vers 13). Iedereen moest horen wat de grote koning
van Assyrië te zeggen had. Hizkia moesten ze niet vertrouwen (vers
14). Dat was een bedrieger die hen niet zou kunnen redden. Ook de
praatjes van Hizkia over de HERE, dat Hij zou kunnen redden,
moesten ze niet geloven. Dan vraagt de maarschalk niet alleen om
overgave, maar ook om eerbetoon aan de koning van Assur (vers 16;
vgl. Mt 4:8,9). Als ze hem hulde zouden bewijzen, zou hij hun een land
geven dat net zo goed was als dat waarin ze nu woonden (vers 17). Weer
stelt hij het vertrouwen op de HERE, waartoe Hizkia had opgeroepen,
als zinloos voor (vers 18-20). Nog eens wijst hij op onloochenbare
wapenfeiten. In zijn hoogmoed plaatst hij de HERE op één lijn met de
afgoden van andere overwonnen landen.
21 Maar zij bleven zwijgen en antwoordden hem met geen enkel
woord, want het bevel des konings was: Gij zult hem niet antwoorden. 22 Toen kwamen de hofmaarschalk Eljakim, de zoon van
Hilkia, de schrijver Sebna en de kanselier Joah, de zoon van Asaf,
met gescheurde klederen tot Hizkia en zij brachten hem de woorden
van de maarschalk over.

Maar de woorden van de maarschalk hebben niet het door hem
beoogde effect. Het volk ging niet in discussie, raakte ook niet in
paniek, maar zweeg (vers 21). Deze reactie had Hizkia bevolen. Dat
wil niet zeggen dat de woorden van de maarschalk helemaal niets
hadden gedaan. De afgevaardigden waren er diep van onder de indruk
geraakt (vers 22). De toestand leek hun hopeloos. Zo deden ze Hizkia
verslag.
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Opnieuw nam de duivel Hem mee naar een zeer
hoge berg en toonde Hem alle koninkrijken van
de wereld en hun heerlijkheid en zei tot Hem: Al
deze dingen zal ik U geven, als U neervalt en mij
aanbidt. (Mt 4:8,9)

Bevrijding van Jeruzalem voorzegd, gebed van Hizkia

Jesaja 37

INHOUD
Vers 1:

Reactie van Hizkia op het verslag van de gezanten

Vers 2-4:

Hizkia vraagt Jesaja om voorbede

Vers 5-7:

Het antwoord van Jesaja

Vers 8-13: De maarschalk doet een nieuwe poging Jeruzalem tot
overgave te bewegen
Vers 14-20: Het gebed van Hizkia
Vers 21-35: Het antwoord van de HERE
Vers 36,37: De HERE slaat het leger van Sanherib
Vers 38:

Sanherib gedood door zijn zonen

TOELICHTING
1 Zodra koning Hizkia deze hoorde, scheurde hij zijn klederen,
bedekte zich met een rouwgewaad en ging het huis des HEREN
binnen. 2 Ook zond hij de hofmaarschalk Eljakim, de schrijver
Sebna en de oudsten der priesters, bedekt met rouwgewaden, tot de
profeet Jesaja, de zoon van Amoz. 3 Zij zeiden tot hem: Zo zegt
Hizkia: deze dag is een dag van benauwdheid, straf en smaad, want
kinderen zijn aan de geboorte toe, maar er is geen kracht om te
baren. 4 Wellicht hoort de HERE, uw God, de woorden van de
maarschalk, waarmee zijn heer, de koning van Assur, hem gezonden heeft om de levende God te honen, en zal Hij straf oefenen om
de woorden die de HERE, uw God, gehoord heeft: wil dan een gebed
opzenden voor het overblijfsel dat nog gevonden wordt.

Bij het horen van het verslag maakt grote verslagenheid zich van
Hizkia meester. Evenals de afgevaardigden hadden gedaan, scheurt
Hizkia ook zijn kleren (vers 1). Hij geeft uiting aan zijn smart en
verootmoediging door een rouwgewaad aan te doen. Zo gaat hij het
huis van de HERE binnen om in zijn nood het aangezicht van de HERE
te zoeken. Hij voelt echter tegelijk behoefte aan de steun van Jesaja
(vers 2). Daarom stuurt hij een gezantschap naar Jesaja dat bestaat uit
enkele hoge beambten en oudsten van de priesters. Zij zijn evenals
Hizkia gekleed in een rouwgewaad. Hun uiterlijk past bij wat zij
Jesaja te zeggen hebben. Zij vertellen Jesaja van de zware nood
waarin Jeruzalem zich bevindt en dat er geen kracht is om tot leven
te komen (vers 3). Het betekent dat de dood zal zegevieren en de
ondergang vast staat. Maar met een voorzichtig ‘‘wellicht’’ geven ze
aan dat er toch nog een sprankje hoop is (vers 4). Er is niets in hun
verzoek dat wijst op een eis of dat ze menen recht te hebben op
uitredding. Met dit verzoek erkennen ze dat ze alleen op genade
hopen. Die hoop ligt in de trouw van de HERE aan Zichzelf en aan
een door Hem uitverkoren overblijfsel. De vijand had het gewaagd
‘‘de levende God te honen’’ (vgl. 1Sm 17:26). Zou Jesaja dan niet willen
bidden dat de HERE om de eer van zijn naam het overblijfsel uit de
greep van deze vijand bevrijdt?

Toen zeide David tot de mannen die bij hem stonden: Wat zal men de man doen, die de Filistijn
daar verslaat en de smaad van Israël afwentelt?
Wie toch is deze onbesneden Filistijn, dat hij de
slagorden van de levende God tart? (1Sm 17:26)

5 Toen kwamen de dienaren van koning Hizkia tot Jesaja, 6 en
Jesaja zeide tot hen: Zo zult gij tot uw heer zeggen: zo zegt de HERE:
vrees niet voor de woorden die gij gehoord hebt, waarmee de
hovelingen van de koning van Assur Mij gelasterd hebben. 7 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.
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Met deze boodschap komt de afvaardiging bij Jesaja (vers 5). Het
antwoord dat Jesaja heeft, is heel bemoedigend. Hij hoeft niet eerst
te bidden, want de HERE heeft hem al een woord gegeven dat hij mag
meegeven aan dit gezantschap (vers 6). Ze mogen naar Hizkia gaan
met een ‘‘vrees niet’’. Zo had Jesaja het eerder ook tegen Achaz
gezegd (7:4), maar die heeft helaas met deze bemoediging niets
gedaan. Het woord van de profeet heeft alleen kracht voor wie wil
geloven. Hizkia hoefde niet bang te zijn voor alles wat de boodschappers van de koning van Assyrië hadden gezegd en waarmee ze de
HERE hadden gelasterd. De HERE zou op eenvoudige wijze een eind
maken aan het beleg. Hij zou er gewoon voor zorgen dat deze
vijandige koning een gerucht zou horen dat hem naar zijn land zou
doen terugkeren (vers 7; vgl. Sp 21:1). Daar zou hij aan zijn einde komen.
Zo machtig is de HERE en zo krachteloos deze koning.
8 Toen de maarschalk terugkeerde, vond hij de koning van Assur,
strijdende tegen Libna, want hij had gehoord, dat hij van Lachis
opgebroken was. 9 Doch, toen deze aangaande Tirhaka, de koning
van Ethiopië, vernam: Hij is opgetrokken om tegen u te strijden -toen hij dat hoorde, zond hij gezanten naar Hizkia met deze opdracht: 10 Zo zult gij zeggen tot Hizkia, de koning van Juda: laat
uw God, op wie gij vertrouwt, u niet bedriegen door te zeggen:
Jeruzalem zal niet in de macht van de koning van Assur gegeven
worden. 11 Zie, gij zelf hebt gehoord wat de koningen van Assur
met alle landen gedaan hebben door ze met de ban te slaan; zoudt
gij dan gered worden? 12 Hebben soms de goden der volken die
mijn vaderen vernietigd hebben, hen gered: Gozan, Haran, Rezef
en de bewoners van Eden in Telassar? 13 Waar is de koning van
Hamath, de koning van Arpad, de koning van de stad Sefarvaïm,
van Hena en van Ivva?

Na de, blijkbaar negatieve, reactie van Hizkia op zijn dreigende
grootspraak keert de maarschalk terug naar zijn heer om hem verslag
te doen (vers 8). De koning van Assyrië bevindt zich dan met een leger
te Libna. Na het verslag van de maarschalk zou de koning zeker tegen
Jeruzalem zijn opgetrokken, ware het niet dat hij een gerucht hoort.
Daardoor trekt hij niet op (vers 9) om samen met de legermacht die al
om Jeruzalem ligt, de stad in te nemen. Dit is een vervulling van het
eerste deel van de toezegging van de HERE in vers 7. Wat hij nog wel
doet, is Hizkia nog een keer duidelijk voorhouden dat deze niet de
illusie moet koesteren dat Jeruzalem gespaard blijft (vers 10). Hij
probeert nog een keer het geloof van Hizkia te ondermijnen, door hem
te zeggen dat zijn vertrouwen op zijn God ijdel zal blijken te zijn.
Hizkia heeft toch zeker wel gehoord dat niemand voor de koningen
van Assur stand heeft kunnen houden (vers 11)? Hij moest niet denken
dat hij dan wel gered zou worden. Al de goden van die volken hadden
die volken niets gebaat (vers 12). Dacht hij dat zijn God anders was?
Laat hij maar eens vertellen waar al de koningen van die overwonnen
volken waren (vers 13). Hizkia zou in hun lot delen. Maar de koning
van Assyrië zou spoedig het verschil leren kennen tussen de dode
afgoden van de heidenen en de levende God op Wie Hizkia vertrouwde.
14 Hizkia nam de brief uit de hand der gezanten en las hem. Toen
ging Hizkia op naar het huis des HEREN, spreidde hem uit voor het
aangezicht des HEREN 15 en bad tot de HERE: 16 HERE der heerscharen, God van Israël, die op de cherubs troont, Gij, Gij alleen
zijt God over alle koninkrijken der aarde; Gij hebt de hemel en de
aarde gemaakt. 17 Neig, HERE, uw oor en hoor; open, HERE, uw
ogen en zie; hoor al de woorden van Sanherib, die hij heeft doen
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Toen zeide de HERE tot Jesaja: Ga Achaz tegemoet, gij en uw zoon Schear-Jaschub, naar het
einde van de waterleiding van de bovenste vijver,
naar de weg van het Vollersveld, en zeg tot hem:
tracht rustig te blijven, vrees niet, uw hart versage niet voor deze twee rokende stompen brandhout: voor de brandende toorn van Rezin en
Aram en de zoon van Remalia. (Js 7:3,4)

Het hart van de koning is in de hand des HEREN
als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar
het Hem behaagt. (Sp 21:1)

overbrengen om de levende God te honen. 18 Waarlijk, HERE, de
koningen van Assur hebben alle landen en hun gebied verwoest 19
en hun goden in het vuur geworpen, want het waren geen goden,
maar slechts het maaksel van mensenhanden, hout en steen; daarom hebben zij die kunnen vernietigen. 20 Nu dan, HERE, onze God,
verlos ons uit zijn macht; dan zullen alle koninkrijken der aarde
weten, dat Gij, HERE, alleen God zijt.

De koning van Assyrië had de boodschap van de vorige verzen
schriftelijk aan Hizkia gezonden. Als Hizkia de inhoud ervan tot zich
heeft genomen, gaat hij weer naar de tempel (vers 14; vers 1). Daar legt
hij de brief open voor het aangezicht van de HERE neer, als het ware
om Hem de brief te laten lezen. Dan bidt hij (vers 15) en legt zijn nood
aan de HERE voor. Maar hij begint met de grootheid van de HERE uit
te spreken (vers 16). Bij die grootheid moet elke aardse tegenstand in
het niet verdwijnen. Niet dat Hizkia nu geen moeilijkheden meer ziet.
Hij vraagt aan die grote God Zich niet blind en doof te houden voor
zijn smeking. Hij vraagt de HERE om al de snoevende woorden die
Sanherib tegen Hem heeft gesproken niet langs Zich heen te laten
gaan. Het waren immers woorden waarmee ‘‘de levende God’’ werd
gehoond (vers 17)? Hizkia kende de HERE als de levende God (zie ook
vers 4). Dat maakt het grote verschil met de goden van de volken, want
dat zijn allemaal dode afgoden. Hizkia doet niet kleinerend over de
overwinningen die de koningen van Assur hadden behaald (vers 18).
Hij sloot zijn ogen niet voor de feiten. Maar dat hun goden hen niet
hadden kunnen redden, was voor hem geen wonder. Het waren goden
die je in het vuur kon gooien, omdat het goden waren die door
mensenhanden waren gemaakt (vers 19). Dat God toch nu zijn majesteit
mocht tonen door zijn hulpeloos volk te verlossen uit de macht van
de koning van Assur (vers 20). Dat zou een getuigenis zijn voor alle
koninkrijken van de aarde dat de HERE alleen God is!
21 Toen zond Jesaja, de zoon van Amoz, tot Hizkia deze boodschap:
Zo zegt de HERE, de God van Israël, daar gij tot Mij gebeden hebt
betreffende Sanherib, de koning van Assur -- 22 dit is het woord,
dat de HERE over hem spreekt: zij veracht u, zij bespot u, de
jonkvrouw, de dochter Sions; zij schudt het hoofd achter u, de
dochter van Jeruzalem. 23 Wie hebt gij gehoond en gelasterd, en
tegen wie de stem verheven en uw ogen trots opgeslagen? Tegen de
Heilige Israëls! 24 Door uw dienaren hebt gij de HERE gehoond en
gezegd: met de menigte mijner wagens bestijg ik de hoogte der
bergen tot ver in de Libanon; ik vel zijn statige ceders, de keur zijner
cypressen; ik bereik zelfs zijn hoogste top, zijn weelderig woud. 25
Ik graaf en drink water; ik leg met mijn voetzool alle Nijlarmen van
Egypte droog. 26 Hebt gij het dan niet gehoord, dat Ik het van
overlang bereid en het van de dagen van ouds vormgegeven heb?
Nu heb Ik het doen komen: gij moest de versterkte steden verwoesten tot puinhopen; 27 haar inwoners werden machteloos, verslagen
en beschaamd; zij werden tot kruid van het veld of tot jong groen,
tot gras op de daken, of tot een korenveld, eer het tot rijpheid komt.
28 Maar Ik ken uw zitten, uw uitgaan en ingaan en uw razen tegen
Mij. 29 Omdat gij tegen Mij geraasd hebt en uw overmoed tot mijn
oren is opgestegen, zal Ik mijn haak in uw neus slaan en mijn bit
in uw mond leggen, en u doen terugkeren langs de weg die gij
gekomen zijt.

Kort na zijn gebed krijgt Hizkia het antwoord van de HERE dat Hij
aan de profeet Jesaja heeft bekendgemaakt (vers 21). Jesaja brengt
Hizkia niet zelf het antwoord, maar laat het door boden overbrengen.
Het gebed van Hizkia was een gebed met een onderwerp, het betrof
‘‘Sanherib, de koning van Assur’’. Het is goed dat wij ook met
concrete onderwerpen tot de Heer gaan en niet in algemene termen
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bidden. We mogen dan een concreet antwoord verwachten. Het
antwoord bevat dan ook een woord van de HERE over Sanherib (vers
22). We zien dat de HERE niet onder de indruk is van de koning van
Assur. Integendeel. Hij legt het door Sanherib verachte Jeruzalem
woorden van verachting en bespotting in de mond voor Sanherib.
Meewarig zal Jeruzalem het hoofd schudden over diens smadelijke
aftocht die de HERE zal veroorzaken. Zijn troepen die zo onoverwinnelijk leken, zou Hij in één nacht verdelgen. De HERE neemt de zaak
in de hand. Tegen Hem immers heeft de Assyriër gewaagd zich te
verheffen (vers 23; Jb 15:25). Door zijn dienaren heeft hij uiting gegeven
aan zijn minachting van de Almachtige door te doen alsof de HERE
niet bestond (vers 24). Hij heeft gehandeld in vertrouwen op eigen
kracht en inzicht, vol als hij was van zijn eigen ‘ik’. Vol eigendunk
spreekt hij over ‘ik zal dit’ en ‘ik zal dat’ (vers 24,25). Hij somt op wat
hij allemaal heeft gepresteerd. Al dit hoogmoedig spreken verschrompelt, als het ‘‘Ik’’ van de HERE klinkt (vers 26). De HERE heeft doen
komen wat Hij al lang geleden van plan was. Daarmee doelt Hij op
het gebruik van de Assyriër voor de uitvoering van zijn plan. Dat
degradeert de machtige Assyriër tot slechts een werktuig in Gods
hand dat niet anders kan doen dan Gods plan uitvoeren (vers 26,27).
Daardoor had hij succes in zijn ondernemingen, kon hij steden verwoesten en de inwoners ervan doden. Maar hij heeft niet gedacht aan
God die hem daartoe in staat stelde. De HERE legt het hart en de
overleggingen van de Assyriër bloot (vers 28; vgl. Ps 139:2-4; Hb 4:12) en
toont aan dat hij veeleer tegen de HERE te keer is gegaan. Daarmee
heeft hij zijn eigen oordeel bezegeld. De HERE zal ervoor zorgen dat
zijn kracht verbroken zal worden en dat hij de aftocht zal blazen (vers
29).
30 En dit zal u het teken zijn: gij zult dit jaar eten wat vanzelf opkomt
en in het tweede jaar wat nawast; maar zaait in het derde jaar en
oogst, plant wijngaarden, en eet de vrucht daarvan. 31 Immers wat
van het huis van Juda ontkomen is, wat over is, dat zal opnieuw
naar beneden wortel schieten en naar boven vrucht dragen. 32
Want van Jeruzalem zal een overblijfsel uitgaan, en van de berg
Sion wat ontkomen zal; de ijver van de HERE der heerscharen zal
dit doen.
33 Daarom, zo zegt de HERE van de koning van Assur: hij zal in
deze stad niet komen; hij zal geen pijl daarin schieten, geen schild
daartegen opheffen en geen wal daartegen opwerpen. 34 Langs de
weg die hij gekomen is, zal hij terugkeren, maar in deze stad zal hij
niet komen, luidt het woord des HEREN. 35 En Ik zal deze stad
beschutten om haar te verlossen om Mijnentwil en ter wille van mijn
knecht David.

In de verzen 22-29 heeft de HERE over de Assyriër gesproken (vers 22).
In vers 30 richt de HERE Zich tot Hizkia en belooft hem een teken van
de bevrijding. Dit teken komt niet vóór, maar ná de bevrijding. Als
het teken in vervulling gaat, is het bewijs geleverd dat de HERE de
verlossing heeft bewerkt. Door de belegering hadden ze niet kunnen
oogsten en ook niet kunnen zaaien. Na de bevrijding zouden ze eten
wat vanzelf was opgekomen uit de uitgevallen korrels van het voorgaande jaar. Daarna zouden ze weer kunnen zaaien en op de gestelde
tijd van de vrucht kunnen eten. De profeet gebruikt dit als een beeld
voor het volk zelf. Zoals er een oogst zal overblijven voor het volk,
zo zal er van het volk na de oordelen een nieuwe bloeitijd aanbreken
(vers 31). Dit zal gebeuren door een overblijfsel dat uit Jeruzalem zal
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Want hij heeft zijn hand uitgestrekt tegen God
en de Almachtige getrotseerd; ... (Jb 15:25)

HERE, Gij doorgrondt en kent mij;
Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre mijn gedachten;
Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,
met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.
Want er is geen woord op mijn tong,
of, zie, HERE, Gij kent het volkomen; ...
(Ps 139:2-4)
Want het woord van God is levend en krachtig
en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en
het dringt door tot verdeling van ziel en geest, zowel van gewrichten als van merg, en oordeelt
[de] gedachten en overleggingen van [het] hart.
(Hb 4:12)

uitgaan (vers 32). De HERE zal daar in zijn ijver voor zijn volk voor
zorgen.
De profetie eindigt met de verzekering dat de koning van Assur op
geen enkele wijze een bedreiging zal vormen (vers 33). Hij zal geen
enkele poging tot verovering kunnen ondernemen, maar van de stad
wegtrekken (vers 34). De HERE neemt de stad in bescherming en zal
haar verlossen (vers 35). Daarvoor heeft Hij twee redenen. De eerste
reden is zijn verbinding met de stad. Hij heeft zijn eer aan haar
verbonden en daarom beschermt Hij haar. De tweede reden is zijn
belofte aan David. Hij heeft Jeruzalem aan David gegeven en in David
aan de ware David, de Messias.
36 Toen ging de Engel des HEREN uit en sloeg in het leger van Assur
honderdvijfentachtigduizend man. Toen men vroeg in de morgen
opstond, zie, zij allen waren lijken. 37 Dus brak Sanherib, de koning
van Assur, op en aanvaardde de terugtocht; en hij bleef te Ninevé.
38 Eens, toen hij zich neerboog in de tempel van zijn god Nisroch,
doodden zijn zonen, Adrammelech en Sarezer, hem met het zwaard;
doch zij ontkwamen naar het land Ararat. Zijn zoon Esarhaddon
werd koning in zijn plaats.

Na het uitvoerige antwoord op het gebed van Hizkia doodt de Engel
van de HERE in de volgende nacht 185.000 man (vers 36; 31:8). Dit
oordeel moet in alle stilte door de HERE zijn voltrokken. Pas als het
morgen wordt, zien de overlevenden het drama dat zich in de nacht
heeft afgespeeld en de omvang ervan. De aanblik van dit enorme
aantal lijken moet ontzagwekkend zijn geweest. Na dit immense
verlies ziet Sanherib zich genoodzaakt de aftocht te blazen en in
Ninevé neer te strijken (vers 37). Deze geweldige slag heeft ook een
profetische betekenis. De Engel van de HERE is de Heer Jezus. Hij
voltrekt hier het oordeel. Zo zal Hij dat ook in de eindtijd doen (Op
19:19-21).
De dood van Sanherib wordt zonder omhaal van woorden vermeld.
Van de manier waarop hij aan zijn einde komt, gaat een luide
boodschap uit. Wie God negeert ondanks de vele bewijzen die hij
heeft gekregen van het bestaan van God, vindt zijn dood op het terrein
waar hij andere goden eert in plaats van God. De dwaas zoekt zijn
heil in de tempel van zijn (zelfbedachte en eigen gemaakte) god (vers
38). Terwijl hij die dode god aanbidt, treft de wraak van de levende
God hem door het zwaard waarmee zijn zonen hem vermoorden. Niet
alleen het Assyrische leger, maar ook de aanvoerder ervan wordt een
prooi van Gods oordeel.
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En Assur zal vallen door het zwaard van wie
geen man is, en het zwaard van wie geen mens
is, zal het verslinden; het zal voor het zwaard
vlieden en zijn jongelingen zullen tot herendienst
vervallen. (Js 31:8)
En ik zag het beest en de koningen van de aarde
en hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen Hem die op het paard zat en tegen zijn leger.
En het beest werd gegrepen en met hem de valse
profeet die de tekenen in diens tegenwoordigheid
had gedaan, waardoor hij hen misleidde die het
merkteken van het beest ontvingen en die zijn
beeld aanbaden. Levend werden deze twee geworpen in de poel van vuur die van zwavel
brandt. En de overigen werden gedood met het
zwaard dat kwam uit de mond van Hem die op
het paard zat, en alle vogels werden verzadigd
van hun vlees. (Op 19:19-21)
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Hizkia’s ziekte, genezing en danklied
INHOUD
Vers 1-3:

Ziekte en gebed van Hizkia

Vers 4-6:

Belofte van genezing en bevrijding

Vers 7,8:

Het teken

Vers 9-20: Danklied van Hizkia
Vers 21:

Geneesmiddel

Vers 22:

Vraag van Hizkia om een teken

TOELICHTING
1 In die dagen werd Hizkia ten dode toe ziek. Toen kwam de profeet
Jesaja, de zoon van Amoz, tot hem en zeide tot hem: Zo zegt de
HERE: tref beschikkingen voor uw huis, want gij zult sterven en niet
herstellen. 2 Toen keerde Hizkia zijn gelaat naar de wand en bad
tot de HERE 3 en zeide: Ach, HERE, gedenk toch, dat ik voor uw
aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld
heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. 4 En Hizkia weende luid.
Toen kwam het woord des HEREN tot Jesaja: 5 Ga en zeg tot Hizkia:
zo zegt de HERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed
gehoord, Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal aan uw levensdagen
vijftien jaar toevoegen, ...

In de dagen van de inval van de Assyriër in Juda en zijn belegering
van Jeruzalem, werd Hizkia ernstig ziek (vers 1). Jesaja moet hem zelfs
melden dat hij zal sterven en dat hij met het oog op zijn dood bepaalde
zaken moet regelen voor zijn huis. Daarop wendt Hizkia zijn gezicht
af van alles wat hem zou kunnen afleiden en geeft zich over aan gebed
(vers 2). Onder luid geween die zijn grote smart laat zien, spreekt hij
er tot de HERE over hoe zijn hart en zijn daden toch volledig op Hem
waren gericht (vers 3). Hij wilde zo graag blijven leven. Voor de
Israëliet was dit een volkomen gerechtvaardigde wens. Bij trouw was
hem immers een lang leven beloofd. Hij was trouw geweest. Te
moeten sterven had iets in zich van de toorn van God. Zo oud was hij
ook nog niet, rond de 40. Daarbij kwam dat de toestand van het land
slecht was en dat hij geen troonopvolger had. Hoewel zijn gebed geen
duidelijke vraag om verlenging van zijn leven bevat, weet de HERE
wat het hart van Hizkia bezighoudt. Jesaja mag hem het antwoord van
de HERE overbrengen (vers 4). Hizkia krijgt vijftien jaar extra (vers 5).
..., 6 en Ik zal u en deze stad uit de macht van de koning van Assur
redden en deze stad beschutten. 7 En dit zal u het teken zijn van des
HEREN kant, dat de HERE ook doen zal wat Hij gesproken heeft: 8
zie, Ik doe de schaduw op de treden waarlangs zij door de zon op de
trap van Achaz is afgedaald, weer tien treden teruggaan. En de zon
ging tien treden terug op de treden die zij gedaald was.

Ook bevestigt de HERE de toezegging dat Assur de stad niet in handen
krijgt (vers 6). Hier blijkt dat chronologisch deze gebeurtenis vooraf
gaat aan de bevrijding van Jeruzalem die in het vorige hoofdstuk is
beschreven. Het gaat de Heilige Geest hier dus om de morele volgorde
en niet om de historische. De HERE zegt een teken toe als bewijs dat
Hij zal doen wat Hij heeft gezegd (vers 7). Dit teken bestaat uit een
ingreep in de loop van de natuur (vers 8). De genezing van Hizkia wordt
verbonden met Gods macht over de zon. De zon is een beeld van een
machthebber. Machthebbers moeten wijken als de HERE het voor zijn
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volk, zijn overblijfsel, opneemt. God zegeviert over de ziekte van
Hizkia, maar ook over de machthebbers die zijn volk zo hebben laten
lijden.
Door het terug laten gaan van de zon laat de HERE die dag langer
duren dan normaal. Zo wonderlijk als deze ingreep is, zo wonderlijk
zal de verlenging van de levensduur van Hizkia zijn. De zonnewijzer
van Achaz, de goddeloze koning, gaf aan dat de tijd voortschreed in
de richting van het oordeel. Door Gods macht werd door de zonnewijzer duidelijk dat Hij de genadetijd langer liet duren en dus het
oordeel uitstelde.
9 Geschrift van Hizkia, de koning van Juda, toen hij ziek geweest
en van zijn ziekte hersteld was.
10 Ik zeide: In de bloei mijner dagen moet ik heengaan door de
poorten van het dodenrijk, ik zal derven de rest mijner jaren. 11 Ik
zeide: Ik zal de HERE niet zien, de HERE in het land der levenden;
ik zal geen mens meer aanschouwen onder de bewoners der wereld.
12 Mijn woning werd afgebroken en van mij weggerukt als de tent
van een herder; ik wikkelde mijn leven samen als een wever, Hij
snijdt mij af van de drom. 13 Dag en nacht geeft Gij mij prijs; tot
aan de morgen zoek ik tot rust te komen. Als een leeuw, zo verbreekt
Hij al mijn beenderen. Dag en nacht geeft Gij mij prijs. 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.

Hizkia ondergaat zijn ziekte en genezing als uit de hand van de HERE.
Het heeft hem in diepe oefeningen gebracht. Hij voelt er behoefte aan
deze op te schrijven (vers 9). Hierin herkennen we veel van wat we in
het boek van de Psalmen lezen over de gevoelens van het overblijfsel
dat in grote nood is. Het is de geest van Christus, die Zich met het
overblijfsel verbindt en die ook in Hizkia werkt. Het lijden van Hizkia
is ook het lijden van het overblijfsel, vanwege hun zonden. Als zoon
van David is Hizkia ook een beeld van de Heer Jezus. Wat hij hier
meemaakt, is ook een beeld van wat de Heer Jezus heeft ondergaan.
Hij heeft het lijden van de dood gesmaakt, maar niet om zijn eigen
zonden, maar om die van zijn volk. Hij heeft gesmeekt uit de dood
verlost te worden, en is eruit verlost (Hb 5:7,10). Hij heeft verlenging
van leven gekregen, niet slechts vijftien jaren, maar tot in eeuwigheid
(Hb 7:17).
In vers 10 wordt de dood voorgesteld alsof deze poorten heeft
waardoor een mens naar binnen gaat (Jb 38:17; Ps 9:14). Hizkia ziet zich
in de kracht van zijn leven met de dood geconfronteerd, waardoor hij
zijn jaren niet kan vervullen. Dit sluit aan bij de gevoelens die
profetisch van de Heer Jezus staan opgetekend in Psalm 102:24,25a
(vgl. Lk 23:31). Met smart denkt hij eraan dat dit het einde betekent van
zijn gemeenschap met de HERE en met mensen (vers 11). Hij zou niet
meer kunnen opgaan naar de tempel (Ps 27:4).
Eén ding heb ik van de HERE gevraagd,
dit zoek ik:
te verblijven in het huis des HEREN
al de dagen van mijn leven,
om de liefelijkheid des HEREN te aanschouwen,
en om te onderzoeken in zijn tempel. (Ps 27:4)

Hij die tijdens zijn dagen in het vlees met sterk
geroep en tranen zowel gebeden als smekingen
geofferd heeft aan Hem die Hem uit [de] dood
kon verlossen (en Hij is verhoord om zijn godsvrucht), heeft, hoewel Hij Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij geleden heeft; en
volmaakt geworden is Hij voor allen die Hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige behoudenis
geworden, door God begroet als hogepriester
naar de orde van Melchizédek.... (Hb 5:7-10)
...; want van Hem wordt getuigd: ‘U bent priester tot in eeuwigheid naar de orde van Melchizédek’. (Hb 7:17)
Zijn de poorten des doods voor u onthuld, en
hebt gij de poorten der diepe duisternis aanschouwd? (Jb 38:17)
Wees mij genadig, HERE;
zie mijn ellende, door mijn haters mij berokkend,
Gij, die mij opheft uit de poorten des doods, ...
(Ps 9:14)
Hij heeft op de weg mijn kracht gebroken,
mijn dagen verkort.
Ik zeg: Mijn God, neem mij niet weg op de helft
mijner dagen, ... (Ps 102:24,25a)
Want als men dit doet met [het] groene hout, wat
zal er met het dorre gebeuren? (Lk 23:31)

Hij voelde hoe door zijn ziekte zijn lichaam (‘‘woning’’ en ‘‘tent’’) Want wij weten, dat als onze aardse tent waarin
wij wonen, afgebroken wordt, wij een gebouw
werd afgebroken en weggerukt (vers 12; vgl. 2Ko 5:1; 2Pt 1:13,14).
Ik houd het echter voor juist, zolang ik in deze tent woon, u door herinnering
op te wekken, daar ik weet dat het afleggen van mijn tent aanstaande is, zoals
ook onze Heer Jezus Christus mij duidelijk heeft gemaakt. (2Pt 1:13,14)
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van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, een eeuwig [huis], in de hemelen.
(2Ko 5:1)

165

Dan vergelijkt hij de HERE met een wever. Zoals een wever het
weefsel oprolt (vgl. 22:17,18a), omdat het weven klaar is, zo ziet Hizkia
zijn leven als geëindigd. Hij versterkt die gedachte door te spreken
over het afsnijden van het weefsel van de weversboom. Hij voelt zich
door de HERE prijsgegeven aan de smarten van de dood, zonder tot
rust te kunnen komen (vers 13). In weer een ander beeld ziet hij de
HERE als een leeuw die al zijn beenderen verbreekt. Zo zwaar ervaart
hij dit handelen van de HERE dat hij nog eens zegt dat hij er dag en
nacht de pijn van voelt.
Hij is er geen seconde vrij van. Hij heeft geen kracht meer om te
roepen. Zijn stemgeluid is verzwakt tot het getjilp van een zwaluw en
het gekir van een duif (vers 14). Hizkia vergelijkt zich niet voor niets
met deze vogels. Het zijn vogels die op een speciale manier de
verbinding met de tegenwoordigheid van de HERE symboliseren (bijv.
Ps 84:4; Mk 1:10). Hizkia verlangde naar de nabijheid van de HERE,
maar hij ervoer afstand en verwerping. Zijn smachtende ogen richtten
zich omhoog, terwijl hij zijn angst uitsprak tot de HERE en Hem vroeg
of Hij er borg voor wilde staan (Jb 17:3) dat Hizkia niet aan het
dodenrijk zou worden prijsgegeven.

Zie, de HERE zal u wegslingeren, zoals een man
iets wegslingert; Hij zal u stevig ineenwikkelen,
u vast in elkaar rollen als een kluwen, ...
(Js 22:17,18a)

Zelfs vindt de mus een huis,
en de zwaluw een nest voor zich,
waar zij haar jongen neerlegt:
uw altaren, o HERE der heerscharen,
mijn Koning en mijn God. (Ps 84:4)
En terstond toen Hij uit het water opsteeg, zag
Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif
op Zich neerdalen. (Mk 1:10)

15 Wat zal ik zeggen, daar Hij tot mij gesproken heeft en Hij het
ook gedaan heeft? Ik zal al mijn jaren voortschrijden na dit bittere
zieleleed. 16 Here, bij deze dingen leeft men, ja, in die alle is het
leven van mijn geest: dat Gij mij zult gezond maken en doen leven.
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. 18 Want het dodenrijk looft
U niet, de dood prijst U niet; wie in de groeve zijn neergedaald,
hopen niet op uw trouw. 19 De levende, de levende, hij looft U, zoals
ik heden doe; de vader maakt zijn zonen uw trouw bekend.
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.

Hizkia weet niet wat hij nog meer moet zeggen (vers 15). De HERE had
immers gesproken dat hij zou sterven en ook dat hij beter zou worden.
Hij was hersteld en na het bittere zielenleed zou hij nog jaren mogen
leven. Hij leefde bij dit handelen van de HERE met hem (vers 16). Wat
hij van de HERE heeft gekregen, heeft hem zijn geestkracht teruggegeven. Dat is niet alleen het feit van de genezing, maar ook al toen de
HERE hem de toezegging deed. Het gezegde ‘hoop doet leven’ is waar
voor allen die erop blijven vertrouwen dat God al zijn beloften zal
inlossen.
Er heeft een geweldige verandering plaatsgevonden. De bittere beproeving was veranderd in heil (vers 17). Het heil of de verlossing is
zo groot, omdat de beproeving zo groot en bitter was. Hizkia wist dat
hij dicht bij het graf was, dicht bij het moment dat zijn leven vernietigd
zou worden. Dat heeft niets te maken met volkomen ophouden te
bestaan. Het gaat om het verdwijnen van het wereldtoneel. Hij zou in
het graf verdwijnen en niet meer gezien worden. Het zou lijken alsof
hij niet meer bestond. Maar de HERE had hem van dat lot gered. Hij
zag daarin het bewijs dat de HERE al zijn zonden achter zijn rug had
geworpen (vgl. Mi 7:19). Als Hizkia zou zijn gestorven, zou hij de HERE
niet meer op aarde kunnen prijzen (vers 18). Hij wist nog niet dat de
gestorven gelovigen leven in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus
(Lk 23:43).
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Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij
zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult
al onze zonden werpen in de diepten der zee.
(Mi 7:19)
En Hij zei tot hem: Voorwaar, Ik zeg u: vandaag
zult u met Mij in het paradijs zijn. (Lk 23:43)

En Paulus verlangde er zelfs naar om heen te gaan om de volmaakte
gemeenschap met Hem genieten (Fp 1:23). De verwachting van de
oudtestamentische gelovigen was wel dat zij eens zouden opstaan en
de zegen van de gemeenschap met de HERE zouden genieten (Jb
19:25-27; Ps 17:15; Jh 11:24). Voor Hizkia was het loven van de HERE
verbonden aan het leven op aarde (vers 19). Dat wilde hij ook doorgeven aan het volgende geslacht (Ps 22:31,32; 71:18).
Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen,
en bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld. (Ps 17:15)
Martha zei tot Hem: Ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding op de laatste
dag. (Jh 11:24)

...; maar ik word van beide kanten gedrongen: ik
verlang ernaar heen te gaan en met Christus te
zijn, <want> dit is verreweg het beste; ...
(Fp 1:23)
Maar ik weet: mijn Losser leeft
en ten laatste zal Hij op het stof optreden.
Nadat mijn huid aldus geschonden is,
zal ik uit mijn vlees God aanschouwen,
die ik zelf mij ten goede aanschouwen zal,
die mijn eigen ogen zullen zien en niet een vreemde; mijn nieren in mijn binnenste versmachten
van verlangen. (Jb 19:25-27)

Het nakroost zal Hem dienen,
er zal van de Here verteld worden aan het komende geslacht;
zij zullen zijn gerechtigheid verkondigen
aan het volk dat geboren zal worden,
omdat Hij het gedaan heeft. (Ps 22:31,32)
...; wil mij dan ook tot mijn ouderdom en grijsheid,
o God, niet verlaten,
totdat ik aan dit geslacht uw arm verkondig,
aan ieder die komt, uw sterkte. (Ps 71:18)

Hoewel wij als gelovigen van het Nieuwe Testament, dat is als leden
van de gemeente, niet met de aarde maar met de hemel verbonden
zijn, zou ons leven op aarde toch ook dit grote kenmerk moeten
hebben: dat het een voortdurende lofzang is op de heerlijkheid van de
Heer Jezus (Hb 13:15; 1Pt 2:5). We mogen op aarde beginnen met iets
dat we tot in alle eeuwigheid zullen voortzetten: de Vader aanbidden
in geest en in waarheid (Jh 4:23). Laten we dat doorgeven aan het
volgende geslacht, totdat de Heer komt om ons te halen.
In vers 20 plaatst Hizkia zich terug naar het moment dat Jesaja hem
namens de HERE meedeelde dat hij beter zou worden. Hizkia is
daarover zo verheugd dat hij zijn hele volk (wat blijkt uit het ‘‘wij’’)
betrekt in de blijdschap daarover. De plaats waar die blijdschap wordt
geuit, is het huis van de HERE. Het is ook geen kortstondige uiting,
maar zal er ‘‘al de dagen van ons leven’’ zijn.

Laten wij <dan> door Hem voortdurend een lofoffer brengen aan God, dat is de vrucht van
[de] lippen die zijn naam belijden. (Hb 13:15)
..., en u wordt ook zelf als levende stenen gebouwd, als een geestelijk huis tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden te offeren, die
voor God aangenaam zijn door Jezus Christus.
(1Pt 2:5)
Maar er komt een uur, en het is er, dat de ware
aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest
en waarheid; immers, de Vader zoekt zulke [personen] die Hem aanbidden. (Jh 4:23)

21 Jesaja nu had gezegd: Men neme een vijgenkoek en legge die op
de zweer, dan zal hij genezen. 22 En Hizkia had gezegd: Wat is het
teken, dat ik zal opgaan naar het huis des HEREN?

Hizkia had gebeden om genezing, Jesaja had hem de verhoring van
zijn gebed meegedeeld. Jesaja zette geen gebedsgenezingcampagne
op touw om de al toegezegde genezing met vertoon te omlijsten. Hij
gebruikte voor de genezing een middel dat bekend stond om zijn
genezende werking (vers 21). Hizkia had een boosaardige zweer en er
is verondersteld dat de vijgenkoek het gif aantrok dat in het lichaam
was. In elk geval gebeurde de genezing door de kracht die de HERE
aan die vijgenkoek gaf. De toezegging van de genezing werd niet
onvoorwaardelijk door Hizkia geloofd, maar bracht nog enige zwakheid van het geloof van Hizkia aan het licht. Hij had dan wel de belofte
gekregen dat hij beter zou worden en het medicijn mocht dan wel zijn
aangebracht, maar hij vroeg ook of nog een teken kon worden
gegeven (vers 22). De reden dat hij beter wilde worden, sprak wel van
liefde voor de HERE. Hij wilde namelijk beter worden om te kunnen
opgaan naar het huis van de HERE.
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Het gezantschap uit Babel
INHOUD
Vers 1,2:

Het gezantschap uit Babel door Hizkia ontvangen

Vers 3,4:

Jesaja komt tot Hizkia met vragen

Vers 5-7:

Voorzegging van de wegvoering naar Babel

Vers 8:

Berusting van Hizkia in de voorzegging

TOELICHTING
1 Te dien tijde zond Merodach-Baladan, de zoon van Baladan, de
koning van Babel, gezanten met een brief en een geschenk aan
Hizkia, omdat hij gehoord had, dat deze ziek geweest en hersteld
was. 2 En Hizkia verheugde zich over hun komst en hij liet hun zijn
schathuis zien: het zilver en het goud, de specerijen en de kostbare
olie, zijn gehele tuighuis en alles wat zich onder zijn schatten
bevond. Er was niets in zijn paleis en in zijn gehele rijk, dat Hizkia
hun niet liet zien.

De koning van Babel, dat toen nog een onbeduidend rijk was, vindt
in de ziekte en genezing van Hizkia aanleiding om hem een brief en
een geschenk te zenden (vers 1). Ook het wonder van het teruggaan
van de zonnewijzer had bij hem vragen opgeroepen (2Kr 32:31a).
Mogelijk wilde de koning van Babel bij Hizkia steun zoeken in zijn
strijd tegen de Assyriër. Nog meer lijkt het erop dat hij spionnen had
gezonden om te zien wat Hizkia allemaal in huis had aan schatten en
wapens. Maar achter dit alles stond God die Hizkia op de proef wilde
stellen (2Kr 32:31b). Hizkia gaat met deze brief niet in de tempel om
hem aan de HERE voor te leggen, zoals hij wel met de dreigbrief van
de koning van Assur had gedaan (37:14). Het is het gevaar waaraan we
allen bloot staan. Als de wereld ons bedreigt, gaan we naar de Heer,
maar als de wereld ons vleit, voelen we ons vereerd en gaan we met
de wereld mee. Hizkia voelde zich zeer gestreeld door dit bezoek (vers
2). Hij probeert een zo goed mogelijke indruk op het gezantschap te
maken. Daarvoor laat hij al zijn schatten zien, zonder iets achter te
houden. Daar hoorde ook zijn wapenarsenaal (‘‘tuighuis’’) bij. Hij
deed daarbij alsof het allemaal van hemzelf was en liet de HERE
erbuiten.

Ter gelegenheid van het gezantschap, dat de vorsten van Babel tot hem gezonden hadden om
naar het wonderteken dat in het land geschied
was, te vragen, was het aldus: God verliet hem
om hem op de proef te stellen, teneinde te weten
alles wat in zijn hart was. (2Kr 32:31)
Hizkia nam de brief uit de hand der gezanten en
las hem. Toen ging Hizkia op naar het huis des
HEREN, spreidde hem uit voor het aangezicht des
HEREN ... (Js 37:14)

3 Toen kwam de profeet Jesaja tot koning Hizkia en vroeg hem:
Wat hebben deze mannen gezegd en vanwaar zijn zij tot u gekomen?
en Hizkia antwoordde: Uit een ver land zijn zij tot mij gekomen, uit
Babel. 4 En hij vroeg: Wat hebben zij in uw paleis gezien? Hizkia
antwoordde: Alles wat in mijn paleis is, hebben zij gezien; er is niets
onder mijn schatten, dat ik hun niet heb getoond.

De handelwijze van Hizkia komt voort uit zelfverheffing (2Kr 32:25).
Hij vergat dat hij alles aan de HERE te danken had. Daarom komt
Jesaja naar hem toe (vers 3). Jesaja vraagt Hizkia wat die mannen
hebben gezegd en vanwaar ze zijn gekomen. Op de eerste vraag geeft
de koning geen antwoord, op de tweede wel. Dan vraagt Jesaja wat
ze hebben gezien. Uit het antwoord van Hizkia klinkt door hoezeer
hij zich gevleid voelde door het bezoek uit het verre Babel (vers 4).
Kende hij de profetieën niet die Jesaja over het Godvijandige Babel
had uitgesproken (14:1-6)?
Want de HERE zal Zich over Jakob ontfermen en nog zal Hij Israël verkiezen
en ze op hun eigen bodem doen wonen; dan zal de vreemdeling zich bij hen
aansluiten en men zal zich voegen bij het huis van Jakob. En de volken zullen
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Maar Jehizkia schoot te kort in dankbaarheid
voor de weldaad, hem bewezen, want hij werd
hoogmoedig, zodat er toorn kwam te rusten op
hem, op Juda en op Jeruzalem. (2Kr 32:25)

het met zich nemen en het naar zijn eigen plaats brengen en het huis Israëls
zal ze als erfelijk bezit verkrijgen op de grond des HEREN, tot slaven en tot
slavinnen. Zo zullen zij degenen die hen gevangen namen, gevangen nemen
en heersen over hun drijvers. En het zal geschieden ten dage, wanneer de
HERE u rust geeft van uw smart en van uw onrust en van de harde dienst die
men u heeft laten verrichten, dat gij dit spotlied op de koning van Babel zult
aanheffen: Hoe heeft de drijver opgehouden, opgehouden is de verdrukking!
De HERE heeft de stok der goddelozen verbroken, de scepter der heersers,
die in verbolgenheid zonder ophouden natiën sloeg, die in toorn volken vertrad in meedogenloze vervolging. (Js 14:1-6)

Hizkia voelt zich blijkbaar niet schuldig. Ook dringen de vragen van
Jesaja niet door tot zijn geweten. De geest van het gezantschap uit
Babel hing nog om hem heen. Hij had zich ervoor opengesteld, omdat
hij was vergeten dat hij voor het aangezicht van de HERE leefde. Dat
maakte hem ongevoelig voor het feit dat met en door Jesaja de HERE
tot hem kwam en sprak.
Babel (betekent ‘verwarring’) stelt de christenheid voor als een
systeem dat wil heersen. Om dat te realiseren, trachten de verschillende kerkelijke leiders van de diverse richtingen allerlei afspraken
te maken. Dit zien we dat in het streven naar oecumene en in de
wereldraad van kerken. Als ware gelovigen zich laten verleiden
daaraan mee te doen, komt dat doordat ze hun hemelse roeping zijn
vergeten. De vleierij van de christelijke wereld is een groot gevaar.
Ze kan onze bijbelkennis, onze geestelijke schatten goed gebruiken.
We etaleren die ook graag als we daartoe worden uitgenodigd. Dan
laat zij ons zien wat ze ons heeft te bieden: aantrekkelijke muziek,
veel schittering, spectaculaire genezingen, bereikte resultaten op
sociaal gebied en een programma voor wereldverbetering. Het doet
een appèl op ons gevoel, onze ogen en onze oren. Als we ons daarvoor
openstellen, zal ons geweten afgesloten worden voor de tegenwoordigheid van God.
5 Toen zeide Jesaja tot Hizkia: Hoor het woord van de HERE der
heerscharen: 6 zie, er zullen dagen komen, dat alles wat in uw paleis
is en wat uw vaderen opgestapeld hebben tot op deze dag, naar
Babel zal worden weggevoerd. Niets zal er overblijven, zegt de
HERE. 7 En van uw zonen, die uit u voortkomen zullen, die gij zult
verwekken, zullen zij nemen, om hoveling te zijn in het paleis van
de koning van Babel.

Jesaja moet namens de HERE Hizkia het oordeel aanzeggen voor wat
hij heeft gedaan (vers 5). Alles wat het gezantschap heeft gezien, zal
naar Babel worden weggevoerd. Evenals Achaz op Assyrië had
vertrouwd, maar door hem werd benauwd (7:17), zo zou het heulen
van Hizkia met Babel tot gevolg hebben dat alle schatten die hij vol
trots had getoond naar Babel zouden worden weggevoerd (vers 6). Ook
zijn nageslacht zou dit lot ondergaan (vers 7). Ongeveer 95 jaar later
zou Nebukadnezar zorgen voor de vervulling van deze woorden van
Jesaja (2Kr 36:18; Dn 1:2).

De HERE zal over u, over uw volk en over uws vaders huis dagen doen aanbreken, zoals er niet
aangebroken zijn sedert de dag, dat Efraïm zich
van Juda afscheidde -- de koning van Assur!
(Js 7:17)
Al het gerei van het huis Gods, het grote en het
kleine, de schatten van het huis des HEREN en de
schatten van de koning en van zijn vorsten, alles
bracht hij naar Babel. (2Kr 36:18)
In het derde jaar der regering van Jojakim, de
koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde
8 Hizkia zeide tot Jesaja: Het woord des HEREN, dat gij gesproken
het; en de Here gaf Jojakim, de koning van Juda,
hebt, is goed. Ook dacht hij: Dan zal het toch gedurende mijn leven
in zijn macht, benevens een deel van het gerei
bestendig vrede zijn.
van het huis Gods, en hij bracht ze naar het land
Sinear, in de tempel van zijn god; het gerei
Hizkia buigt zich onder dit oordeel en aanvaardt het als ‘‘goed’’ (vers bracht hij in de schatkamer van zijn god.
8). Ook overlegt hij dat het in zijn dagen nog vrede zal zijn. Het lijkt (Dn 1:1,2)

niet gepast om hem hierbij van zelfzucht te beschuldigen en ook van
ongevoeligheid voor zijn nageslacht. Het zal meer zo zijn dat hij zich
bewust is dat hem uit genade wordt gegeven dat hij de rest van zijn
leven nog in vrede mag doorbrengen.
Jesaja 39
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Hoofdstuk 39 is van belang, omdat wij in het tweede hoofddeel van Jesaja
(hoofdstuk 40-66) niet meer zijn in de dagen van Hizkia, ook niet die van
Jesaja, maar in dagen die verder in de toekomst liggen. Het gaat om dagen
dat Israël in Babylonische ballingschap is en wel tegen het eind daarvan.
Om die profetieën te begrijpen, moeten we ons naar het eind van de
Babylonische ballingschap verplaatsen. Daarvoor moest eerst wat in
hoofdstuk 39 wordt aangekondigd, in vervulling zijn gegaan: Jeruzalem
verwoest, alle schatten en heel het volk van Juda weggevoerd naar Babel.
Jesaja spreekt in dit tweede deel van het boek tot een volk dat nog
weggevoerd moet worden in ballingschap, maar hij spreekt op een manier
die deze ballingschap beziet als bijna ten einde. De boodschap is deze, dat
God een bijzonder werktuig heeft uitverkoren om aan het Babylonische
rijk een einde te maken: Kores, de Pers. Door dit werktuig zou God een
terugkeer van een overblijfsel naar zijn land bewerken.
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God troost, draagt en sterkt zijn volk, Hij is verheven en machtig

Jesaja 40

INHOUD
Vers 1,2:

Troost voor Gods volk

Vers 3-5:

Bereid de weg van de HERE

Vers 6-8:

Het vlees tegenover het woord van God

Vers 9-11: Zie, hier is uw God
Vers 12-18: Gods onvergelijkbaarheid
Vers 19,20: De nietigheid van een afgod
Vers 21-26: Gods verhevenheid
Vers 27-31: De eeuwige God geeft de moede kracht
TOELICHTING
Hier begint het tweede grote hoofddeel dat doorloopt tot het eind van het
boek. Het eerste hoofddeel heeft vooral als onderwerp de vroegere geschiedenis van Israël en zijn toekomst evenals die van de volken waarmee het te
doen heeft. In het tweede hoofddeel gaat het vooral om het werk van God
in de harten om het hart naar Hem te doen keren. Dit tweede hoofddeel is
in drie delen onder te verdelen. Elk deel bevat negen hoofdstukken.
Het onderwerp door alle hoofdstukken heen is tweeledig: de oproep tot
bekering en de belofte van bevrijding. In verbinding met het eerste onderwerp sluit elk deel af met een ernstige waarschuwing aan het adres van de
goddelozen (48:22; 57:21; 66:24). Deze gelijkluidende waarschuwing
onderstreept de indeling in drie delen van elk negen hoofdstukken.
In het eerste deel (40-48) spreekt de profeet het volk aan vanwege hun
afgoderij en stelt hij het contrast voor tussen de HERE en de afgoden
enerzijds en Israël en de heidenen anderzijds.
In het tweede deel (49-57) is zijn aanklacht dat zij de Messias hebben
verworpen en stelt hij het contrast voor tussen het lijden van de Knecht van
de HERE en zijn toekomstige heerlijkheid.
In het derde deel (58-66) laat hij het contrast zien tussen de huichelachtigen
en opstandigen enerzijds en de getrouwen en vervolgenden anderzijds.
In elk van de drie delen zien we een aspect van het handelen van de
drie-enige God:
l
de persoon van de Verlosser - door de Vader voorgesteld (hoofdstuk
40-48)
l
het werk van de Verlosser - door de Zoon, de Verlosser, uitgevoerd
(hoofdstuk 49-57)
l
de verlossing - door de Heilige Geest bewerkt (hoofdstuk 58-66)
Het beroemde hoofdstuk 53 is het middelste hoofdstuk van het tweede
(middelste) deel van deze drie delen van Jesaja.

De goddelozen, zegt de HERE, hebben geen vrede. (Js 48:22)
De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. (Js 57:21)
Zij zullen uitgaan en de lijken aanschouwen der
mannen, die van Mij afvallig geworden zijn;
want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal
niet uitdoven, en zij zullen voor al wat leeft een
afgrijzen wezen. (Js 66:24)

1 Troost, troost mijn volk, zegt uw God. 2 Spreekt tot het hart van
Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn
ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des Heren dubbel
ontvangen heeft voor al zijn zonden.

Hoofdstuk 40 begint met woorden die een grote bemoediging betekenen voor het lijdende overblijfsel. De profeet Jesaja krijgt de opdracht
het volk van God te troosten. God wil door zijn profeten zijn volk Maar wie profeteert, spreekt voor mensen [tot]
opbouwing, vermaning en vertroosting.
troosten (vgl. 1Ko 14:3).
(1Ko 14:3)
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Hun wordt troost toegezegd (vers 1) door hun God die de dringende
noodzaak daartoe kent. Vandaar de herhaling van het woord ‘‘troost’’.
Troost betekent letterlijk: opnieuw doen ademen. Het is dus niet een
uitdrukking alleen van vertroosting, maar van voortdurende kracht,
als resultaat van een herleving en verlichting. De woorden ‘‘zegt uw
God’’ houden in dat deze troost alleen wordt toegezegd aan hen die
in betrekking staan tot God, tot wie Hij kan zeggen ‘‘uw God’’. Deze
woorden houden ook de zekerheid van de vertroosting in, want God
zegt het. Het bevel tot vertroosting krijgt extra nadruk door eraan toe
te voegen tot het hart van Jeruzalem te spreken, dat wil zeggen
vertroostend tot Jeruzalem te spreken (vers 2; vgl. Ru 2:13; Hs 2:13). Door
de vertroosting wil God het hart winnen. De tijd van haar lijden is
namelijk bijna volbracht en haar ongerechtigheid is geboet. De straf
zit er haast op en ze kan binnenkort vrij uitgaan, weg uit Babel, terug
naar Gods land en stad.
De grondslag voor de verzoening zal gelegd worden door de Heer
Jezus op het kruis. Gods heiligheid is bevredigd door de verzoening
die zal worden aangebracht door het werk van zijn Zoon, waarvan de
waarde voor Hem al van te voren vast staat. Op grond daarvan kan
Hij ook in de periode vóór het kruis de zonden voorbij laten gaan,
zonder ze toe te rekenen (Rm 3:25). Nu ze haar ongerechtigheid heeft
erkend, is er volkomen vergeving. Ze heeft ontvangen voor ‘‘al haar
zonden’’. Er is niets meer dat nog oordeel vereist. Dat zij ‘‘dubbel
ontvangen’’ heeft voor haar zonden, is in overeenstemming met de
wet (Ex 22:4). Er is niet alleen verlies van goederen te vergoeden, maar
er is ook emotionele schade aangericht waaraan tegemoet moet
worden gekomen. Het kan hier betekenen dat het oordeel tot de volle
maat is uitgeoefend over de dubbele zonde die zij heeft begaan:
afgoderij en verwerping van de HERE en zijn wet en Woord. Maar
daar komt dan nu een dubbele ‘‘troost’’ voor in de plaats.

Daarop zeide zij: Gij betoont mij wel uw gunst,
mijn heer, want gij hebt mij vertroost en naar het
hart van uw dienstmaagd gesproken, hoewel ik
niet de gelijke ben van een uwer dienstmaagden.
(Ru 2:13)
Daarom zie, Ik zal haar lokken, en haar leiden in
de woestijn, en spreken tot haar hart. (Hs 2:13)

Hem heeft God gesteld tot een genadetroon door
<het> geloof, in zijn bloed, tot betoning van zijn
gerechtigheid wegens het voorbij laten gaan van
de zonden die tevoren hadden plaatsgevonden
onder de verdraagzaamheid van God; ...
(Rm 3:25)
Indien werkelijk het gestolene levend in zijn bezit
gevonden wordt, hetzij rund, ezel of een stuk
kleinvee, zal hij het dubbele als vergoeding geven. (Ex 22:4)

En Ik zal de Vader vragen en Hij zal u een andere Voorspraak geven, opdat Die met u zal zijn tot
in eeuwigheid: ... Maar de Voorspraak, de HeiliIn het Nieuwe Testament openbaart God Zich in drie Personen als ge Geest, die de Vader zal zenden in mijn naam,
zal u alles leren en u in herinnering brengen
Trooster. God de Vader is de God van alle vertroosting (2Ko 1:3). De Die
alles wat Ik u heb gezegd. (Jh 14:16,26)
Heilige Geest wordt door de Heer Jezus enkele malen Trooster Maar wanneer de Voorspraak is gekomen, die Ik
genoemd (Jh 14:16,26; 15:26; 16:7). De Heer Jezus wordt ook de Trooster u zal zenden van de Vader, de Geest van de
genoemd (1Jh 2:1, waar het woord ‘‘voorspraak’’ ook vertaald kan worden met waarheid die van de Vader uitgaat, zal Die van
‘‘trooster’’). Het kenmerk van de Heer Jezus is ‘‘om alle treurenden te Mij getuigen. (Jh 15:26)
troosten’’ (Js 61:2). Zo mogen wij ons in onze weg op aarde verheugen Maar Ik zeg u de waarheid: het is nuttig voor u
dat Ik wegga; want als Ik niet wegga, zal de
in het grote voorrecht van de blijvende tegenwoordigheid van de Voorspraak niet tot u komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. (Jh 16:7)
drie-enige God die ons troost als we teleurstellingen ervaren.

In de eindtijd is ook sprake van een dubbel lijden van het overblijfsel.
Het volk is nu al vele eeuwen in ballingschap onder de volken. Velen
zijn al teruggekeerd in land, velen zullen nog terugkeren. Alleen
gebeurt alles nu nog in ongeloof. Vanwege de verwerping van de
Messias en het ten top voeren van de afgoderij in de verering van het
beeld dat de antichrist voor het beest in de tempel opricht (Op 13:14),
zal het volk nog een vreselijke tijd meemaken, de tijd die bekend staat
als de grote verdrukking. God zal de volken tegen zijn volk verzamelen en zijn volk door de volken tuchtigen. Het gelovig overblijfsel zal
evengoed lijden als de goddeloze massa. Maar het overblijfsel zal
dubbel lijden. Zij zullen lijden zowel van de vijanden die van buiten
Israël het land binnenvallen, alsook van de antichrist en de goddeloze
massa die zich in Israël. In het vrederijk zal dit overblijfsel dubbele
vergoeding krijgen (61:7).
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Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u
niet zondigt. En als iemand zondigt, wij hebben
een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus,
[de] Rechtvaardige; ... (1Jh 2:1)
...; om uit te roepen een jaar van het welbehagen
des Heren en een dag der wrake van onze God;
om alle treurenden te troosten, ... (Js 61:2)
En het misleidt hen die op de aarde wonen, door
de tekenen die hem gegeven zijn te doen in tegenwoordigheid van het beest, en het zegt tot hen die
op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de
wond van het zwaard had en [weer] leefde, een
beeld moesten maken. (Op 13:14)
In plaats van uw schande gewordt u dubbele vergoeding en in plaats van smaad zullen zij jubelen
over hun deel; zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding verkrijgen, blijvende vreugde
zal hun geworden. (Js 61:7)

De terugkeer van een overblijfsel uit Babel naar het beloofde land
werd door de HERE bewerkt (Ea 1:1), opdat de beloofde Messias aan
zijn volk zou kunnen worden voorgesteld. Door een heraut kan de
komst van de HERE aangekondigd worden, zodat met Hem de volle
zegen van God in het vrederijk tot zijn volk kan komen (vers 3). Dat
zien we gebeuren in de evangeliën. Die heraut is Johannes de doper.
Daarover laat elk van de vier evangelisten van het Nieuwe Testament
geen misverstand bestaan (Mt 3:1-3; Mk 1:1-4; Lk 1:76-78; Jh 1:23).

In het eerste jaar van Kores, de koning van Perzie, wekte de Here, opdat het woord des Heren,
door Jeremia verkondigd, zou worden voltrokken, de geest van Kores, de koning van Perzie,
op, om door zijn gehele koninkrijk, ook in geschrifte, deze oproep te doen uitgaan: ...
(Ea 1:1)
In die dagen nu trad Johannes de doper op en
predikte in de woestijn van Judéa en zei: Bekeert
u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Want deze is het van wie gesproken is door
En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste worden genoemd, want jij
de profeet Jesaja, die zei: ‘Stem van een roepenzult voor het aangezicht van de Heer heengaan om zijn wegen te bereiden,
de in de woestijn: Bereidt de weg van [de] Heer,
om zijn volk kennis van de behoudenis te geven in de vergeving van hun
maakt zijn paden recht’. (Mt 3:1-3)
zonden, door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmee de OpBegin van het evangelie van Jezus Christus,
gang uit de hoogte ons zal bezoeken, om te schijnen voor hen die in duisternis
<[de] Zoon van God>; zoals geschreven staat in
en schaduw van de dood zitten, om onze voeten te richten op de weg van de
de profeet Jesaja: ‘Zie, Ik zend mijn bode voor U
vrede. (Lk 1:76-79)
uit, die uw weg zal bereiden’; ‘Stem van een roeHij zei: Ik ben de stem van een roepende in de woestijn: ‘Maakt de weg van
pende in de woestijn: Bereidt de weg van [de]
de Heer recht!’, zoals de profeet Jesaja heeft gesproken. (Jh 1:23)
Heer, maakt zijn paden recht’.
Door de aanhaling van vers 3 in het Nieuwe Testament wordt de Johannes kwam en doopte in de woestijn en preGodheid van de Heer Jezus duidelijk geleerd. Maar de Heer Jezus dikte [de] doop van bekering tot vergeving van
zonden. (Mk 1:1-4)
werd verworpen en daarom kon het beloofde vrederijk niet worden En evenzeer als het de mensen beschikt is éénopgericht. Maar de Heer Jezus zal voor de tweede keer verschijnen maal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook
(Hb 9:28). Dat zal in de eindtijd gebeuren. ‘‘Elk dal moet worden Christus, éénmaal geofferd om [de] zonden van
te dragen, [de] tweede keer zonder zonde
verhoogd’’ ziet op allen die in het dal van de vernedering zijn geweest velen
verschijnen tot behoudenis aan hen die Hem veren die uiteindelijk in het vrederijk zullen worden verhoogd (vers 4). wachten. (Hb 9:27,28)
Het geldt ook voor hen die zich nu vrijwillig vernederen (Jk 4:10; 1Pt Vernedert u voor [de] Heer en Hij zal u verho5:6; Lk 18:14; Jb 5:11). Het slechten van berg en heuvel heeft de gen. (Jk 4:10)
omgekeerde betekenis. Allen die zichzelf verheffen, zullen worden Vernedert u dus onder de krachtige hand van
opdat Hij u verhoogt op zijn tijd, ...
vernederd. Wat oneffen, ongelijkmatig is, zal glad en gelijkmatig God,
(1Pt 5:6)
worden. Er zal niet meer met dubbele tong worden gesproken. De Ik zeg u: deze ging gerechtvaardigd terug naar
bedoelingen zullen zuiver zijn. De ruwe plaatsen waar niets groeit, zijn huis, in tegenstelling met de ander; want iezullen tot een vruchtbare vallei worden. Waar geen leven mogelijk der die zichzelf verhoogt, zal worden vernederd,
was, zal ieder van het leven kunnen genieten zoals de HERE het maar wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. (Lk 18:14)
bedoeld heeft. In deze veranderde situatie zal de heerlijkheid van de
Hij verheft geringen tot hoge staat,
HERE in de hele schepping zichtbaar worden voor iedereen die dan en treurenden verkrijgen krachtige hulp.
leeft (vers 5; Op 1:7). Zo zien we dat (1) de terugkeer uit Babel wordt (Jb 5:11)
verbonden met (2) de tijd dat de Heer Jezus in vernedering op aarde Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem
kwam wat vanwege zijn verwerping vervolgens wordt verbonden met zien, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle
stammen van het land zullen over Hem weekla(3) zijn wederkomst in majesteit om te oordelen en te regeren.
gen. Ja, Amen. (Op 1:7)

6 Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat zal ik roepen?
Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een bloem des velds. 7
Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem des Heren daarover
waait. Voorwaar, het volk is gras. 8 Het gras verdort, de bloem valt
af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.

..., u die wedergeboren bent, niet uit vergankelijk
maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levend
en blijvend woord. Want: ‘Alle vlees is als gras
Na de beschrijving van deze glorieuze staat van dingen, wordt een en al zijn heerlijkheid als een bloem van [het]
Het gras verdort en de bloem valt af, maar
andere stem gehoord die de opdracht geeft om te roepen (vers 6). gras.
het woord van [de] Heer blijft tot in eeuwigDaarop klinkt de vraag wat er dan wel moet worden geroepen. Het heid’. Dit nu is het woord dat u verkondigd is.
eerste roepen (vers 3) had als inhoud de glorie en luister van de HERE. (1Pt 1:23-25)
Dit tweede roepen heeft als inhoud de nietigheid van de mens. Het Zij zeiden dan tot Hem: Wie bent U? Jezus zei tot
antwoord is het afleggen van een tweevoudige verklaring. Enerzijds hen: Geheel wat Ik ook tot u spreek. (Jh 8:25)
wordt de vergankelijkheid van het vlees verklaard, anderzijds wordt Wat van [het] begin af was, wat wij gehoord,
wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij
de onvergankelijkheid van het woord van God verklaard (vers 7,8; 1Pt aanschouwd en onze handen betast hebben be1:23-25). Wat God zegt, dat is Hij (Jh 8:25). Vandaar dat, zoals Hij treffende het woord van het leven ... (1Jh 1:1)
eeuwig is, ook zijn Woord eeuwig is. Het Woord is ook een Persoon En Hij is bekleed met een in bloed gedoopt kleed,
en zijn naam wordt genoemd: het Woord van
(Jh 1:1; Op 19:13).
God. (Op 19:13)
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Alle heerlijkheid waarop de ongelovigen van Israël zich beroemden,
zou vergaan, terwijl wat God gezegd heeft en Wie Hij is, eeuwig
zullen blijven. Gods woord wordt tot op de letter vervuld. De ongelovige massa zou als het gras verdorren. Dat is wat er van de mens
zonder God wordt. Voor de gelovige is het een bemoediging te weten
dat als alle steun in de mens en van de mens wegvalt, het woord van
God als de onwankelbare steun blijft. De vergankelijke natuur van de
mens tegenover het onvergankelijke woord van God kan niet sterker
worden voorgesteld.
9 Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met
kracht, vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de
steden van Juda: Zie, hier is uw God! Zie, de Here Here zal komen
met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen; zie, zijn loon is bij
Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit. 11 Hij zal als een herder
zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn
schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden.

Nu alles zo ten goede is gekeerd voor Sion, dat is Jeruzalem, wordt
het volk dat er woont, opgeroepen op een hoge berg te klimmen (vers
9). De verkondiging van het evangelie moest oorspronkelijk van
Jeruzalem uitgaan (Hd 1:8). Deze plaats was in het Oude Testament
het uitgangspunt voor de openbaring van de heerlijkheid van God.
Door de verwerping van de Heer Jezus was Gods heerlijkheid uit
Jeruzalem verdwenen (Ez 10:4,18-19; 11:22-23). Maar nu is God in
Christus weer teruggekomen. Daarvan moeten ze als vreugdeboden
met kracht en zonder vrees (vgl. 2Tm 1:7) de blijde boodschap uitbazuinen tot alle steden van Juda. Ze mogen het uitroepen: ‘‘Zie, hier is uw
God’’. Het is de geweldige boodschap dat de Messias, die God is, tot
zijn volk is gekomen en Sion heeft bevrijdt. Het gebed van Psalm
14:7 is verhoord! Uit Sion komt de Redder (Rm 11:26). Na het eerste
‘‘zie’’ volgt nog twee maal een ‘‘zie’’ (vers 10) als verzekering dat de
Redder werkelijk gekomen is. Door het ene ‘‘zie’’ wordt het oog van
de steden van Juda gericht op Hemzelf, ‘‘de Here, HERE’’. Hij zal ook
voor hen zijn kracht tonen en zij zullen meemaken dat Hij zijn
heerschappij aanvaardt. Het andere ‘‘zie’’ vestigt de aandacht op wat
Hij bij Zich heeft. Hij heeft ‘‘loon’’ bij Zich voor de getrouwen en
‘‘vergelding’’ voor de vijanden van zijn volk. Hij is de Overwinnaar,
Hij is de Rechter. Hij is ook Herder (vers 11; Jh 10:11-16).
Ik ben de goede herder; de goede herder legt zijn leven af voor de schapen;
wie huurling is en geen herder, wiens eigendom de schapen niet zijn, ziet de
wolf komen en laat de schapen achter en vlucht; en de wolf rooft ze en verstrooit de schapen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich
niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder; en Ik ken de mijne
en de mijne kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik
leg mijn leven af voor de schapen. En Ik heb nog andere schapen, die niet
van deze stal zijn; ook die moet Ik toebrengen, en zij zullen naar mijn stem
horen; en zij zullen een kudde, een herder worden. (Jh 10:11-16)

Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen
zijn, zowel in Jeruzalem als <in> heel Judéa en
Samaria en tot aan [het] einde van de aarde.
(Hd 1:8)
Toen verhief zich de heerlijkheid des Heren van
boven de cherub en begaf zich naar de dorpel
van de tempel, en de tempel werd vervuld met de
wolk, en de voorhof was vol van de glans van de
heerlijkheid des Heren. ... Toen ging de heerlijkheid des Heren weg van de dorpel van de tempel
en ging staan boven de cherubs. De cherubs hieven hun vleugels op, onder het heengaan verhieven zij zich voor mijn ogen van de grond, en de
raderen met hen. Bij de ingang van de Oostpoort
van het huis des Heren hielden zij stil, en de heerlijkheid van de God van Israël was boven over
hen. (Ez 10:4,18,19)
Toen verhieven de cherubs hun vleugels met de
raderen naast zich, terwijl de heerlijkheid van de
God van Israëls boven over hen was; De heerlijkheid des Heren steeg op uit het midden der stad
en plaatste zich op de berg die ten oosten van de
stad ligt. (Ez 11:22,23)
Want God heeft ons niet gegeven een geest van
bangheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. (2Tm 1:7)
Och, dat uit Sion Israëls redding daagde!
Als de Here een keer brengt in het lot van zijn
volk, dan zal Jakob juichen, Israël zich verheugen. (Ps 14:7)
...; en zó zal heel Israël behouden worden, zoals
geschreven staat ‘Uit Sion zal de Redder komen;
Hij zal [de] goddeloosheden van Jakob afwenden’. (Rm 11:26)

Hij zal al zijn verstrooide schapen bij elkaar brengen en met een
speciale zorg omringen. Hij zal zijn kudde weiden, zodat de schapen
rust en voedsel krijgen. De kleinen en kwetsbaren vergadert Hij in
zijn liefdevolle en almachtige armen om hen te beschermen. De
zogenden, zij die de jongen moeten voeden, zal Hij met alle tederheid
verder leiden, zonder ze ook maar enigszins op te jagen (vgl. Gn
33:13,14). Zo heeft Hij voor elk lid van het Godvrezend overblijfsel de
aandacht die past bij het stadium van de geestelijke groei.

Maar hij zeide tot hem: Mijn heer weet, dat de
kinderen teer zijn, en dat ik kleinvee en zogende
runderen bij mij heb; zou men die een dag al te
zeer jagen, dan zou de gehele kudde sterven.
Mijn heer trekke toch vóór zijn knecht uit en ik
wil op mijn gemak verder trekken naar de tred
van het vee, dat vóór mij uitgaat, en naar de tred
van de kinderen, totdat ik bij mijn heer in Seïr
kom. (Gn 33:13,14)
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We vinden hierin een voorbeeld voor hen aan wie vandaag de zorg
voor de kudde van God is toevertrouwd (1Pt 5:2-4). Er is veel toewijding en onderscheidingsvermogen nodig om dit voorbeeld van de
Heer Jezus na te volgen in het omgaan met de verschillende categorieën waaruit de kudde bestaat. De Heer onderwijst ons de noodzaak
om met teder medegevoel en genade om te gaan met hen die aan onze
zorg zijn toevertrouwd.

...; hoedt de kudde van God die bij u is <en
houdt toezicht>, niet gedwongen maar vrijwillig,
in overeenstemming met God, ook niet om schandelijke winst, maar bereidwillig; ook niet als
heersers over de erfgoederen, maar als zij die
voorbeelden voor de kudde worden. En wanneer
de overste herder is verschenen, zult u de onverwelkelijke kroon van de heerlijkheid ontvangen.
(1Pt 5:2-4)

12 Wie mat de wateren met zijn holle hand, bepaalde de omvang
der hemelen met een span, vatte met een maat het stof der aarde,
woog de bergen met een waag en de heuvelen met een weegschaal?
13 Wie bestuurde de Geest des Heren en onderrichtte Hem als zijn
raadsman? 14 Wie raadpleegde Hij, dat deze Hem inzicht zou
geven, het rechte pad zou leren, kennis bijbrengen en de weg des
verstands doen kennen?

De verzen 1-11 vormen de proloog van dit tweede hoofddeel van
Jesaja. Daarin is getoond Wie het is die tussenbeide komt voor de
verlossing en vertroosting van zijn volk. Nu gaat de profeet getuigen
van de onvergelijkbare kenmerken van hun Schepper-God die voor
hen zorgt. Ze moeten zich bewust worden van zijn oneindige grootheid, kenmerken en kracht. Zo stelt Jesaja Hem voor in contrast met
de afgoden van de volken om hen heen die zij hebben gediend (verzen
15-17) en met de natuur van de afgoden en hun makers (verzen 18-20).
Dat voert tot een hernieuwing van vertroostende zekerheden (vers
29-31). In het licht van de majesteit van God wordt duidelijk hoe nietig
de afgoden zijn. Zo gaat het met het evangelie ook. Als de Heer Jezus
wordt voorgesteld, verbleekt al het andere, omdat niets de voldoening
geeft die Hij geeft.
In de verzen 12-14 stelt Jesaja twee series vragen. De eerste serie gaat
over Gods almacht (vers 12) en de tweede serie over Gods alwetendheid
(vers 13,14). Wat kan de holte van een mensenhand aan water bevatten
(vers 12)? Enkele milliliters? Met de holte van zijn hand meet God alle
oceanen en andere watergebieden. Wat kan een mens meten met een
span (de afstand tussen duim en pink)? Ongeveer 20 centimeter? God
meet met een span de hemelen. Wat is de inhoud van een menselijke
maat? Een paar liter? In de maat van God gaat al het stof van de aarde.
Wat kan een mens op een weegschaal afwegen? Een paar kilo? God
stelt het gewicht van heuvelen en bergen vast en regelt zo het
evenwicht van de aarde! Gods almacht is onmetelijk groot en indrukwekkend ver verheven boven de mens wiens mogelijkheden en macht
hierbij vergeleken als totaal onbeduidend in het niet verdwijnen. Gods
alwetendheid is al even ver verheven boven het weten van de mens.
Is er buiten de Geest van de HERE een standaard waarnaar Hij kan
handelen, iemand die Hem zegt wat Hij moet doen en hoe Hij het
moet doen (vers 13,14)? Heeft Hij onderwijs van iemand anders nodig
om op de juiste wijze op de juiste weg te wandelen naar zijn doel?
Wat hier van de Geest van de HERE wordt gezegd, laat zien dat Hij
een combinatie van de kundigheden van kennis, wijsheid en verstand
bezit. De vragen lijken op de vragen die God aan Job stelde in Job
40:1-4; 20-25; 41:1-5a. Daar wijst God Job op de verschillen tussen
de mens en (onderdelen van) zijn schepping. Hier vergelijkt God Zich
met de mens.

Jesaja 40

Toen antwoordde de HERE Job uit een storm en
zeide: Gord nu als een man uw lendenen,
Ik wil u ondervragen, opdat gij Mij onderricht.
Wilt gij zelfs mijn recht teniet doen,
Mij in het ongelijk stellen om zelf gelijk te hebben? Hebt gij soms een arm als God,
en kunt gij donderen met een stem als Hij?
(Jb 40:1-4)
Kunt gij de krokodil met een vishaak optrekken,
met een touw zijn tong neerdrukken?
Kunt gij een bieze door zijn neus halen,
met een haak zijn kaak doorboren?
Zal hij veel smeekbeden tot u richten,
vriendelijke woorden tot u spreken?
Zal hij een overeenkomst met u sluiten,
zult gij hem voor altoos tot knecht nemen?
Kunt gij met hem als met een vogeltje spelen
en hem vastbinden voor uw meisjes?
Zullen de gezellen hem als koopwaar verhandelen, hem verdelen onder kooplieden?
(Jb 40:20-25)
Niemand is zo vermetel, dat hij hem zou durven
tergen;
wie is het dan, die voor Mij kan standhouden?
Wie zou Mij tegemoet treden, die Ik ongedeerd
zou laten?
Wat onder de ganse hemel is, dat behoort Mij
toe. Ik wil niet zwijgen over zijn leden,
noch over zijn geweldige kracht en kunstige lichaamsbouw.
Wie heeft de zoom van zijn kleed opgelicht?
Wie dringt door zijn dubbel pantser heen?
Wie heeft de deuren van zijn muil geopend?
(Jb 41:1-5a)
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15 Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een
stofje aan een weegschaal; zie, eilanden zijn als fijn stof, dat
uitgestrooid wordt; 16 de Libanon is niet toereikend als brandhout,
en zijn wild gedierte niet ten brandoffer. 17 Alle volken zijn als niets
voor Hem, zij worden door Hem beschouwd als nietig en ijdel. 18
Met wie dan wilt gij God vergelijken en welke vergelijking op Hem
toepassen?

Maar Hij is in nog meer dingen verheven. Zo heeft Hij als de
Bestuurder van de volken absolute controle over alles. Deze controle
geeft Hem nooit enig probleem en bezorgt Hem nooit een moeilijkheid. Het is met zijn bestuur over de volken als met een druppel aan
een emmer water: die extra druppel bezorgt de drager geen enkele
extra last (vers 15). Het is als met een stofje dat neerdwarrelt op een
weegschaal: de weegschaal komt er niet door in beweging. Met
eilanden handelt Hij als een stofje dat wordt opgetild door een
windvlaag. En als Degene die alle aanbidding waard is, kan Hem nooit
worden gebracht wat Hem werkelijk toekomt. Nooit kan een mens
een offer brengen dat volledig tot uitdrukking brengt Wie Hij is. Al
het hout op de Libanon is eenvoudig niet genoeg om als brandhout te
dienen en er zijn niet genoeg dieren om daarop geofferd te worden
(vers 16). Het enige hout dat voor God voldoet, is het hout van het kruis
van Golgotha en geen ander offer dan dat van het lichaam van Jezus
Christus heeft voor God waarde. Wat de bevoorrechte Jood Hem ook
zou kunnen offeren, het schiet altijd te kort bij de heerlijkheid van
zijn Wezen. De heidense volken tellen al helemaal niet mee vanwege
hun verdorvenheid (vers 17). Is er ook maar iets waarmee God te
vergelijken is (vers 18)? De vraag stellen, is haar beantwoorden.
19 Een vakman giet het beeld en een goudsmid overdekt het met
goud en smeedt er zilveren ketenen voor. 20 Wie te arm is voor een
wijgeschenk, kiest een stuk hout dat niet verrot; hij zoekt zich een
kundige vakman om een beeld op te richten, dat niet wankelt.

Nadat Jesaja de nietigheid van alle menselijke kunnen en kennen in
het licht van Gods almacht en alwetendheid heeft aangetoond, drijft
hij op een bijtende toon de spot met de afgoden (vers 19,20). Hij stort
zijn sarcasme uit over de afgodenmakers en de afgodenaanbidders.
Hij beschrijft twee afgoden. De ene wordt gemaakt door vakman uit
metaal gemaakt en met goud overtrokken en met zilver versierd. De
andere is van een arme man die met een stuk hout naar een vakman
gaat om er een afgod van te maken die niet wankelt. Beide afgodendienaars gebruiken materiaal dat God heeft geschapen en de afgoden
worden gemaakt door mensen met bekwaamheden die God hun heeft
verleend. God is de Schepper van alle dingen en alle mensen en
daarom met niemand te vergelijken!
21 Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Is het u van de
aanvang niet verkondigd? Hebt gij geen begrip van de grondvesten
der aarde? 22 Hij troont boven het rond der aarde, en haar bewoners zijn als sprinkhanen; Hij breidt de hemel uit als een doek en
spant hem uit als een tent waarin men woont. 23 Hij geeft de
machthebbers over ter vernietiging, Hij maakt de regeerders der
aarde tot ijdelheid; 24 nauwelijks zijn zij geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks wortelt hun stek in de aarde, of Hij blaast reeds
op hen, zodat zij verdorren, en een storm neemt ze op als stoppels.

In vers 21 stelt hij vier vragen. Hij doet dat in een zogenaamde
chiastische volgorde, waarbij de eerste en de laatste bij elkaar horen
evenals de middelste twee. Deze volgorde wordt wel als volgt voor-
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gesteld: a - b - b - a. In vers 21 is de volgorde (a) weten, (b) horen,
(b) verkondigd, (a) begrip hebben van. Deze wijze van voorstellen is
een krachtige manier van onderwijzen. Hierdoor dringen de vragen
diep in het geweten door en dwingen de aangesprokene om er goed
over na te denken. Wie niet uit de schepping weet (a) en erkent dat
God de grondvesten van de aarde heeft gelegd, dat Hij alles heeft
geschapen (wordt in de verzen 22-26 nader aangetoond), zal verstoken blijven
van de kennis van zijn wil door de prediking (b) en door lering (b),
omdat (a) zijn verstand verduisterd is. De wonderen van de natuur
moeten bij ons bewondering voor de Maker bewerken.
In de verzen 22-24 spreekt Jesaja wisselend over Gods positie, kracht
en gezag in het waarneembare heelal en over de bewoners van de
aarde. De hemel is voor Hem als een doek die Hij uitbreidt en als een
tent die Hij uitspant, zodat erin kan worden gewoond. Zij die daarin
wonen, zijn voor Hem als sprinkhanen (vgl. Nm 13:33). Ook de machtigsten onder hen, de ‘‘machthebbers’’ en ‘‘regeerders’’, zijn als niets
en worden een woestenij. Zij hadden zichzelf voorbestemd of waren
door anderen voorbestemd om een glorieuze groei door te maken en
tot grote hoogte te stijgen. Macht, grote invloed en veel regeringsbevoegdheden lagen in het verschiet. Maar een plotselinge ingreep van
zijn machtige hand maakt aan die begeerde toekomst een abrupt eind
(vgl. 11:4; 2Th 2:8).
25 Met wie dan wilt gij Mij vergelijken, dat Ik hem zou gelijk zijn?
zegt de Heilige. 26 Heft uw ogen naar omhoog en ziet: wie heeft dit
alles geschapen? Hij, die het heer daarvan in groten getale uitleidt
en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijner sterkte en
omdat Hij geweldig van kracht is; er blijft niet één achter.

Evenals in vers 18, waar de uitdaging klinkt na het aangeven van de
onbeduidendheid van de naties, klinkt in vers 25 de uitdaging na het
aantonen van eindigheid van de bewoners en de verdwijning van de
bestuurders. In vers 18 was Hij met niets te vergelijken, hier is Hij
met niemand (‘‘dat Ik hem zou gelijk zijn’’) te vergelijken. Het gaat
niet om zijn onbegrensdheid en hun onbetekenendheid, maar om zijn
wezenlijke en absolute heiligheid en de zelfverlaging van zijn verdorven en afgodisch volk.
Voor de derde maal wordt het volk gewezen op de onvergelijkbare
macht van God als Schepper (vers 26). Eerder is op God als Schepper
gewezen om hen te doordringen van hun eigen nietigheid (vers 12) en
om hen eraan te herinneren wat ze van de schepping hadden moeten
leren (vers 21,22). Nu klinkt het als een bevel. Ze moeten naar boven
kijken. Dan zien ze die talloze hemellichamen. Ze worden allemaal
door Hem in hun baan gesteld en gehouden. Hij kent ze ook allemaal
bij naam en commandeert ze, ze staan allemaal onder zijn bevel. De
hemellichamen bestaan en bewegen zich niet uitsluitend via natuurwetten. De Zoon van God is het onderhoudende Centrum, de Drager
en Bestuurder ervan (Ko 1:16,17; Hb 1:3). Alleen een almachtig God is
daartoe in staat.

..., want in Hem zijn alle dingen geschapen in de
hemelen en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen,
hetzij overheden, hetzij machten: alle dingen zijn
door Hem en tot Hem geschapen. En Hij is vóór
alle dingen en alle dingen bestaan samen in
Hem. (Ko 1:16,17)
Deze, die [de] uitstraling is van zijn heerlijkheid
en [de] afdruk van zijn wezen en die alle dingen
draagt door het woord van zijn kracht, is, nadat
Hij <door Zichzelf> [de] reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht, gaan zitten aan
[de] rechterhand van de Majesteit in de hoge, ...
(Hb 1:3)

27 Waarom zegt gij, o Jakob, en spreekt, o Israël: mijn weg is voor
de HERE verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? 28
Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de
HERE, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede
noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.
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Als God zo machtig verheven is boven de schepping, zijn schepping,
zou Hij dan hen niet kunnen helpen die in nood zijn? Zouden we ons
zorgen maken over de plannen van regeerders op aarde, als Hij hen
bestuurt? Daarom komt nu een boodschap van troost voor het overblijfsel dat profetisch zijn ervaringen vertelt waar ze doorheen gaan
in de tijd van de grote verdrukking (vers 27). Het leek erop dat God hen
had prijsgegeven aan de vijand en niet meer aan hen dacht. Ze dachten
dat hun weg voor Hem verborgen was. Maar zou Hij die de planeten
hun weg wijst, niet de weg kennen die de zijnen gaan? Ze meenden
dat Hij geen oog had voor hun recht, maar dat Hij hen had overgeleverd aan vijanden die vol van onrecht waren. Maar zou Hij, die
machthebbers en regeerders wegblaast, zijn overblijfsel dat op Hem
vertrouwt het recht onthouden? De overwegingen die in dit vers tot
uitdrukking komen, kunnen ook wij hebben. We vragen ons af:
‘Waarom laat God het toe? Ontbreekt het Hem aan kracht? Heeft Hij
geen belangstelling voor ons?’
De gedachte dat Hij hen aan hun lot zou overlaten, is ongegrond.
Daarvan moet ook de dubbele vraag van vers 28 (dezelfde als in vers 21)
hen overtuigen. Als wij onder de druk van de omstandigheden worden
overvallen door wanhoop, zouden we weer de hand moeten leggen
op de feiten die we hebben aanvaard toen we tot geloof kwamen. Ook
mogen we moed putten uit onze ervaringen van Gods barmhartigheden bij eerdere gelegenheden. Hij, de Schepper van alle dingen, is
Dezelfde, gisteren en vandaag en tot in eeuwigheid (Hb 13:8). Met Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en
dezelfde kracht waarmee Hij de werelden schiep, staat Hij ons ter tot in eeuwigheid. (Hb 13:8)
beschikking. Hij raakt nooit oververmoeid. Ook zijn verstand is
ondoorgrondelijk en daarom kent Hij ook ons en onze omstandigheden. Onze grootste beproevingen, of ze nu uit onszelf of van buiten
ons komen, kent Hij niet alleen, maar ze staan onder zijn absolute
controle. Hij bepaalt de tijd van zijn tussenkomst en onze bevrijding.
29 Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij
sterkte. 30 Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen
struikelen, 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.

In plaats van moe te worden, geeft Hij kracht aan de vermoeiden (vers
29). Wat wij nodig hebben, is ons hart open te stellen om kracht te
ontvangen. Hij staat altijd klaar om die aan ons te geven als we
beproeving ondergaan. Dan maakt Hij tijden van beproeving tot tijden
van zegen. Zijn doel is dat wij ons bewust zijn van onze eigen
machteloosheid, zodat wij een beroep doen op zijn kracht in plaats
van wanhopig te worden onder de verdrukking. Zelfs de sterkste kan
er niet zeker van zijn dat hij altijd van vermoeidheid gevrijwaard zal
zijn (vers 30). Die vermoeidheid slaat toe als er moedeloosheid komt,
als het uitzicht op uitredding en het zicht op de Redder wordt belemmerd. Ook kan een obstakel op zijn weg hem doen struikelen. Door
een plotselinge gebeurtenis kan er neerslachtigheid komen. De enige
kracht die onuitputtelijk is en voor vallen en struikelen bewaart, is het
Welzalig de mensen wier sterkte in U is,
verwachten van de HERE (vers 31).
Het wachten op de Heer is niet slechts een kwestie van geduld of zelfs
van verlangen, maar dat onze hoop op zijn uitkomst wordt gekenmerkt door vertrouwen. Dan gaan we van kracht tot kracht (Ps 84:6-8),
waarbij we voortdurend uit de bron van zijn kracht putten.
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in wier hart de gebaande wegen zijn.
Als zij trekken door een dal van balsemstruiken,
maken zij het tot een oord van bronnen;
ook hult de vroege regen het in zegeningen.
Zij gaan voort van kracht tot kracht
en verschijnen voor God in Sion. (Ps 84:6-8)

Met vleugels verheffen we ons boven de moeilijkheden, om boven de
mist en duisternis van de aarde uit te stijgen en te komen in het heldere
zonlicht van Gods tegenwoordigheid. De arend wordt gekenmerkt
door snelheid, scherpe reuk en een scherp oog. Het omhoog gaan is
dan ook niet alleen dat we ons verheffen boven de moeilijkheden,
maar ook dat we snel inzicht krijgen in de wil en de weg van God met
een scherpe blik op Hemzelf door het geloof. Als dat onze verwachting is zullen we lopen, wat inspanning veronderstelt, maar niet moe
worden. We zullen ook wandelen, wat gemeenschap veronderstelt,
maar daarin niet afnemen.
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Kores verwekt, Israël de knecht van de HERE, alleen de HERE kent de
toekomst

Jesaja 41

INHOUD
Vers 1:

De HERE daagt uit met Hem in het gericht te treden

Vers 2-4:

De HERE bestuurt de toekomst

Vers 5-7:

De ijdelheid van steun buiten de HERE

Vers 8-10: Israël bemoedigd
Vers 11-16: Israël verdelgt zijn vijanden
Vers 17-20: Belofte van zegen voor ellendigen en armen
Vers 21-24: De HERE daagt de afgoden uit van zich te laten horen
Vers 25-28: Alleen de HERE voorzegt toekomstige dingen
Vers 31:

De absolute nietigheid van afgoden

INLEIDING
De HERE spreekt in het begin van dit hoofdstuk tot de heidenen (vers 1). Hij
roept hen op om met Hem in het gericht te gaan. Het feit dat Hij van te voren
verklaart een overwinnaar vanuit het oosten te verwekken, is slechts een
aanwijzing dat God Zelf de verheven Beheerser van alle gebeurtenissen op
aarde is (vers 2-4). De afgoderij van de naties zal uiteindelijk Goddelijke
oordelen over hen brengen. Israël zal, als Gods uitverkoren volk, daarbij
het instrument in Gods hand zijn (vers 5-16). Dan volgt een andere uitdaging
aan de heidenen. Laat ze hun bekwaamheid maar tonen om de toekomst te
voorzeggen zoals God dat doet. Zij en hun voorwerpen van aanbidding
zullen tot niets worden (vers 21-29).
God openbaart Zich niet alleen in de schepping, zoals in hoofdstuk 40. Hij
is evenzeer bezig met de mens. In de verzen 1-4 openbaart Hij zijn
gerechtigheid en oordeel aan de volken. Vanaf vers 8 toont Hij Zich aan
Israël in genade.
1 Hoort Mij zwijgend aan, gij kustlanden, en laten de natiën nieuwe
kracht putten; laten zij toetreden en dan spreken; laten wij tezamen
in het gericht gaan. 2 Wie heeft hem uit het oosten verwekt, dien bij
elke schrede de zege ontmoet? Wie levert volken aan hem over en
doet hem koningen vertreden, wiens zwaard hen maakt tot stof,
wiens boog hen maakt tot dwarrelende stoppels? 3 Hij vervolgt hen,
hij gaat ongedeerd voort op een pad dat hij nog nooit had betreden.
4 Wie heeft dit bewerkt en tot stand gebracht? Hij, die de geslachten
van de aanvang af heeft geroepen; Ik, de HERE, die de eerste ben,
en bij de laatsten ben Ik dezelfde.

God daagt de kustlanden en de natiën uit met Hem in het gericht te
treden (vers 1). Het gaat hier niet om het uitspreken van een veroordeling, maar om te komen tot een beoordeling van feiten en daaruit een
conclusie te trekken. Ze moeten eerst zwijgend luisteren naar de
feiten. Dan moedigt God hen aan nieuwe kracht te verzamelen om
zich op te maken om te kunnen ‘‘toetreden’’ tot God om vervolgens
tot Hem te ‘‘spreken’’. God opent het geschil door uitdagende vragen
te stellen en het vaststellen van feiten. De persoon om wie het gaat,
is Kores, de koning van Perzië (Ea 1:1). Het gaat om een toekomstige
gebeurtenis, maar God stelt het voor alsof Hij Kores al op het
wereldtoneel heeft geroepen (vers 2).
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In het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië, wekte de HERE, opdat het woord des HEREN,
door Jeremia verkondigd, zou worden voltrokken, de geest van Kores, de koning van Perzië,
op, om door zijn gehele koninkrijk, ook in geschrifte, deze oproep te doen uitgaan: ...
(Ea 1:1)

De voltooid verleden tijd waarin de zin gesteld is, geeft aan die
toekomstige gebeurtenis de zekerheid alsof het al gebeurd is. God
heeft niet alleen de bekwaamheid om te vertellen wat er in de
toekomst gaat gebeuren, maar Hij heeft ook de macht om een man te
verwekken die zijn Goddelijke voornemens zal vervullen. Daarom
zal deze man, Kores, kunnen optreden zonder dat iets of iemand hem
kan tegenhouden. Het ‘‘oosten’’ wijst erop dat hij uit Perzië komt (zie
ook vers 25). Hij zal zegevierend voortgaan en elke tegenstander in het
stof doen bijten. De weg die hij gaat, is een weg die hij niet zelf heeft
bedacht, maar die de HERE voor hem heeft bepaald en gebaand (vers
3). Dan klinkt de vraag wie de auteur van dit optreden is en door Wie
het komt dat Kores zo succesvol is (vers 4). De HERE geeft Zelf het
antwoord. Hij staat Zelf aan de oorsprong en verleent aan Kores de
voortgang. Hij is ‘‘de eerste’’, dat wil zeggen dat Hij een vóórbestaan
heeft voor alle geschiedenis en dat alle dingen onder zijn controle
staan. Hij zal ook alle dingen tot het door Hem bepaalde doel brengen
tot het laatste toe. Van begin tot eind is Hij dezelfde en handelt Hij in
volkomen overeenstemming met zijn Wezen.
5 De kustlanden zagen het en werden bevreesd; de einden der aarde
sidderden, zij naderden en kwamen nabij; 6 de een hielp de ander
en zeide tot zijn makker: Houd moed!
7 De werkman bemoedigt de goudsmid; wie met de hamer plet,
bemoedigt degene die op het aambeeld slaat, en hij zegt van het
soldeersel: Het is goed. Daarop bevestigt hij het met spijkers, opdat
het niet wankele.

Tegenover die God en dat handelen hebben de kustlanden en de
einden der aarde geen weerwoord. Terwijl ze naderen zijn ze bevreesd
en sidderen ze om met zo Iemand in het gericht te moeten treden (vers
5). Zo zou het hun gaan bij het optreden van Kores, als God hem de
wereldheerschappij in handen geeft. Zo zal het hun gaan in de eindtijd,
als door Gods oordelen hun voor altijd het zwijgen wordt opgelegd.
En hoe komt het dat zij zo machteloos zijn tegenover de hiervoor
beschreven almacht van God? Omdat ze op elkaar en op hun nietige
afgoden steunden (vers 6,7). Het is bespottelijk om tegenover de
almacht van God elkaar als mensen moed in te spreken. Ook wordt
weer de spot gedreven met hun afgoden van wie ze hun heil verwachtten (40:19,20).

Een vakman giet het beeld en een goudsmid overdekt het met goud en smeedt er zilveren ketenen
voor. Wie te arm is voor een wijgeschenk, kiest
een stuk hout dat niet verrot; hij zoekt zich een
kundige vakman om een beeld op te richten, dat
niet wankelt. (Js 40:19,20)

8 Maar gij, Israël, mijn knecht, Jakob, die Ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham, 9 gij, die Ik gegrepen heb van de
einden der aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie Ik zeide:
Gij zijt mijn knecht, Ik heb u verkoren en u niet versmaad -- 10 vrees
niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke
rechterhand.

Dan richt de HERE Zich in dit geding met de volken met woorden van
troost tot zijn volk, dat wil zeggen tot het Godvrezende overblijfsel
(vers 8). De tegenstelling met de voorgaande verzen wordt scherp
aangegeven door de beginwoorden ‘‘maar gij’’. Hij spreekt hen aan
als ‘‘Israël’’ en ‘‘Jakob’’ en herinnert hen aan zijn uitverkiezende
genade en de belofte van herstel en bevrijding. Daarvoor verwijst Hij
naar Abraham. Hun vroegste geschiedenis is de garantie voor hun
onherroepelijke zegen. Hij noemt Abraham ‘‘mijn vriend’’ (ook in 2Kr
20:7; Jk 2:23).
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Zijt Gij niet onze God, die voor het aangezicht
van uw volk Israël verdreven hebt de inwoners
van dit land en dit voor altijd hebt gegeven aan
het nakroost van Abraham, uw vriend?
(2Kr 20:7)
En de Schrift werd vervuld die zegt: ‘En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend’, en hij werd een vriend van God
genoemd. (Jk 2:23)
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Het woord ‘‘vriend’’ betekent iemand die liefheeft en geliefd wordt,
iemand met wie je de diepste gedachten van je hart deelt. De HERE
heeft zijn volk nooit uit het oog verloren, ook niet toen het verstrooid
was. Hij heeft het overal vandaan ‘‘gegrepen’’ om het dicht bij Zich
te hebben en ‘‘geroepen’’ tot een volledig andere omgeving (vers 9).
Hij wil dat zijn volk zijn ‘‘knecht’’ zal zijn, dat het Hem zal dienen.
Voor de eerste maal in Jesaja wordt Israël ‘‘knecht’’ genoemd. Dit
zal tot hoofdstuk 49:6 nog vaak gebeuren. Dit karakter van dienstknecht van Israël is het resultaat van een handeling van pure genade
en niet door enige verdienste van hun kant. Ze hadden het verdiend
om ‘‘versmaad’’ en weggeworpen te worden, omdat ze de HERE zo
ontrouw waren geweest. Maar juist omdat Hij hen heeft ‘‘verkoren’’,
hoeven ze niet bang te zijn (vers 10). Om elke vrees uit te bannen, stelt
de HERE Zich aan zijn volk voor in al zijn genegenheid voor hen. Hij
begint met ‘‘Ik ben met u’’ wat hen verzekert van zijn tegenwoordigheid en nabijheid (Mt 28:20). Dan zegt Hij: ‘‘Ik ben uw God’’ waardoor
ze weten dat Hij een betrekking met hen heeft. Tenslotte geeft Hij een
drievoudige verzekering van zijn kracht die Hij voor hen inzet.
l
‘‘Ik sterk u’’ in zwakheden, moeilijkheden en tegenstand.
l
‘‘Ook help Ik u’’ in het gaan van de juiste weg door het geven van
leiding, aanwijzingen en bescherming.
l
‘‘Ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand‘‘ veronderstelt zijn trouw in het vervullen van zijn beloften. Het Hebreeuwse
woord voor ‘‘rechterhand’’ is verbonden met de gedachte aan
kracht en succes en wijst op voorspoed. Het woordje ‘‘ook’’ is
cumulatief, het sluit aan op het voorgaande en voegt de volgende
zekerheid eraan toe.
We moeten niet verzuimen ons de vertroosting van deze beloften toe
te eigenen. Deze vertroosting zal aan ons voorbij gaan als we ze alleen
op Israël laten slaan. Ze gaat ons ook voorbij als we in zelfvoldaanheid
ons werk voor de Heer doen. Een knecht van de Heer heeft altijd
behoefte aan deze vertroosting als hij zich zijn onwaardigheid en
hulpeloosheid bewust is.
11 Zie, allen die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd
en worden te schande; de mannen die u bestrijden, worden als niets
en komen om; 12 gij zult hen zoeken, maar niet vinden, de mannen
die u bestoken; zij worden als niets, ja vernietigd, de mannen die
tegen u oorlog voeren. 13 Want Ik, de HERE, uw God, grijp uw
rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u. 14 Vrees niet,
gij wormpje Jakob, gij volkje Israël! Ik ben het, die u help, luidt het
woord des HEREN, en uw Verlosser is de Heilige Israëls.

Israël, als het volk van God, heeft altijd talrijke en machtige vijanden
gehad. Vervolging en tegenstand zullen toenemen en steeds intenser
worden naarmate het eind van de tijd nadert. De zojuist vermelde
vertroostende beloften voeren nu tot de zekerheid van de verdelging
van de vijanden en een herhaling van de garantie van de toegezegde
hulp (vers 11-16). In de verzen 11 en 12 worden vier beschrijvingen van
de vijanden gegeven.
l
Ze zijn ‘‘tegen u in woede ontstoken’’. Dat duidt aan dat de vurige
hitte van de tegenstand van satan in hen werkzaam is. Maar zij
zullen beschaamd en te schande worden.
l
Zij zijn ‘‘de mannen die u bestrijden’’,
l
‘‘de mannen die u bestoken’’,
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Hij zegt dan: Het is te gering, dat gij Mij tot een
knecht zoudt zijn om de stammen van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken,
opdat mijn heil reike tot het einde der aarde.
(Js 49:6)

En zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw. (Mt 28:20)

l

‘‘de mannen die tegen u oorlog voeren’’.

Dat geeft hun actieve strijd tegen Gods volk aan. Maar het zijn slechts
‘‘mannen’’ die voor de HERE als ‘‘niets’’ zijn. Ze komen om, zijn niet
meer te vinden, ja vernietigd. Zo radicaal is hun ondergang en zo
volkomen de bevrijding van het volk van God. Weer richt de HERE
het oog van zijn beproefd volk op Zichzelf. Er is niet alleen de belofte
van de ondergang van de vijand, de HERE belooft ook dat Hij de steun
en bescherming voor zijn volk zal zijn (vers 13). Er is niet alleen
bevrijding, maar de HERE zal Israël gebruiken tot vervulling van zijn
voornemen. Daartoe grijpt Hij hun rechterhand. Onze rechterhand is
de hand waarmee we ons werk doen en staat symbool voor onze
activiteiten. Dat God deze neemt, betekent dat wij niets kunnen doen
los van Hem. Hij wil dat we ons bewust zijn dat de kracht die we
nodig hebben voor alles wat we doen zijn kracht moet zijn.
Naast het gevoel van de kracht die Hij geeft, geeft Hij ook innerlijk
vrede door het uitbannen van vrees. Door zijn kracht hoeft er geen
enkele angst voor welke tegenstander ook maar te zijn. Als Hij helpt,
wie kan dan een bedreiging vormen? Nog eens klinkt het ‘‘vrees niet’’
(vers 14). Zijn volk is zo verdrukt en terneergeslagen geraakt, dat het
haast niet durft geloven dat de bevrijding komt. De HERE spreekt hen
aan als ‘‘wormpje Jakob’’, want zo voelen ze zich. Een ‘‘wormpje’’ is
een toonbeeld van een hulpeloos, ter aarde geworpen en vertrapt
wezen, een voorwerp van verachting (vgl. Job 25:6). Het verkleinwoord
geeft extra verachting aan. Met deze toestand maakte de Messias Zich
één in zijn lijden op het kruis, wat tevens betekende dat Hij hun
Verlosser werd (Ps 22:7). De HERE noemt hen ook ‘‘volkje Israël’’. Het
verkleinwoord geeft aan dat er van het volk Israël niet veel meer over
is als gevolg van de grote verdrukking die over hen is gekomen waarin
de goddeloze massa is omgekomen vanwege hun afval van de HERE
(Dt 4:27). De HERE vernedert zijn volk, en ook ons, opdat Hij hen kan
verheffen. Voor de derde keer zegt Hij dat Hij hen helpt. De garantie
is dat Hij, de HERE, de God van het verbond, het zegt. Een extra
garantie ligt in het feit dat hun Verlosser de Heilige Israëls is. Hij zet
als het ware zijn handtekening onder de verklaring dat Hij hen zal
helpen. Hij wijst zijn geplaagd volk op Hemzelf. Hij is de altijd
bestaande, nooit begonnen, eeuwig zijnde HERE. Telkens weer
spreekt Hij over deze naam als de basis van de zekerheid van zijn
verlossingswerk. Overal waar het woord ‘‘Verlosser’’ voorkomt, is
dat de vertaling van het woord ‘goël’, de losser. De verlossing is altijd
gegrond op zijn genadige vervulling van de verplichtingen van een
losser, die een bloedverwant is van wie gelost moet worden (Lv
25:48,49). Door aan bloed en vlees deel te nemen en zo aan ons verwant
te worden, kon Hij voor ons en zijn volk verzoenend sterven en de
verlossing tot stand brengen (Hb 2:14).

...; hoeveel te minder de sterveling, een made,
het mensenkind, een worm? (Jb 25:6)
Maar ik ben een worm en geen man,
een smaad voor de mensen en veracht door het
volk. (Ps 22:7)

...; de HERE zal u onder de natiën verstrooien en
gij zult met een klein getal overblijven onder de
volken, bij wie de HERE u brengen zal; ...
(Dt 4:27)
...; dan zal hij, nadat hij zich verkocht heeft,
recht van lossing hebben: een van zijn broeders
mag hem loskopen; of zijn oom of de zoon van
zijn oom mag hem loskopen, of zijn naastbestaande uit zijn geslacht mag hem loskopen, of, als
zijn vermogen toereikend wordt, mag hij zich zelf
loskopen. (Lv 25:48,49)
Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deelgenomen, opdat Hij door de dood te niet zou
doen hem die de macht over de dood had, dat is
de duivel, en allen zou verlossen die uit vrees
voor [de] dood hun hele leven door aan slavernij
onderworpen waren. (Hb 2:14,15)

15 Zie, Ik stel u tot een scherpe, nieuwe dorsslede met dubbele
sneden; gij zult bergen dorsen en verbrijzelen, en heuvelen zult gij
tot kaf maken. 16 Gij zult ze wannen, en de wind zal ze opnemen en
de storm zal ze verstrooien; maar gij zult juichen in de HERE, u
beroemen in de Heilige Israëls.

De verzen 15 en 16 beschrijven op een levendige wijze hoe het volk
door de HERE wordt gebruikt om hun vijanden te verslaan. Als een
dorsmes zullen zij trotse en machtige vijanden (‘‘bergen’’ en ‘‘heuvelen’’) vermalen tot kaf dat door de wind wordt opgenomen en
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weggeblazen. De wind en de storm van de HERE zullen de restanten
van de vijand volledig doen verdwijnen. Dan zal zijn volk zich niet
beroemen op hun eigen daden, maar juichen in de HERE, want Hij
heeft het gedaan. Ze zullen zich beroemen in Hem, want aan Hem
danken ze al hun zegeningen.
17 De ellendigen en de armen zoeken naar water, maar het is er
niet, hun tong verdroogt van dorst; Ik, de HERE, zal hen verhoren;
Ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten. 18 Ik zal op kale heuvels
rivieren doen ontspringen en bronnen te midden der valleien; Ik zal
de woestijn tot een waterplas maken en het dorre land tot waterbronnen. 19 Ik zal in de woestijn ceder, acacia, mirt en olijfwilg
zetten; Ik zal in de wildernis cypres naast plataan en denneboom
planten, 20 opdat men zie en tevens erkenne, bedenke en tevens
begrijpe, dat de hand des HEREN dit gedaan en de Heilige Israëls
het geschapen heeft.

Maar de HERE die de toekomst kent, denkt met medelijden aan de
ellendigen en armen van zijn volk die nog door grote nood zullen gaan
(vers 17). Hij denkt dan niet alleen aan allen die uit Babel zullen komen,
maar aan allen van zijn volk die in alle tijden verliezen en lijden zullen
ontmoeten. De HERE belooft hun dat Hij hen zal verhoren en niet zal
verlaten. Hij zal hen rijkelijk verkwikken door voorzieningen te
ontsluiten op een wijze die alleen Hij kan bewerken (vers 18). Hoewel
dit alles de verandering beschrijft van de thuisloze toestand van Israël
naar de overvloedige zegen die zij in het vrederijk zullen ontvangen
(vgl. 35:6,7), bevatten deze beloften duidelijk een geestelijke betekenis.
Want er is een duidelijke verwijzing naar het water waar op bovennatuurlijke wijze in werd voorzien tijdens de reis van Gods volk in
de woestijn na de bevrijding uit Egypte en waaraan een geestelijke
betekenis wordt toegekend (1Ko 10:4; vgl. Jh 4:14; 7:37-39; Op 22:17).
Vers 19 gaat door met het figuurlijk beschrijven van de veelvoudige
voorzieningen van verkwikking en vertroosting voor het volk in de
komende dag. Deze volheid wordt aangegeven door zeven soorten
bomen te noemen die de HERE zegt te zullen planten in de woestijn,
die daardoor in een waar paradijs zal veranderen. Al deze bomen zijn
duurzaam en welriekend. Ook dat is een beeld van het voortdurende
en de lieflijke geur van het genot van de gemeenschap die de Geest
bewerkt. Deze overvloed van zegen, voorgesteld in deze zeven bomen, is niet het resultaat van menselijke aanplanting. Als deze situatie
is aangebroken, zullen allen die ervan zullen genieten zich er op een
viervoudige wijze van bewust zijn dat dit alles het gevolg is van de
werking van ‘‘de hand van de HERE’’ en van zijn scheppende macht
(vers 20). In ‘‘zien’’, ‘‘erkennen’’, ‘‘bedenken’’ en ‘‘begrijpen’’ zit een
opklimming. Zij beschrijven ook wat het resultaat zou moeten zijn
als wij de Schrift overdenken en nadenken over zijn handelingen met
ons.
21 Brengt uw rechtsgeding voor, zegt de HERE; voert uw bewijsgronden aan, zegt de Koning van Jakob. 22 Laten zij aanvoeren en
ons bekendmaken, wat er geschieden zal. Geeft te kennen, hoe het
vroeger was, opdat wij het overdenken en kennis nemen van de
afloop. Of doet ons het toekomstige horen; 23 geeft te kennen wat
in de toekomst komen zal, opdat wij weten, dat gij goden zijt. Doet
althans iets, goed of kwaad, opdat wij elkander verbijsterd aanstaren en bevreesd zijn bovendien. 24 Zie, gij zijt niets en uw werk is
nietig; een gruwel is hij die u verkiest.
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...; dan zal de lamme springen als een hert en de
tong van de stomme zal jubelen; want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de
steppe, en het gloeiende zand zal tot een plas
worden en het dorstige land tot waterbronnen;
waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras
met riet en biezen zijn. (Js 35:6,7)
... en allen dezelfde geestelijke drank dronken.
(Want zij dronken uit een geestelijke steenrots
die volgde; de steenrots nu was Christus.)
(1Ko 10:4)
...; maar ieder die drinkt van het water dat Ik
hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben; maar het water dat Ik hem zal geven, zal in
hem worden een bron van water dat springt tot
in [het] eeuwige leven. (Jh 4:14)
En op de laatste, de grote dag van het feest,
stond Jezus [daar] en riep aldus: Als iemand
dorst heeft, laat hij bij Mij komen en drinken!
Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen
van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit nu zei Hij van de Geest, die zij die in
Hem geloven, zouden ontvangen; want [de]
Geest was [er] nog niet, omdat Jezus nog niet
was verheerlijkt. (Jh 7:37-39)
En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat
hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die
dorst heeft, komen; laat hij die wil, [het] levenswater nemen om niet. (Op 22:17)

In het begin van dit hoofdstuk heeft de HERE het feit van zijn Godheid
verklaard door zijn absolute macht om een heerser te verwekken die
naties onderwerpt en dat Hij de opkomst en de loop van de generaties
bestuurt. Nu verklaart Hij zijn Godheid dat Hij alleen weet heeft van
de toekomst en die kan voorzeggen. Eerder daagde Hij de afgodendienaars uit, nu daagt Hij de afgoden zelf uit, de goden van de naties.
De HERE en zijn volk (want Hij is ‘‘de Koning van Jakob’’) staan aan
de ene kant en de afgodische heidenen staan aan de andere kant (vers
21). Laat hun goden naar voren komen en hun bewijzen aanvoeren dat
zij goden zijn, als ze dat kunnen. Laat ze dan ‘‘ons’’ (dat is de HERE
die als het ware als Koning zijn volk vertegenwoordigt en hen met
Zich verbindt) maar eens vertellen hoe de toekomst eruit ziet (vers 22).
Laat ze in elk geval iets doen, of het nu goed of kwaad is, opdat ze in
elk geval enig teken van leven geven (vers 23). Dan hebben we, zegt
de HERE, tenminste een houvast, een gezicht dat we ons kunnen
voorstellen, iets waaraan we ons kunnen meten en waar we mogelijk
zelfs bang voor moeten worden. Willen de afgoden dan nu spreken
om hun godheid te bewijzen!? Dat kan natuurlijk niet. Vandaar het
vernietigend oordeel over hen en hun makers (vers 24).
25 Ik heb uit het noorden iemand doen opstaan, en hij is gekomen;
vanwaar de zon opgaat, die mijn naam aanroept; hij vertreedt
stadhouders als leem, zoals een pottenbakker de klei. 26 Wie heeft
het van de aanvang af bekendgemaakt, zodat wij het weten? En
tevoren, zodat wij moeten zeggen: Hij heeft gelijk? Neen, niemand
heeft het bekendgemaakt, niemand heeft het doen horen, niemand
heeft u daarover horen spreken. 27 Als eerste (verkondig Ik) aan
Sion: Zie, daar zijn zij -- en aan Jeruzalem geef Ik een vreugdebode.
28 Zie Ik rond, dan is er niemand; en zie Ik naar hen, dan is er geen
raadsman, dat Ik hun zou kunnen vragen en zij Mij antwoord
zouden kunnen geven. 29 Zie, zij allen zijn nietigheid; niets zijn hun
werken, wind en ijdelheid hun gegoten beelden.

Opnieuw maakt de HERE duidelijk dat macht en gezag alleen aan Hem
toebehoren in de verhevenheid waarin Hij beschikt over nationale en
internationale zaken. Daarom herhaalt Hij de profetie over Kores (vers
25), waardoor Hij weer zijn alwetendheid verklaart en zijn uitdaging
voortzet. Het ‘‘noorden’’ is Medië (zie vers 2). Niemand anders kon dat
doen, niemand van de heidense godheden heeft het bekend gemaakt
(vers 26). Niemand heeft er iets van hen over gehoord. Ze hebben zich
niet geuit. Er komt geen antwoord op de uitdaging van de HERE. Zou
er een antwoord gekomen zijn, dan zou hun goddelijke macht zijn
erkend. Maar de HERE spreekt! En als eerste en enige die iets kan
zeggen, richt Hij het woord tot Sion (vers 27). Zij ontvangen als eerste
de belofte van zegen. Alle anderen kunnen alleen herhalen wat Hij al
heeft gezegd. Ze kunnen niets nieuws aanvoeren dat Hij niet zou
weten. En met wat voor duidelijke verrukking in het blijvend goede
voor zijn volk belooft Hij Jeruzalem verkondigers van vreugdevol
nieuws te geven. De ‘‘vreugdebode’’ is ook de HERE Zelf. In het ‘‘zie,
daar zijn zij’’ roept Hij Sion op te zien hoe Hij zijn beloften heeft
vervuld (waarbij Hij kijkt naar de toekomstige tijd van de vervulling).
Vers 28 geeft de voorziene uitslag van het rechtsgeding. De afgoden
en hun aanbidders zijn stil. Er is geen raadgever om een woord te
zeggen. De zaak sluit af met een verklaring van de verachting en toorn
van de HERE (vers 29), die letterlijk luidt: ‘‘Zie ze allen! Nietigheid!
Hun voortbrengsel is niets; wind en verlatenheid zijn hun gegoten
beelden’’.
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De Knecht van de HERE, de HERE is uniek, de rechtmatigheid van zijn handelen
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INHOUD
Vers 1-4:

De Knecht, door de HERE uitverkoren

Vers 5-7:

De Knecht geroepen en zijn werk

Vers 8,9:

Alleen de HERE kan voorzeggen wat gaat gebeuren

Vers 10-12: Oproep om de HERE te loven
Vers 13-15: De HERE trekt uit om te oordelen
Vers 16:

De HERE leidt de zijnen

Vers 17:

Het vertrouwen op afgoden beschaamd

Vers 18:

Gods volk doof en blind

Vers 19:

De Knecht van de HERE doof en blind

Vers 20-25: Ziende blind en horende doof en de gevolgen daarvan
TOELICHTING
1 Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik
een welbehagen heb. Ik heb mijn Geest op hem gelegd: hij zal de
volken het recht openbaren.

Nu is de weg open voor de eerste grote profetie en openbaring in dit
deel van het boek aangaande Jezus Christus. Alle beloften van herstel
en de zegen die daarop volgt, vinden in Hem hun centrum. Later
(hoofdstuk 53) zal zijn offerdood voor ons komen. Nu zien we de
vreugde van God de Vader in Hem en welke grote dingen door Hem
zullen worden volbracht. Het licht van de heerlijkheid van zijn
Persoon stelt Kores voorlopig in de schaduw, hoewel later meer over
hem wordt gezegd. Maar nu komt Christus voor ons als Degene die
Israël zegent en als de Heiland van de heidenen.
Christus wordt in vers 1 door de HERE zijn Knecht genoemd. Hij roept
op om op Hem te zien. De oproep ‘‘zie!’’ met betrekking tot de Heer
Jezus zien we ook op andere plaatsen, die we kunnen verbinden met
de wijze waarop Hij in de evangeliën wordt voorgesteld. Zo lezen we
hier: ‘‘Zie, mijn Knecht’’, wat ons aan het evangelie naar Markus doet
denken waar Hij als de Dienstknecht wordt voorgesteld. Verder
hebben we gehoord: ‘‘Zie, hier is uw God’’ (40:9) wat verwijst naar
het evangelie naar Johannes, waar we de Heer Jezus als God de Zoon
zien. Dan horen we nog: ‘‘Zie, een man, wiens naam is Spruit’’ (Zc
6:12), wat ons aan zijn mensheid herinnert, zoals we die vooral in
Lukas ontmoeten. Tenslotte klinkt nog: ‘‘Zie, uw Koning komt tot u’’
(Zc 9:9), wat ons bepaalt bij het evangelie naar Mattheüs, die Hem als
Koning beschrijft.
Na het ‘‘zie’’ als oproep om de afgoden in hun ijdelheid te zien in het
laatste vers van het vorige hoofdstuk, volgt hier het ‘‘zie’’ om te zien
op Hem die de HERE uitverkoren heeft. Deze eerste profetie begint
met het uitspreken van het welbehagen dat God de Vader in Hem
heeft. We krijgen een blik in zijn leven en kenmerken tijdens zijn
dagen in het vlees, we komen in aanraking met zijn tederheid en ook
met zijn kracht en de grote bevrijding die Hij zal bewerken. ‘‘Die Ik
ondersteun’’ ziet op het vertrouwen dat God in Hem had dat Hij zijn
dienst zou volbrengen. Ondersteunen doen we iemand in wie we
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..., en zeg tot hem: Zo zegt de HERE der heerscharen: zie, een man, wiens naam is Spruit. Deze zal
uit zijn plaats uitspruiten en hij zal de tempel des
HEREN bouwen. (Zc 6:12)
Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij
is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong. (Zc 9:9)

vertrouwen hebben. Ondersteunen wil zeggen je met iemands lot
verbinden.
In de aanhaling in Mattheüs 12:18 wordt Hij in plaats van ‘‘mijn
Uitverkorene’’, ‘‘mijn Geliefde’’ genoemd, wat de andere betekenis
van het Hebreeuwse woord weergeeft. Die betekenis past bij de
eerdere verklaring van de Vader in Mattheüs 3:17. Hij was de Uitverkorene in de raadsbesluiten van de Vader. Het welbehagen komt tot
uiting in de Geest die de Vader op Hem legt. Het welbehagen was er
al voordat de Vader het uitsprak en zijn Geest gaf bij zijn doop (Sp
8:30). Hier zien we in Jesaja een schaduw van de drie-enige God. Hij
neemt het karakter van Knecht aan met het oog op het vervullen van
de wil van de Vader (Fp 2:7).

‘Zie, mijn knecht die Ik heb verkoren, mijn geliefde in Wie mijn ziel welbehagen gevonden heeft!
Ik zal mijn Geest op Hem leggen, en oordeel zal
Hij de volken verkondigen’. (Mt 12:18)
...; en zie, een stem uit de hemelen zei: Deze is
mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen heb gevonden. (Mt 3:17)
..., toen was ik een troetelkind bij Hem,
ik was een en al verrukking dag aan dag,
te allen tijde mij verheugend voor zijn aangezicht, ... (Sp 8:30)
..., maar Zichzelf ontledigd heeft, [de] gestalte
van een slaaf aannemend, de mensen gelijk wordend. (Fp 2:7)

De verklaring ‘‘Ik heb mijn Geest op Hem gelegd’’ is het centrum van
drie grote verklaringen betreffende de Heilige Geest in verbinding
met Christus.
l
De eerste is in 11:2 die spreekt over zijn vleeswording.
En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de
l
l

De tweede, hier, wijst op zijn doop.
De laatste is in 61:1 en verwijst naar het begin van zijn openbaar
optreden.

Het laatste deel van dit vers (‘‘Hij zal de volken het recht openbaren’’)
springt ineens vooruit naar de toekomst, naar zijn tweede komst en
het duizendjarig vrederijk, want dat is niet vervuld tijdens zijn leven
op aarde. Door het evangelie wordt zijn recht het in de tegenwoordige
tijd geopenbaard tot zegen. In de toekomst zal het gebeuren zowel in
het oordeel als in het vrederijk na het oordeel. Hoe dat in vervulling
zal gaan, heeft de profeet in 2:1-4 in detail beschreven. Toch heeft
Hij ook tijdens zijn leven de heidenen het recht geopenbaard, het recht
van God, zowel in oordeel als in genade voor ieder die zich onder dit
oordeel boog. Een voorbeeld van dit laatste is de Syro-Fenicische
vrouw (Mt 15:24-28).
Hij antwoordde echter en zei: Ik ben alleen gezonden tot de verloren schapen
van het huis Israëls. Zij nu kwam en huldigde Hem en zei: Heer, help mij!
Hij echter antwoordde en zei: Het is niet juist het brood van de kinderen te
nemen en het de honden voor te werpen. Zij echter zei: Jawel, Heer, want
ook de honden eten van de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen.
Toen antwoordde Jezus en zei tot haar: O vrouw, groot is uw geloof; moge
u gebeuren zoals u wilt. En haar dochter werd gezond van dat uur af.
(Mt 15:24-28)

Geest van wijsheid en verstand, de Geest van
raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des
HEREN; ... (Js 11:2)
De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de
HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden
om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om
voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor
gebondenen opening der gevangenis; ... (Js 61:1)
Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem.
En het zal geschieden in het laatste der dagen:
dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiën zullen
optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan
naar de berg des HEREN, naar het huis van de
God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn
wegen en opdat wij zijn paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN
woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen
volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen;
geen volk zal tegen een ander volk het zwaard
opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.
(Js 2:1-4)

2 Hij zal niet schreeuwen noch zijn stem verheffen, noch die op de
straat doen horen. 3 Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de
kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven; naar waarheid zal hij het
recht openbaren. 4 Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden, tot
hij op aarde het recht zal hebben gebracht; en op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten.

Hij vestigde de aandacht niet op Zichzelf (vers 2, Mt 24:5,23), wat door
mensen in de drie trappen van stemgeluid die worden genoemd
(schreeuwen, verheffen, doen horen), vaak gebeurt. Zijn optreden was
rustig, vriendelijk en nederig.

Jesaja 42

Want velen zullen komen onder mijn naam en
zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen
misleiden. (Mt 24:5)
Als iemand in die tijd tot u zegt: Zie, hier is de
Christus, of: hier, gelooft het niet. (Mt 24:23)
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De genezen kreupele aan het badwater van Bethesda wist niet waar
Hij was (Jh 5:13), net zo min als de blindgeborene (Jh 9:12). Verschillende keren heeft Hij gezegd tot hen die zijn goedheid hadden ervaren
dat ze Hem niet bekend moesten maken. Hij handelde in volmaaktheid naar het woord: doe uw weldadigheid niet voor de mensen om
door hen gezien te worden (Mt 6:1-4). Hij deed het voor zijn Vader. Is
dat ook de gezindheid van onze ziel en de kwaliteit van ons werk?
Wat Hij bracht, was voldoende en hoefde geen bekrachtiging door
een opzichtig optreden of een voor zich uit laten bazuinen. De Heer
heeft wel in de straten geleerd (Lk 13:26).
‘‘Hij zal niet schreeuwen’’, lijkt in tegenspraak met vers 13
(‘‘schreeuwt die uit’’), maar in beide verzen wordt een verschillend
woord voor roepen gebruikt. Het eerste woord heeft te doen met zijn
volk, het tweede met zijn vijanden. Het eerste geeft zijn vriendelijkheid en tederheid aan, de afwezigheid van een op zichzelf gerichte
luidruchtige demonstratie. Hij dringt Zich niet op. Het tweede is zijn
stem als Veroveraar, waardoor de vijanden van God ten onder gaan
aan het eind van de eeuw.
Vervolgens komt in de verzen 3 en 4 een serie beloften, weer in
chiasmische volgorde (a,b,b,a; zie bij 40:21). Eerst is er in vers 3 het
geknakte riet dat Hij niet zal verbreken en dan de kwijnende vlaspit
die Hij niet zal uitdoven. Vers 4 begint met ‘‘kwijnen’’ (dat betekent
‘zwak branden’) en sluit af met ‘‘niet geknakt worden’’ (in de zin van
niet ontmoedigd worden). De eerste en de laatste horen dus bij elkaar,
evenals de tweede en de derde. Hij zal het geknakte riet niet verbreken
en Zelf niet geknakt worden, want Hij is in Zichzelf de sterke die Zich
het lot van de geknakte aantrekt. Hij zal de zwak brandende fakkel
niet uitdoven en Zelf niet zwak branden, want Hij is in Zichzelf het
volle licht dat licht brengt waar het bijna uitgedoofd is. Zo zal Hij
ervoor zorgen dat zijn beproefden in zijn heerlijkheid zullen delen.
We zien hier zijn liefdevolle zorg voor ons nu en dat mag ons
bemoedigen. Als we ons soms als geknakt riet voelen, alleen maar
geschikt om volledig afgebroken te worden of we voelen dat ons licht
zo heel armetierig brandt, laten we dan denken aan zijn verlangens
voor ons. We mogen naar Hem toe gaan om in genade hernieuwd te
worden en herstel van kracht van Hem te krijgen.

Maar de genezene wist niet wie het was; want Jezus was ontweken, omdat er een menigte op die
plaats was. (Jh 5:13)
En zij zeiden tot hem: Waar is Hij? Hij zei: Ik
weet het niet. (Jh 9:12)
Past er <echter> voor op dat u uw gerechtigheid
niet doet voor het oog van de mensen, om door
hen te worden gezien; anders hebt u geen loon
bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer u
dan weldadigheid bewijst, bazuin het niet voor u
uit, zoals de huichelaars doen in de synagogen
en op de straten, opdat zij door de mensen
geëerd worden. Voorwaar, Ik zeg u: zij hebben
hun loon al. Maar u, als u weldadigheid bewijst,
laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter
doet, opdat uw weldadigheid in het verborgen is;
en uw Vader die in het verborgen kijkt, zal het u
vergelden. (Mt 6:1-4)
Dan zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in uw
bijzijn gegeten en gedronken, en U hebt in onze
straten geleerd. (Lk 13:26)

Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Is
het u van de aanvang niet verkondigd? Hebt gij
geen begrip van de grondvesten der aarde?
(Js 40:21)

Zie, gij vertrouwt op die geknakte rietstaf, op
Egypte, die, als iemand daarop steunt, hem in de
hand dringt en ze doorboort: zó is Farao, de koning van Egypte, voor allen die op hem vertrouwen. (Js 36:6)
En hij die met mij sprak, had een gouden meetrietstok, opdat hij de stad en haar poorten en
haar muur zou meten. (Op 21:15)
Er is niets van waarde in geknakt riet (Js 36:6). Het is het gebroken De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de
hart, vertrapt door ruwe behandeling. Zonder enige weerstand wordt HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden
om een blijde boodschap te brengen aan ootmoehet weggeworpen. Het is het toonbeeld van zwakheid in een wereld digen, om te verbinden gebrokenen van hart, om
waarin alleen plaats is voor de sterksten. Ook in de gemeente wordt voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor
het als niets geacht. Maar de Heer is in staat van dit geknakte riet een gebondenen opening der gevangenis; ... (Js 61:1)
muziekpijp te maken of een meetstok voor het nieuwe Jeruzalem (Op Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de
21:15). Hij is gekomen voor hen die gebroken van hart zijn (61:1). Hij
straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en
legt hun geen ijzeren roede op, maar steekt hun de gouden scepter van door zijn striemen is ons genezing geworden.
zijn genade toe. Hij is Zelf verbroken of verbrijzeld (53:5,10; Gn 3:15). ...Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzeHij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf
De walmende vlaspit geeft nauwelijks licht en warmte en is ook niet len.
ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomeer in staat een ander aan te steken. Vaak brandt de liefde in onze melingen zien en een lang leven hebben en het
harten zo zwak, dat alleen Hij die alle dingen weet ook weet dat er voornemen des HEREN zal door zijn hand voorttoch nog een sprankje liefde aanwezig is. Zo kon Hij Petrus in zeven gang hebben. (Js 53:5,10)
weken veranderen van een bijna gedoofde vlam tot een vlam die 3000 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de
vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u
zielen in vlam zette op de Pinksterdag.
de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. (Gn 3:15)
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Omdat Hij niet kwijnt en geknakt wordt, zal Hij het recht op aarde
brengen. Hij zal het recht niet door compromissen teniet doen, maar
in trouw en volgens de waarheid uitvoeren. Hij zal er voor zorgen dat
door onderwijs in de wet het recht bekend gemaakt zal worden en
gehandhaafd zal blijven. Daarmee voorziet Hij in een verlangen dat
er naar dit onderwijs is.
5 Zo zegt God, de HERE, die de hemel schiep en hem uitspande; die
de aarde uitbreidde met alles wat daaruit ontsproot; die aan de
mensen die daarop wonen, de adem gaf en de geest aan hen die
daarop wandelen: 6 Ik, de HERE, heb u geroepen in gerechtigheid,
uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk,
tot een licht der natiën: 7 om blinde ogen te openen, om gevangenen
uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis gezeten
zijn.

Nadat Hij de hoorders heeft opgeroepen zijn Knecht te aanschouwen,
richt de HERE Zelf Zich in vers 6 tot Hem. Als inleiding beschrijft Hij
zijn almachtige kracht (vers 5). Hij spreekt van Zichzelf als God, de
HERE, namen die tot uitdrukking brengen dat Hij de Almachtige en
de Eeuwige is. Hij verklaart dat Hij de Schepper (of Samensteller) is
van hemel en aarde en alles wat de aarde voortbrengt. Hij is ook de
Gever van leven en geest aan de mensen. Hiermee wil de HERE zijn
Knecht laten zien dat Hij de kracht heeft Hem te ondersteunen. Het
is het ‘‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’’ waarmee de
Heer Jezus zijn discipelen bemoedigde in hun opdracht om al de
volken tot discipelen te maken (Mt 28:18).

En Jezus kwam naar hen toe en sprak tot hen de
woorden: Mij is gegeven alle macht in hemel en
op <de> aarde. Gaat dan heen, maakt alle volken tot discipelen, hen dopend tot de naam van
de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hen
lerend te bewaren alles wat Ik u heb geboden.
(Mt 28:18,19)

Deze geweldige voorstelling is de basis van wat volgt. Die grote
Persoon heeft zijn Knecht geroepen (vers 6). Het is een roeping ‘‘in
gerechtigheid’’, een roeping dus die volkomen beantwoordt aan al de
rechtvaardige eisen die God stelt en waaraan iemand moet voldoen
om die roeping waar te kunnen maken. Tegelijk belooft de HERE dat
Hij zal helpen en behoeden in het waarmaken van de taak waartoe is
geroepen. Het bij de hand grijpen wijst op zijn nabijheid, zijn gunst
en genegenheid voor Hem, zijn raad en leiding en de kracht die Hij
van Hem als mens ontving om zijn werk te doen. Hem behoeden wil
zeggen dat Hij zijn Knecht zal beschermen tegen aanvallen tot de tijd
dat Hij aan zijn vijanden zou worden overgeleverd.
De Knecht is gesteld tot een verbond voor het volk Israël. In Hem zal
alles worden vervuld wat de HERE zijn volk heeft beloofd en waartoe
Hij Zich door een verbond heeft verplicht. Maar Hij is ook gesteld tot
een licht van de natiën. Ook de volken zullen door Hem gezegend
worden. De heerlijke uitwerking van de positie die de HERE Hem
heeft gegeven, zal in het vrederijk worden waargemaakt door de Heer
Jezus, de Knecht van de HERE. Hij zal ogen openen en vrijheid en
licht geven (vers 7). Dit is het getuigenis dat de Heer Jezus aan Johannes
laat geven als deze vraagt of Hij de Messias is (Mt 11:5). Ogen van de
blinden openen wil zeggen de onwetenden onderwijzen en hen bekend maken met God en de weg van het heil.
We mogen deze dingen in tweede instantie ook op onszelf als knechten van God toepassen, zoals de Heer Jezus aan Paulus laat zien door
dit vers aan te halen voor zijn dienst (Hd 26:18). Hij die ons heeft
geroepen, zal onze hand vastpakken en ons behoeden en ons dienaren
van zijn evangelie maken. Hij zal ons in staat stellen licht en vrijheid
te brengen aan hen die in geestelijke duisternis en gevangenschap van
de zonde zijn.
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En Jezus antwoordde en zei tot hen: Gaat heen
en bericht Johannes wat u hoort en ziet: blinden
kunnen weer zien en kreupelen lopen, melaatsen
worden gereinigd en doven horen, doden worden
opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd; ... (Mt 11:4,5)
..., opdat zij zich bekeren van [de] duisternis tot
[het] licht, en van de macht van satan tot God,
opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden ontvangen door geloof in Mij.
(Hd 26:18)
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8 Ik ben de HERE, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen
ander geven noch mijn lof aan de gesneden beelden. 9 Het vroegere,
zie, het is gekomen, en nieuwe dingen kondig Ik u aan; voordat zij
uitspruiten, doe Ik ze u horen.

‘‘HERE’’ (vers 8) is de naam waarmee Hij Zichzelf aan Mozes heeft
geopenbaard als garantie dat Hij zijn woord zou vervullen met betrekking tot zijn zending (Ex 3:14,15) en die naam was de garantie voor
de verlossing van zijn volk (Ex 6:2-6).
Ik ben aan Abraham, Isaäk en Jakob verschenen als God de Almachtige,
maar met mijn naam HERE ben Ik hun niet bekend geweest. Niet alleen heb
Ik mijn verbond met hen opgericht om hun het land Kanaän te geven, het
land hunner vreemdelingschap, waar zij als vreemdelingen vertoefd hebben;
maar ook heb Ik de klacht der Israëlieten gehoord, die door de Egyptenaren
tot slaven gemaakt zijn, en Ik heb gedacht aan mijn verbond. Zeg derhalve
tot de Israëlieten: Ik ben de HERE, Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden, u redden van hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten. Ik zal Mij u tot een volk aannemen en
Ik zal u tot een God zijn, opdat gij weet, dat Ik, de HERE, uw God, het ben,
die u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleid. (Ex 6:2-6)

Zijn naam is de garantie van de vervulling van zijn Woord. Zijn eer
geeft Hij niet aan de afgoden van de volken en kan Hij met niemand
delen. De Heer Jezus krijgt die eer (Fp 2:9), want Hij is de HERE.
Hoe zeker en standvastig is zijn Woord! Wat een aansporing voor het
geloof om de hand te leggen op de beloften, ook in de donkerste uren
en temidden van de meest verwarrende en drukkende omstandigheden!

Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En
Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden.
Voorts zeide God tot Mozes: Aldus zult gij tot de
Israëlieten zeggen: De HERE, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en
de God van Jakob, heeft mij tot u gezonden; dit
is mijn naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht.
(Ex 3:14,15)

Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd
en Hem de naam geschonken die boven alle
naam is, opdat in de naam van Jezus elke knie
zich buigt van hen die in de hemel en die op de
aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid
van God [de] Vader. (Fp 2:9-11)

Op de verklaring van zijn naam volgt de gezaghebbende verzekering
dat Hij zijn eer en lof aan niemand en niets anders geeft. Het is een
bekrachtiging van de betekenis van zijn naam. Zijn ‘‘eer’’ of ‘‘heerlijkheid’’ is de openbaring van zijn natuur, kenmerken en kracht. De
openbaring van zijn heerlijkheid lokt de lofprijzing uit bij hen aan wie
de openbaring wordt gegeven. Heerlijkheid en lof horen bij elkaar en
ze horen bij niemand anders dan bij God. Dat moeten alle afgodendienaren weten. Tegen de achtergrond van het contrast met de afgoden moet ook de tweevoudige verklaring van vers 9 worden gezien.
De eerste verklaring gaat over de vroegere dingen. Wat God had
voorzegd dat zou gaan gebeuren op de tijd die was aangegeven, is ook
zo gebeurd. Ook zijn er nieuwe dingen aangekondigd die nog niet zijn
vervuld, maar die op hun tijd evengoed zeker in vervulling zullen
gaan. De HERE maakt alles van te voren bekend. Geen andere god
kan dat.
9 Het vroegere, zie, het is gekomen, en nieuwe dingen kondig Ik u
aan; voordat zij uitspruiten, doe Ik ze u horen.
10 Zingt de HERE een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde,
gij die de zee bevaart en haar volheid; gij kustlanden en hun
bewoners. 11 Laten de woestijn en haar steden de stem verheffen,
de dorpen waar Kedar woont; laten de rotsbewoners jubelen, laten
zij van de top der bergen juichen. 12 Laten zij de HERE eer geven
en zijn lof in de kustlanden vermelden.

De verzen 10-17 zijn van toepassing op het vrederijk. Dat gedeelte
bevat enkele ‘‘nieuwe dingen’’ van vers 9. Zo is er ‘‘een nieuw lied’’
(vers 10). Het is het lied van lofprijzing dat de volken zullen zingen die
zich vroeger in geestelijke duisternis bevonden. Het is een algemene
oproep die over de hele aarde klinkt. Vers 11 spreekt over Kedar. Dat
is de naam van de tweede zoon van Ismaël (Gn 25:13). In deze naam
worden de Arabieren voorgesteld.
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Dit zijn dan de namen der zonen van Ismaël, genoemd naar hun afstamming: de eerstgeborene
van Ismaël Nebajoth, voorts Kedar, Adbeël, Mibsam, ... (Gn 25:13)

Dat komt ook terug in ‘‘rotsbewoners’’, dat ook wel wordt vertaald
met ‘‘bewoners van Sela’’, een plaats waar Arabieren woonden. De
woestijn waarvan hier sprake is, is die van Arabië. De Arabieren
zullen in de toekomst niet langer de valse profeet Mohammed volgen,
maar de HERE heerlijkheid geven en zijn lof tot het uiterste van de
aarde verkondigen (vers 12).
13 De HERE trekt uit als een held; als een krijgsman doet Hij de
strijdlust ontbranden; Hij heft de strijdkreet aan, ja schreeuwt die
uit; Hij betoont Zich een held tegen zijn vijanden. 14 Ik heb van
oudsher gezwegen, Ik heb gezwegen en Mij ingehouden; nu zal Ik
schreeuwen als een barende vrouw; 15 Ik zal snuiven en hijgen
tegelijk. Ik zal bergen en heuvels verschroeien en al hun gewas zal
Ik doen verdorren; Ik zal rivieren tot land maken en plassen zal Ik
doen opdrogen. 16 En Ik zal de blinden leiden op een weg die zij
niet kenden; op paden die zij niet kenden, zal Ik hen doen treden;
Ik zal de duisternis voor hen uit tot licht maken en de oneffen
plaatsen tot een vlakte. Dit zijn de dingen die Ik doen zal en die Ik
niet zal nalaten. 17 Zij zullen terugdeinzen en diep beschaamd
worden, die op gesneden beelden vertrouwen; die tot gegoten beelden zeggen: Gij zijt onze goden.

De HERE zal de heerschappij van de Islam te niet doen, evenals de
valse profeet van zijn volk, de antichrist, samen met de tien koningen
en het beest dat over hen regeert. Hij zal daartoe als een held
uittrekken (vers 13). Als zijn strijdlust ontbrandt en Hij de strijdkreet
doet horen (Jl 3:16; Jr 25:30), hebben de vijanden geen schijn van kans
meer. Hij heeft Zich heel lang ingehouden (vers 14) en is niet openlijk
tussenbeide getreden om zijn verdrukt volk, of het nu Israël of de
gemeente betreft, te bevrijden. Dat geeft zijn lankmoedigheid aan die
zo kenmerkend is voor de tegenwoordige tijd waarin Hij het evangelie
van zijn genade laat verkondigen, ondanks alle tegenstand en lastering
en afval.
Maar aan deze tegenwoordige tijd komt een einde. Gods zwijgen is
niet eindeloos. Hij zal het uitschreeuwen. Het is alsof alle ingehouden
woede over de goddeloosheid van de wereld en alles wat zijn volk is
aangedaan, eruit komt. Met de hitte van zijn toorn zal Hij bergen en
heuvels, als een beeld van de vijandige machten, en hun gewas, als
een beeld van hun werken, verteren (vers 15). Alle bronnen van zegen
zouden opdrogen, aan elke verkwikking zou een eind komen. Daartegenover zal Hij zijn volk barmhartigheid bewijzen. Hij zal hen die
verblind waren door de zonde de ogen openen voor hun nood en hun
zijn heil doen zien (vers 16). Hij zal hen uit de ellende voeren en hen
brengen op een weg van licht en zegen, op zijn eigen weg van
gerechtigheid en vrede. Hij zal de duisternis voor hen doen oplichten
en de weg van hindernissen bevrijden, die glad en begaanbaar maken.
In de eerste plaats ziet dit op de verlossing uit de Babylonische
ballingschap en de weg waarlangs ze uit Babel teruggeleid worden
naar Jeruzalem (vgl. 43:19). Maar meer nog zal de HERE in de eindtijd
zo handelen ten gunste van zijn volk. Ook is de beschrijving van zijn
handelen hier zo algemeen dat we het kunnen toepassen op het heel
het verlossingswerk van de Heer Jezus (Hij is de HERE) dat Hij voor
zijn hemels volk, de gemeente, heeft verricht. De HERE onderstreept
zijn woorden met een plechtige dubbele verklaring, een in positieve
en een in negatieve zin, waarbij beide verklaringen elkaar versterken:
Hij zal het doen en Hij zal het niet nalaten. Zo wordt elke twijfel
uitgesloten.
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En de HERE brult uit Sion en verheft zijn stem uit
Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar de
HERE is een schuilplaats voor zijn volk en een
veste voor de kinderen Israëls. (Jl 3:16)
Gij zult ook tot hen al deze woorden profeteren
en tot hen zeggen: De HERE zal brullen uit den
hoge en uit zijn heilige woning zijn stem verheffen; geweldig zal Hij brullen tegen zijn dreve,
een roep als van druiventreders zal Hij aanheffen tegen alle inwoners der aarde. (Jr 25:30)

...; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een
weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis. (Js 43:19)
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Dit handelen van de HERE heeft ook een gevolg voor de afgodendienaars (vers 17). Als ze zien wat de HERE heeft gedaan voor hen die hun
vertrouwen op Hem stellen, zullen ze vol schrik terugdeinzen en het
schaamrood zal hun op de kaken komen. De dwaasheid van hun
afgoderij en de nutteloosheid van hun afgoden zal in het volle licht
worden gesteld.
18 Gij doven, hoort, en gij blinden, slaat uw ogen op om te zien. 19
Wie is er blind dan mijn knecht en doof als de bode die Ik zend?
Wie is er blind als de volmaakte en blind als de knecht des HEREN?

Maar de HERE kan niet tevreden zijn met de doofheid en blindheid
van zijn volk voor zijn stem en daden. Hij roept hen om te horen en
te zien (vers 18). Vervolgens spreekt Hij in tegenstelling met de
doofheid en blindheid van zijn volk over een blindheid en doofheid
die Hem behaagt (vers 19). Dat betreft een blindheid en doofheid voor Ik had met mijn ogen een verbond gesloten,
alles wat niet in overeenstemming is met zijn wil (vgl. Jb 31:1). Deze hoe zou ik dan een maagd hebben aangezien?
(Jb 31:1)
blindheid wordt gevonden bij ‘‘mijn knecht’’ en deze doofheid kenmerkt ‘‘de bode die Ik zend’’. Het is de blindheid van Iemand die staat
in zijn raadsbesluiten en die handelt als zijn knecht. Het is Iemand die
de voortdurende gemeenschap met Hem geniet en blind is voor alles
wat daarvan zou afleiden. Dit zijn de ware kenmerken van Christus
als de Knecht van de HERE. Het bevat een krachtige en leerzame
boodschap voor ons die door genade in zijn dienst zijn geroepen. Veel
komt op ons af wat onze blik op de Heer kan verduisteren en ons doof
kan maken voor zijn stem. Het zijn allemaal dingen waarop ons vlees
maar te zeer geneigd is te reageren. We worden op talloze manieren
verzocht om te vergeten dat we op aarde zijn om eenvoudig de wil te
doen van Hem die ons heeft geroepen en gezonden. Het doen van onze
eigen wil heeft alleen maar verdriet voor ons hart tot gevolg.
20 Gij hebt wel veel gezien, maar gij hieldt het niet in gedachtenis;
gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt niet gehoord. 21 De
HERE had er behagen in ter wille van zijn gerechtigheid een grote,
heerlijke onderwijzing te geven. 22 Maar dit is een volk, beroofd en
uitgeplunderd; men heeft hen allen in kerkerholen geboeid, in
gevangenissen zijn zij weggeborgen; zij werden ten roof en er was
geen redder; tot plundering en er was niemand die zeide: Geef terug.

Na de vermelding van de trouwe blindheid wordt het verwijt van de
blindheid en doofheid van het volk hervat (vers 20). Ze hadden veel
gezien, maar de werkelijke inhoud was aan hen voorbijgegaan. Ze
hadden de oren open gehad, maar wat ze hoorden was niet tot hen
doorgedrongen. Dat kwam omdat hun hart niet op de HERE was
gericht en ze hun eigen belangen najaagden. Ze wilden niet in zijn
wegen wandelen en waren niet gehoorzaam aan zijn wet. Toch was
het zijn voornemen geweest om hun vanuit zijn woord, de wet, zijn
heerlijkheid te tonen (vers 21). Het was zijn vreugde om hen ‘‘een grote,
heerlijke onderwijzing te geven’’. Het gaat hier om de wet, maar dan
niet beperkt tot de tien geboden, maar in al zijn heerlijke uitspraken
die een God openbaren die met zijn wet, zijn onderwijzingen, de
zegen van zijn volk op het oog heeft. Zijn gerechtigheid verlangde
daarnaar, maar hun ongerechtigheid had dat onmogelijk gemaakt.
Maar het voornemen van God vond zijn volle vervulling in het
volmaakte leven en de volmaakte kenmerken van de Heer Jezus. Het
was zijn lust om Gods wil te doen, Gods wet was in zijn binnenste en ...; ik heb lust om uw wil te doen, mijn God,
uw wet is in mijn binnenste. (Ps 40:9)
bepaalde zijn hele leven (Ps 40:9).
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Zijn hele leven was volmaakte gehoorzaamheid, van begin tot eind En uiterlijk als een mens bevonden heeft Hij
(Fp 2:8). In de Persoon van zijn Zoon heeft de HERE de wet groot en Zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend tot
[de] dood, ja, [tot de] kruisdood. (Fp 2:8)
heerlijk gemaakt, zowel in diens leven als in diens dood. In alles zien
we de heerlijkheid van de wet in contrast met de wegen van het volk
aan wie de wet was gegeven.
Het volk bevond zich in een toestand van verharding. Ze hadden Gods
wet, zijn ‘‘heerlijke onderwijzing’’, naast zich neergelegd. Als gevolg
daarvan waren ze overgeleverd in handen van de heidense volken.
Het was een volk dat ‘‘beroofd en uitgeplunderd’’ was (vers 22). Het
was ook een volk dat in kerkerholen en gevangenissen geboeid en
opgeborgen was. Er was geen bewegingsvrijheid meer. Dat is ook in
geestelijk opzicht het geval als een gelovige buiten de wil en de weg
van God gaat leven. Dan zullen geestelijke machten zo iemand
beroven van alle christelijke waarden en hem tot een slaaf van de
zonde maken.
23 Wie onder u neemt dit ter ore, schenkt er aandacht aan en luistert
in het vervolg? 24 Wie heeft Jakob tot plundering overgegeven en
Israël aan berovers? Is het niet de HERE, tegen wie wij gezondigd
hebben, op wiens wegen zij niet hebben willen gaan, en naar wiens
wet zij niet geluisterd hebben? 25 Daarom stortte Hij de grimmigheid van zijn toorn over hen uit en het geweld van de oorlog. Dat
zette hen rondom in vlam, maar zij sloegen er geen acht op; ja, het
stak hen in brand, maar zij namen het niet ter harte.

Met vers 23 begint het laatste deel van dit hoofdstuk, waarin een
laatste serie van indringende vragen wordt gesteld. Deze vragen staan
in verband met wat eraan is vooraf gegaan en hebben direct te maken
met de jammerlijke toestand waarin het volk zich bevond. Het lijden
door de hand van de heidense volken zou nog groter worden. Slechts
een overblijfsel zal in het vervolg luisteren. ‘‘In het vervolg’’ is ‘wat
gaat komen’ en ziet op de toekomst. Het houdt de oproep in om met
de toekomst bezig te zijn. De gevolgen daarvan voor het praktische
leven zullen niet uitblijven. Alleen het overblijfsel zal erkennen dat
het lijden dat over het volk is gekomen, door de HERE is bewerkt (vers
24). Omdat de goddeloze massa van het volk niet wil luisteren, zullen
nog intensere plagen hen treffen (vers 25). Nog erger dan de tuchtiging
is het niet onderkennen dat de HERE dit over hen brengt. Deze dingen
worden geschreven om ons te leren dat wij niet zouden falen in het
erkennen dat de kastijdende hand van de Heer in ons leven wordt
bestuurd door zijn genadige voornemen, wijsheid en liefde.

Jesaja 42

193

Kostbaar, nieuwe dingen, uitdelging overtredingen

Jesaja 43

INHOUD
Vers 1-8:

De verlossende, liefhebbende, helpende God

Vers 9:

De volken gedaagd

Vers 10-13: Niemand is met God te vergelijken
Vers 14,15: De HERE kondigt het instrument tot verlossing aan
Vers 16-21: De HERE baant een weg voor zijn volk
Vers 22-24: De HERE houdt Israël zijn ongerechtigheden voor
Vers 25:

De onverwachte genade van de HERE

Vers 26-28: Argumentatie van de HERE dat het oordeel moet komen
TOELICHTING
1 Maar nu, zo zegt de HERE, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israël: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam
geroepen, gij zijt Mijn.

Met de woorden ‘‘maar nu’’ gaat de HERE ineens over van het oordeel
naar de troost (vers 1). De HERE verlaat zijn klacht over de verblinde,
verharde en onbekeerlijke toestand van Israël om zijn handelingen in
verbinding met zijn verbond in verleden, heden en toekomst te
ontvouwen. Die handelingen zijn allemaal gebaseerd op zijn scheppingsmacht en zijn verlossende genade. Voor ons die staan in de
vervulling van het verzoenend offer van Christus en de bediening
daarvan aan ons door zijn Heilige Geest, zijn Gods onherroepelijke
zekerheden en beloften in dit gedeelte dubbel kostbaar. De verandering van rechtvaardige verontwaardiging naar liefdevolle vertroosting en vertroostende beloften en verzekeringen is buitengewoon
betekenisvol. Het laat zien dat het herstel niet kan worden bewerkt
door enige verdienstelijke inspanning van de kant van het dwalende
volk. Aan hun verschrikkelijke nood kon alleen worden tegemoet
gekomen door Goddelijke genade.
De liefde van God is niet sentimenteel, wordt nooit uitgeoefend ten
koste van zijn heiligheid, gooit het nooit op een akkoordje met zijn
gerechtigheid. De liefde die kastijdt is van eerdere datum dan de
kastijding. Hij heeft zijn volk liefgehad, voordat het afdwaalde waardoor zijn kastijding nodig werd.
In zijn liefde heeft de HERE hen geschapen. Dit was een bovennatuurlijke handeling naar aanleiding van een voorgenomen raadsbesluit.
Ook heeft Hij hen in zijn liefde geformeerd. Dit was een bovennatuurlijk proces dat Hij Zich eveneens had voorgenomen en waarvan
Hij getuigt in zijn handelingen met de aartsvaders en het nageslacht
van Jakob. In zijn liefde heeft Hij hen ook verlost. Steeds weer heeft
Hij het volk eraan herinnerd dat niets anders dan zijn directe macht
hen uit Egypte heeft verlost. Tenslotte heeft Hij hen in zijn liefde
geroepen bij hun naam. Het roepen bij de naam heeft in de Schrift de
gedachte aan tederheid die zich verheugt in het bezit van de geroepene. Zo heeft Hij zijn eigen schapen bij hun naam geroepen en uitgeleid
(Jh 10:3). Schepping, verlossing en roeping zijn ook ons deel: wij zijn
geschapen in Christus Jezus (Ef 2:10), verlost door zijn bloed (Ef 1:7)
en geroepen door zijn genade (Gl 1:15). Het ‘‘vreest niet’’ is gebaseerd
op de bewijzen van Gods barmhartigheid in het verleden.
194

Jesaja 43

Hem doet de deurwachter open, en de schapen
horen zijn stem; en hij roept zijn eigen schapen
bij name en leidt ze naar buiten. (Jh 10:3)
Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren
heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen.
(Ef 2:10)
..., waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde, in Wie wij de verlossing hebben door zijn
bloed, de vergeving van de overtredingen, naar
de rijkdom van zijn genade, ... (Ef 1:7)
Maar toen het God, die mij vanaf [de] schoot
van mijn moeder afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagde zijn Zoon in mij te
openbaren, ... (Gl 1:15)

2 Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door
rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult
gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. 3 Want Ik, de
HERE, ben uw God, de Heilige Israëls, uw Verlosser; Ik geef Egypte,
Ethiopië en Seba als losgeld in uw plaats. 4 Omdat gij kostbaar zijt
in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor
u in de plaats en natiën in ruil voor uw leven.

De HERE belooft hun zijn tegenwoordigheid als zij door wateren en
rivieren gaan, wat herinnert aan hun gaan door de Rode Zee en de
Jordaan (vers 2). Vervolgens verzekert Hij hen ervan dat Hij bij hen
zal zijn als ze door het vuur gaan (vgl. Dn 3:25). Water spreekt voor ons
van gevaren die voortkomen uit omstandigheden van het dagelijks
leven, beproevingen van het geloof in de gewone dingen van het
leven; vuur spreekt van vervolging. Beide vormen kunnen in het leven
van de gelovige voorkomen. Het is Gods voornemen om de vrees uit
ons hart te bannen en ons geloof te versterken door alles wat vervat
is in de verzekering ‘‘want Ik, de HERE, ben uw God’’ (vers 3). Deze
namen spreken van zijn majesteit en de grootheid van zijn oneindig
Wezen en zijn almachtige kracht. Hij is hun Verlosser. Maar als Hij
hen verlost, doet Hij dat ook als de Heilige Israëls. Nooit handelt Hij
in strijd met zijn heiligheid en gerechtigheid.
Voor de verlossing van zijn volk betaalt Hij met andere volken. Als
Kores zijn volk laat gaan, geeft Hij Kores er andere volken voor in
de plaats. Nooit zal Hij iemand iets schuldig zijn. Hij handelt zo ten
gunste van zijn volk, omdat dit volk kostbaar is in zijn ogen (vers 4).
Hij schat het hoog in en heeft het lief boven andere volken. Dat is een
daad van pure genade, want het volk heeft het niet verdiend. Het is in
zichzelf niet beter dan andere volken. Zo mogen we ook aan onszelf
denken. We zijn aangenaam voor God, niet in onszelf, maar in de
Geliefde (Ef 1:6). De Vader heeft ons lief, zoals Hij de Zoon liefheeft
(Jh 17:23).

Hij zeide: Zie, ik zie vier mannen vrij wandelen
midden in het vuur, en zij hebben geen letsel, en
het uiterlijk van de vierde gelijkt op dat van een
zoon der goden! (Dn 3:25)

..., tot lof van [de] heerlijkheid van zijn genade,
waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde, ... (Ef 1:6)
Ik in hen en U in Mij; opdat zij volmaakt zijn tot
één, opdat de wereld erkent dat U Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad zoals U Mij hebt
liefgehad. (Jh 17:23)

5 Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten
komen en vergader u van het westen. 6 Ik zeg tot het noorden: Geef,
en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en
mijn dochters van het einde der aarde, 7 ieder die naar mijn naam
genoemd is, en die Ik geschapen heb tot mijn eer, die Ik geformeerd
heb, die Ik ook gemaakt heb. 8 Doet het volk uitgaan, dat blind is,
al heeft het ook ogen, en dat doof is, al heeft het ook oren.

De verzen 5 en 6 geven aan dat de HERE zijn volk vanuit alle
windstreken zal verzamelen en hen in zijn land zal brengen. Dit zal
in de eindtijd gebeuren. De heidenen ten noorden en ten zuiden van
Israël gebiedt Hij om hen, die Hij ‘‘mijn zonen’’ en ‘‘mijn dochters’’
noemt, vanuit de uiterste plaatsen naar zijn land terug te brengen. Als
reden voor dit handelen herhaalt Hij de vertroostende boodschap van
vers 1. Hij vereenzelvigt Zich met hen door over hen te spreken als
‘‘ieder die naar mijn naam genoemd is’’ (vers 7). Het ziet op:
l
identificatie in karakter met Hemzelf;.
l
bezit van Hem om zijn heerlijkheid en genade ten toon te spreiden.
Ze vormen zijn bezit om zijn eer uit te stralen. Hij heeft ze geschapen
door hen in een daad van macht als volk te doen ontstaan; Hij heeft
ze geformeerd ziet op het proces van zijn veranderende genade om
wat Hij heeft geschapen zijn heerlijkheid te doen weerspiegelen; Hij
heeft hen ook gemaakt tot wat ze zijn, wat ziet op de voltooiing van
zijn Goddelijk werk. In deze drie handelingen zit een climax: scheppen, formeren, voleinden.
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Deze drie aspecten zijn ook van toepassing op ons, christenen. Ze
brengen de wonderen van Gods raadsbesluiten en macht en de rijkdom van zijn genade tot uitdrukking. Hij heeft ons geschapen in
Christus, Hij verandert ons door de werkzame kracht van de Heilige
Geest en zal ons volmaken bij de komst van de Heer.
Het bevel in vers 8 wordt niet gegeven om Israël uit ballingschap terug
te brengen. Dat was het geval in vers 5. Maar hier is het een algemene
opdracht om samen te komen op de plaats die Hij heeft bestemd voor
de handhaving van zijn wezen, kenmerken, gezag en besluiten. Het Gij doven, hoort, en gij blinden, slaat uw ogen
op om te zien. (Js 42:18)
volk is dan niet langer blind en doof zoals in 42:18.
9 Alle volken zijn samen vergaderd en de natiën hebben zich
verzameld. Wie onder hen kondigt dit aan en doet ons het verleden
horen? Laten zij hun getuigen voorbrengen, opdat zij in het gelijk
gesteld mogen worden en men het hore en zegge: Het is waarheid.
10 Gij zijt, luidt het woord des HEREN, mijn getuigen, en mijn
knecht, die Ik verkoren heb, opdat gij het weet en in Mij gelooft en
inziet, dat Ik dezelfde ben; vóór Mij is er geen God geformeerd en
na Mij zal er geen zijn. 11 Ik, Ik ben de HERE, en buiten Mij is er
geen Verlosser. 12 Ik heb verkondigd, verlost en doen horen, en ben
geen vreemde onder u; gij toch zijt mijn getuigen, luidt het woord
des HEREN, en Ik ben God. 13 Ook voortaan ben Ik dezelfde en
niemand redt uit mijn hand. Ik werk, en wie zal het keren?

Maar ook de heidense volken zullen vergaderd worden (vers 9). Voordat de heidenen echter de rijkdom van het vrederijk zullen kunnen
genieten, zullen zij gebracht moeten worden tot de erkenning van de
feiten aangaande de ware God, in tegenstelling tot hun afgoden en
bijgeloof. De uitdaging luidt of de volken maar hun getuigen kunnen
voorbrengen, opdat zij gerechtvaardigd worden. Maar die zijn er
natuurlijk niet. Het enige alternatief is de erkenning: ‘‘Het is waarheid’’ dat er maar één ware en levende God is.
In vers 10 verklaart de HERE dat het volk Israël zijn ‘‘getuigen’’ zijn
(vgl. 44:8). Het volk is altijd zijn getuige geweest aangaande het bestaan
van de HERE, maar zij zullen zowel getuige als knecht zijn als zij
hersteld zijn. Zij getuigen van de niet-begonnen en zelfstandig bestaande natuur van zijn Wezen. ‘Ik ben Dezelfde’ of ‘Ik ben Hij’ is
de verklaring dat Hij exclusief en eeuwig in het verleden en de
toekomst God is. Omdat zijn Wezen geen begin en geen eind heeft,
is de gedachte aan een ander wezen los van Hem met kenmerken van
een godheid een tegenspraak in zichzelf. Hoe leeg en nutteloos zijn
dan ook de pogingen van de heidenen om aan te tonen dat de
voorwerpen van hun aanbidding ware goden zijn! En dat niet alleen,
maar hoe volkomen gedoemd tot falen zal de poging van de mens der
zonde zijn om de onder hem staande volken te dwingen hem als God
te vereren. Het oordeel over deze godslasterlijke arrogantie zal door
de Zoon van God Zelf worden voltrokken.
De tweede verklaring dat zijn aardse volk zijn getuigen zijn wordt
verbonden met de feiten dat Hij alleen de Verlosser is en dat niemand
uit zijn hand kan redden (vers 11-13). Hij is niet alleen de Eeuwige, Hij
is ook de Almachtige. Niet alleen kan niemand Hem verhinderen,
maar niemand kan ook veranderen wat Hij heeft gevestigd. Als dit
waar is met betrekking tot zijn aardse, nationale getuigen, laten wij
er dan moed uit putten en nieuwe kracht als degenen die Hij heeft
geroepen om zijn getuigen te zijn door het evangelie.
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Weest niet verschrikt en vreest niet. Heb Ik het u
niet van oudsher doen horen en verkondigd? Gij
zijt mijn getuigen: is er een God buiten Mij? Er
is geen andere Rots, Ik ken er geen. (Js 44:8)

14 Zo zegt de HERE, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Om uwentwil
zend Ik iemand naar Babel en doe al de Chaldeeën als vluchtelingen
afdalen naar de schepen waarover zij jubelden, 15 Ik de HERE, uw
Heilige, de Schepper van Israël, uw Koning.

Met vers 14 begint een nieuw gedeelte dat doorloopt tot 44:5. De
onderwerpen daarin zijn wraak, bevrijding en de uitstorting van de
Geest. Het eerste deel gaat over de uitoefening van de toorn van God
over de Chaldeeën die zij over zich hebben afgeroepen door hun
mishandeling van Gods volk. ‘‘Om uwentwil’’, dat wil zeggen ter
wille van het voornemen zijn volk te verlossen, heeft Hij iemand als
voltrekker van zijn oordeel naar Babel gezonden. Dat blijkt Kores te
zijn. Het optreden van deze Kores zou tot gevolg hebben dat hun
oorlogsvloot waarover ze jubelden en waarop ze trots waren, zou
worden gedegradeerd tot een vluchtvloot. Met het oog op hun bevrijding geeft God een viervoudige herinnering aan zijn volk van Wie
Hij is (vers 15). Als de ‘‘HERE’’ is Hij de God van het verbond. Als ‘‘uw
Heilige’’ staat Hij in contrast met hun onheilige verlaten van Hem en
het onheilige karakter van hun heidense overheersers. Als ‘‘de Schepper van Israël’’ heeft Hij hen geschapen tot zijn eer en zal Hij nooit
toelaten dat zij definitief verworpen worden. Als ‘‘uw Koning’’ zal
Hij regeren tot zegen voor zijn volk, in tegenstelling tot de altijd weer
falende koningen van Israël, Juda en de volken van wie zij slaven zijn
geworden.
16 Zo zegt de HERE, die door de zee een weg baant en een pad door
machtige wateren; 17 die wagen en paard doet uittrekken, krijgsmacht en helden; tezamen liggen zij neder, zij staan niet weer op,
zij zijn uitgeblust, als een vlaspit uitgedoofd: 18 Denkt niet aan
hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; 19
zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht
op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de
wildernis. 20 Het gedierte des velds zal Mij eren, jakhalzen en
struisen, want Ik geef water in de woestijn, rivieren in de wildernis
om mijn uitverkoren volk te drenken. 21 Het volk dat Ik Mij
geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen.

Hij zal voor hen een weg in de zee banen en een pad door machtige
wateren (vers 16). Zo had Hij dat vroeger gedaan, toen Hij in de
Schelfzee voor hen een pad maakte. Dit is ook de ervaring van alle
heiligen. De wateren van de naties woeden en gaan te keer, de
vijandschap en vervolging nemen toe, maar God heeft een pad voor
zijn volk. Dit pad heeft niet alleen betrekking op bevrijding uit
moeilijkheden, maar ook op de verkondiging van het evangelie dat
zijn weg gaat tot het vastgestelde eind.
Vers 17 geeft een herinnering (die ook geldt voor de huidige tijd) aan
de alles omverwerpende macht van God met betrekking tot de legers
van de volken. Wat de heersers ook bedenken, het is de HERE die
‘‘wagen en paard doet uittrekken’’. De rampspoeden van de oorlog
zijn zijn oordelen. Hierdoor wil Hij de harten van de mensen tot
bekering brengen. Tevens zal Hij zijn nationale voornemens vervullen en zal Hij het vuur van de strijd van de vijanden van zijn aardse
volk uitblussen en uitdoven. Zo gebeurde het met Farao en zijn ruiters.
Dan mogen ze de droevige tijd van ontrouw en verdrukking vergeten
(vers 18). Het kan ook betekenen dat ze niet meer aan vroeger moeten
denken alsof God alleen in die tijd voor zijn volk handelend optrad.
Ze mogen zich richten op het nieuwe dat Hij gaat geven (vers 19). Hij
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is niet alleen de God van het verleden, Hij is ook de God van het heden
en de toekomst.
Laten we deze beloften toepassen op onze eigen ervaringen en de vier
zinnen samennemen die bedoeld zijn tot onze troost in tijden van
beproeving en moeiten:
l
door de wateren (vers 2) - zij zijn in zichzelf een middel om ons de Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u;
gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoeervaring te geven van de tegenwoordigheid van de Heer;
len; ... (Js 43:2a)

l

door het vuur (vers 2) - we worden verzekerd dat Hij ons bewaart; ...; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. (Js 43:2b)

l

l

in de zee en in de machtige wateren (vers 16) - hier voorziet God in
een weg, moeilijke omstandigheden zijn een middel om ons het
bewustzijn te geven van de leiding van God;
in de wildernis en in de woestijn (vers 19) - leiding en verkwikking
zijn hier ons deel.

De wateren spreken van overweldigende beproevingen, de wildernis
en de woestijn spreken van de toestand van de wereld om ons heen
die ons, als we ons daar ongevraagd mee bezighouden, geestelijk zal
doen lijden en terneer drukken. Maar God heeft een weg te midden
van zulke omstandigheden, een pad van gemeenschap met Hem, een
pad van blijdschap en vruchtbaarheid.

Zo zegt de HERE, die door de zee een weg baant
en een pad door machtige wateren; ... (Js 43:16)

...; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een
weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis. (Js 43:19)

Zijn toekomstige barmhartigheden worden voor ons gebracht alsof ze
al begonnen zijn. Hij zal een weg in de woestijn maken en rivieren in
de wildernis. Het nieuwe houdt een zegen in voor de hele aarde
wanneer Gods aardse volk de zegeningen geniet van zijn verlossingswerk. Als het lijden van Israël tot een eind is gekomen, is er ook een
eind gekomen aan het lijden van de schepping. Omdat God water in
de wildernis geeft, zal het gedierte van het veld Hem eren (vers 20).
Maar de zegeningen worden niet allen verleend tot welzijn van
mensen en dieren. Het hoofddoel is de eer van God Zelf (vers 21).
22 Doch Mij hebt gij niet aangeroepen, o Jakob, of u om Mij moeite
gegeven, o Israël. 23 Gij hebt Mij de schapen uwer brandoffers niet
gebracht en met uw slachtoffers hebt gij Mij niet geëerd; Ik heb u
niet lastig gevallen om spijsoffers en Ik heb u geen moeite aangedaan om wierook. 24 Gij hebt Mij voor zilver geen kalmoes gekocht
en met het vet uwer slachtoffers hebt gij Mij niet gelaafd. Neen, gij
zijt Mij lastig gevallen met uw zonden, hebt Mij moeite aangedaan
met uw ongerechtigheden. 25 Ik, Ik ben het, die uw overtredingen
uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet.

Het verschil tussen aanklachten in de verzen 22-24 en de genade en
barmhartigheid in de verzen 25 en 26 is groot en opvallend. Het eerste
deel verhaalt de ongerechtigheden van Israël, met vijf dingen die ze
niet hebben gedaan en drie dingen die ze wel hebben gedaan. In plaats
van Hem aan te roepen waren ze moe van Hem geworden. In plaats
van offers aan Hem te brengen waren ze Hem lastig gevallen met hun
zonden en hadden ze Hem vermoeid met hun ongerechtigheden. Vers
23 zegt dat God hun geen last had opgelegd, maar in vers 24 zegt Hij
dat hun zonden zwaar op Hem wogen, als de last op een knecht.
Hierbij denken we onwillekeurig aan het kruis. Ten koste van hoeveel
heeft de Heer Jezus de last van de zonden van mensen op Zich
genomen! We zullen nooit in staat zijn te beseffen hoe groot het
gewicht voor God is geweest om zijn Zoon niet te sparen, maar Hem
voor ons over te geven (Rm 8:32).
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Hoe zal Hij die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar Hem voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen
schenken? (Rm 8:32)

In het licht hiervan kunnen we beter het contrast met vers 25 begrijpen. De liefde die hierin is geopenbaard, is niet ten koste gegaan van
Goddelijke heiligheid en gerechtigheid, maar zij vormen er juist de
basis van. ‘‘Om Mijnentwil’’ drukt de vrije genade uit waardoor onze
zonden zijn verwijderd, want er is niets in de zondaar dat dit verdient.
Door de soevereine handeling van Gods genade in de dood van
Christus heeft zijn gerechtigheid met de zonde afgerekend. Zijn
genade en liefde hebben de zonde uitgewist. Vers 25 is dan ook niet
slechts een eenvoudige belofte, maar het is een onderdeel van een
argument. Het ziet vooruit naar wat in de brief aan de Romeinen als
het evangelie naar voren wordt gebracht, namelijk dat er van de kant
van de mens geen enkele verdienste is, dat rechtvaardiging door
genade plaatsvindt en dat de voorwaarde berouw en geloof is. Door
deze oudtestamentische voorbeelden krijgen we een dieper inzicht in
de wegen van God met de mens.
26 Maak Mij indachtig, laat ons tezamen richten, spreek op, opdat
gij in het gelijk gesteld moogt worden. 27 Uw eerste vader heeft al
gezondigd en uw woordvoerders hebben tegen Mij overtreden; 28
daarom ontwijdde Ik oversten van het heiligdom en gaf Ik Jakob
prijs aan de ban, Israël aan beschimpingen.

Met zijn oproep in vers 26 beveelt de HERE zijn volk na te gaan of zij
zich kunnen herinneren of er een verdienste van hun kant is, waardoor
Hij hen zou kunnen rechtvaardigen. Hij had zojuist gesteld dat Hij,
en Hij alleen, hun overtredingen kon en wilde uitdelgen en hen van
hun schuld kon zuiveren. En verder dat, waar dit hun schuld was, Hij
dat zou doen niet ter wille van hen, maar ter wille van Zichzelf.
Vereffening van de schuld kon alleen op de grondslag van genade.
Als ze daar anders over dachten, laat ze dan hun zaak (als in een
gerechtshof) tegenover die van Hem naar voren brengen. Onmiddellijk aansluitend laat Hij de onmogelijkheid van hun succes zien. Hun
eerste vader had gezondigd. Hun woordvoerders, tussenpersonen
tussen het volk en de HERE, hadden tegen Hem overtreden (vers 27).
We kunnen daarbij denken aan koningen, priesters en profeten. Het
volk en ook hun leiders waren zondaars vanaf het begin en hun hele
geschiedenis door. Met het oog op hun volhardende onbekeerlijkheid,
vooral van de oversten van het heiligdom, de priesters, was het
oordeel onvermijdelijk (vers 28).
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De Geest beloofd, God en de afgoden, belofte van herstel

Jesaja 44

INHOUD
Vers 1-5:

De Geest uitgegoten

Vers 6-8:

Er is geen andere God

Vers 9-20: De afgoden bespot
Vers 21-23: De HERE vergeet zijn volk niet
Vers 24-28: De HERE belooft herstel
TOELICHTING
1 Maar nu, hoor, o Jakob, mijn knecht, en Israël, die Ik verkoren
heb. 2 Zo zegt de HERE, uw Maker en van de moederschoot aan uw
Formeerder, die u helpt: Vrees niet, mijn knecht Jakob, en Jesurun,
die Ik verkoren heb. 3 Want Ik zal water gieten op het dorstige en
beken op het droge; Ik zal mijn Geest uitgieten op uw nakroost en
mijn zegen op uw nakomelingen. 4 Zij zullen uitspruiten tussen het
gras, als populieren langs de beken.

De onbegrensde genade van God wordt schitterend gedemonstreerd
in de openingsverzen van dit hoofdstuk. De verwijten en aanklachten
van hoofdstuk 43 worden direct gevolgd door zekerheid en belofte,
gebaseerd op Gods voorgenomen raadsbesluiten en scheppingshandelingen met betrekking tot het volk. Het is een bewijs dat Hij in de
toorn denkt aan ontferming.
Het hoofdstuk begint met een Goddelijk ‘‘maar’’ (vers 1), nadat Hij in
het laatste vers van het vorige hoofdstuk het oordeel heeft aangekondigd over de hardnekkige zondigheid van het volk. Dit komt opmerkelijk overeen met het ‘‘maar’’ van 43:1 dat in dezelfde zin aansluit
op het laatste vers van het daaraan voorafgaande hoofdstuk. De HERE
herhaalt hier zijn genadige uitspraken van het begin van hoofdstuk 43,
waaraan Hij toevoegt dat Hij Israël heeft ‘‘verkoren’’. In beide gedeelten gebruikt Hij woorden voor de geboorte van zijn volk die ook
in het verslag van de schepping van de mens voorkomen: scheppen
(Gn 1:27), maken (Gn 1:16) en formeren (Gn 2:7). Het maakt zijn
voornemen en belofte aan Jakob onveranderlijk, ondanks het grote
verval van zijn volk. Hij noemt hen zelfs ‘‘Jeschurun’’ (vers 2), een
Hebreeuws woord dat ‘‘oprecht’’ betekent en in de Septuaginta (de
Griekse vertaling van het Oude Testament) vertaald is met ‘geliefde’.
Het is een benaming die eerder door Mozes is gebruikt (Dt 32:15;
33:5,26) en die vooruitziet naar de toekomstige toestand van gerechtigheid van Israël. Deze naam staat wel in groot contrast met de naam
‘‘Jakob’’ die ‘hielenlichter’ betekent, dat wil zeggen bedrieger. De
HERE maakt van hen de ‘‘oprechte’’ en daarom kan Hij hen uitredden.
De beloften die volgen, zijn doortrokken van Goddelijke verrukking.
De dorstigen worden verzadigd, het zaad van Jakob wordt gezegend
door de uitstorting van de Geest (in het beeld van de uitstorting van
water, (vgl. Jh 7:38,39) met als resultaat nationale en geestelijke vruchtbaarheid (vers 3,4). Die tijd is nabij. De genade zal triomferen. Het is
ook een vertroosting voor ons nu. Laten wij als Gods ‘‘Jeschurun’’
wandelen en vervuld zijn met de Geest. Dan brengen wij vrucht voort.
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Maar nu, zo zegt de HERE, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israël: Vrees niet,
want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. (Js 43:1)
En God schiep de mens naar zijn beeld; naar
Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw
schiep Hij hen. (Gn 1:27)
En God maakte de beide grote lichten, het grootste licht tot heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot heerschappij over de nacht, benevens de sterren. (Gn 1:16)
... - toen formeerde de HERE God de mens van
stof uit de aardbodem en blies de levensadem in
zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen. (Gn 2:7)
Toen werd Jesurun vet, en sloeg achteruit
-- vet werd gij, dik en vet gemest -en hij verwierp God, die hem gemaakt had,
hij minachtte de Rots van zijn heil. (Gn 32:15)
Hij werd Koning in Jesurun, toen de hoofden van
het volk bijeenkwamen, de stammen van Israël
alle tezamen. (Gn 33:5)
Daar is niemand als God, o Jesurun; Hij rijdt
langs de hemel als uw helper en in zijn hoogheid
over de wolken. (Gn 33:27)
Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen
van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit nu zei Hij van de Geest, die zij die in
Hem geloven, zouden ontvangen; want [de]
Geest was [er] nog niet, omdat Jezus nog niet
was verheerlijkt. (Jh 7:38,39)

5 De een zal zeggen: Ik ben des HEREN, een ander zal zich noemen
met de naam Jakob, en een derde zal op zijn hand schrijven: van
de HERE, en de naam Israël aannemen.

Vers 5 voorzegt het gevolg voor de heidenen van het herstel van Israël.
Het drievoudig getuigenis moet worden gelezen in het licht van Psalm
87:4,5. Daar worden enkele volken genoemd die zullen delen in het
voorrecht de HERE te kennen en die worden opgeschreven als geboren
in Sion. Onder de heidenen die in de zegen van het vrederijk zijn, zal
de een zeggen dat hij de HERE toebehoort. Een ander zal de naam van
Jakob uitspreken op een wijze die van grote eerbied getuigt. Het is
dan niet langer de naam van smaad, van de bedrieger, maar de naam
van een volk waaraan de HERE Zich heeft verbonden als zijn uitverkoren volk. Weer een ander zal schriftelijk verklaren (niet: ‘‘op zijn
hand schrijven’’, maar ‘met zijn hand schrijven’) dat hij alleen aan de
HERE toebehoort. Door het aannemen van de naam Israël geeft hij aan
dat het dragen van die naam een grote eer betekent (vgl. Rm 11:12). Er
is een treffende parallel tussen dit vers en het resultaat van het
evangelie dat wij prediken. Zoals in de toekomstige dag een heiden
zal erkennen dat hij de HERE toebehoort, zal iemand die zich vandaag
bekeert, leren erkennen dat hij het eigendom van de Heer is (1Ko 3:23;
Gl 3:29) en zo noemt hij ook de naam van de Heer (2Tm 2:19).

Rahab en Babel vermeld Ik als degenen die Mij
kennen; zie, Filistea en Tyrus met Ethiopië:
deze is daar geboren.
Ja, van Sion wordt gezegd:
Ieder van hen is in haar geboren,
Hij, de Allerhoogste, bevestigt haar. (Ps 87:4,5)

En als hun overtreding [de] rijkdom van [de] wereld is en hun verlies [de] rijkdom van [de] volken, hoeveel te meer hun volheid! (Rm 11:12)
..., alles is van u; en u bent van Christus, en
Christus is van God. (1Ko 3:23)
En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams
nageslacht [en] volgens belofte erfgenamen.
(Gl 3:29)
Evenwel, het vaste fundament van God staat en
heeft dit zegel: [De] Heer kent hen die de zijnen
zijn; en: Laat ieder die de naam van [de] Heer
noemt, zich onttrekken aan ongerechtigheid.
(2Tm 2:19)

6 Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der
heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is
er geen God. 7 En wie is als Ik -- hij roepe het uit en verkondige het
en legge het Mij voor -- daar Ik toch het overoude volk in het aanzijn
riep; en hetgeen er in de toekomst gebeuren zal, mogen zij verkondigen. 8 Weest niet verschrikt en vreest niet. Heb Ik het u niet van
oudsher doen horen en verkondigd? Gij zijt mijn getuigen: is er een
God buiten Mij? Er is geen andere Rots, Ik ken er geen.

In vers 6 spreekt de HERE voor de derde maal erover dat Hij de
‘‘Verlosser’’ van Israël is (41:14; 43:14). Dan stelt Hij Zichzelf op weer
andere wijzen voor die tegelijk nieuwe verwijten betekenen van hun
dwaze afgoderij. Hij zegt van Zichzelf: ‘‘Ik ben de eerste en Ik ben
de laatste’’. Dat doet Hij drie maal in Jesaja: in 41:4, hier en in 48:12.
Ook Heer Jezus noemt Zich drie maal zo (Op 1:17; 2:8; 22:13). Het
bewijst hun eenheid in de Godheid, hun eeuwig voorbestaan en hun
absolute verhevenheid. Het geeft aan dat alle bezielde en onbezielde
schepselen hun bestaan aan Hen te danken hebben en dat het begin,
de loop en het einde onder Hun verheven controle staan. Daardoor
mag Israël er zeker van zijn dat alle Goddelijke beloften en toezeggingen vervuld zullen, want Hij ze zijn gedaan door Hem, die hun
‘‘Koning’’, ‘‘de HERE der heerscharen’’ is.
In onze omstandigheden is Hij, die ons heeft verlost, ook de Eerste
en de Laatste. Hij staat aan het begin en aan het eind. Hij staat aan het
begin van ons nieuwe leven in Christus, Hij zal met ons zijn en zal al
zijn raadsbesluiten ten aanzien van ons vervullen. Zo is Hij ook het
begin, de loop en de voleindig van onze speciale dienst die Hij ons
heeft toevertrouwd.
In de verzen 7 en 8 herhaalt de HERE wat Hij ook al in 41:22,23 en
43:9,10 heeft gezegd. Opnieuw uit Hij de uitdaging of er iemand is
die dingen kan verkondigen of verklaren zoals Hij dat doet, en dat in
geregelde orde. Hij heeft dat Zelf wel gedaan sedert Hij ‘‘het overoude
volk in het aanzijn riep’’. Hij heeft profeten onder hen verwekt die
‘‘hetgeen er in de toekomst gebeuren zal’’ hebben verkondigd. Laat
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Vrees niet, gij wormpje Jakob, gij volkje Israël!
Ik ben het, die u help, luidt het woord des HEREN,
en uw Verlosser is de Heilige Israëls. (Js 41:14)
Zo zegt de HERE, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Om uwentwil zend Ik iemand naar Babel
en doe al de Chaldeeën als vluchtelingen afdalen
naar de schepen waarover zij jubelden, ...
(Js 43:14)
Wie heeft dit bewerkt en tot stand gebracht? Hij,
die de geslachten van de aanvang af heeft geroepen; Ik, de HERE, die de eerste ben, en bij de laatsten ben Ik dezelfde. (Js 41:4)
Hoor naar Mij, Jakob, Israël, mijn geroepene. Ik
ben dezelfde, Ik ben de eerste, ook ben Ik de laatste; ... (Js 48:12)
En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zei:
Vrees niet, Ik ben de eerste en de laatste, en de
levende; ... (Op 1:17)
En schrijf aan de engel van de gemeente in
Smyrna:
Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest
is en [weer] levend geworden: ... (Op 2:8)
Ik ben de alfa en de oméga, de eerste en de laatste, het begin en het einde. (Op 22:13)
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de goden en profeten van de heidense volken zulke dingen maar eens
verklaren. Geen god van de heidenen kon deze uitdaging beantwoorden. Daarom kon Israël vrij van angst zijn en op God vertrouwen,
naast Wie er geen andere is. Ondanks alle aanvallen van de satan, zijn
zij getuigen van wie Hij is en van het onveranderlijk karakter van zijn
raadsbesluiten. Waarom zouden ze verschrikt zijn en vrezen als Hij
hun Rots is? De rots stelt onbeweeglijkheid, kracht en bescherming
voor. Laten wij die Hij als zijn getuigen hier heeft gelaten, daar onze
steun in vinden. De dingen om ons heen zijn in beweging en onzeker.
Alles verandert, regeringen wisselen, maar Hij niet.
9 Zij, die beelden vormen, zijn allen ijdelheid: hun dierbare maaksels brengen geen baat, zijzelf zijn er getuigen van, dat zij niets zien
en niets weten, zodat zij beschaamd staan. 10 Wie vormt een god en
giet een beeld, waarvan hij geen baat heeft? 11 Zie, al de aanhangers daarvan zullen beschaamd staan; de werklieden zijn slechts
mensen: laten zij bijeenkomen en zich opstellen, zij zullen verschrikt worden en beschaamd staan tevens. 12 De smid heeft een
bijl en werkt in de kolengloed en vormt het (beeld) met hamers en
bewerkt het met zijn krachtige arm; zelfs duldt hij de honger, totdat
hij geen kracht meer heeft; en drinkt geen water, totdat hij amechtig
wordt. 13 De timmerman spant het meetsnoer en tekent de omtrek
af met de stift, bewerkt het (beeld) met de schaaf, tekent met de
passer de omtrek af en maakt het naar de beeltenis van een man,
naar een pronkstuk van een mens, om in een huis te wonen. 14 Hij
velde ceders voor zich en nam een steeneik of een eik en kweekte
die voor zich op onder de bomen des wouds, plantte een pijnboom,
en de regen deed die groeien. 15 En dat dient de mens tot brandhout;
hij neemt daarvan en warmt zich, ook steekt hij het aan en bakt
brood; ook maakt hij er een god van en buigt zich neder; hij maakt
er een gesneden beeld van en knielt daarvoor neer. 16 De helft
daarvan verbrandt hij in het vuur; bij die helft eet hij vlees, braadt
een gebraad en wordt verzadigd; ook warmt hij zich en zegt: Ha, ik
word warm, ik merk vuur. 17 En het overblijfsel verwerkt hij tot een
god, tot zijn gesneden beeld, knielt daarvoor neer, buigt zich,
aanbidt het en zegt: Red mij, want gij zijt mijn god! 18 Zij hebben
geen kennis en geen inzicht, want hun ogen zijn dichtgestreken,
zodat zij niet zien; hun harten, zodat zij niet begrijpen. 19 Niemand
neemt dit ter harte, niemand heeft kennis of inzicht, zodat hij zegt:
De helft daarvan verbrandde ik in het vuur, ook bakte ik op zijn
kolen brood, ik braadde vlees en ik at; zou ik dan van zijn overschot
een gruwel maken, zou ik neerknielen voor een blok hout? 20 Wie
zich met as bezighoudt, die heeft zijn bedrogen hart verleid; hij redt
zijn leven niet en vraagt zich niet af: Is er geen bedrog in mijn
rechterhand?

De hele boodschap van het voorgaande gedeelte is: Vertrouw op Mij
en niet op de afgoden. Steeds waren ze geneigd maar weer te gaan
vertrouwen op de afgoden van de volken. In dit licht volgt in de verzen
9-20 in bloemrijke taal de treffendste van alle Goddelijke protesten
tegen de afgoden en hun makers. Er zijn twee dingen op te merken
bij het onderwerp ‘afgoden’. Het ene is dat achter de afgoden demonen schuil gaan (Dt 32:17; 1Ko 10:20; Op 9:20). Dat betekent dat het
dienen van afgoden in werkelijkheid het dienen van demonen is. De
beelden stellen concrete demonische machten, engelen van satan,
voor. Het andere is dat afgoden ‘‘niets’’ zijn. Het zijn ‘ijdelheden’,
‘nietigheden’, dat wil zeggen ze stellen niets voor. Wie meent dat het
beeld, het maaksel van mensenhanden, kan helpen, is een grote dwaas.
Het wijzen op die dwaasheid, het aantonen van de bespottelijkheid
ervan, zal voor hem die dat inziet, ook bevrijding uit de macht van de
demonen bewerken. De HERE maakt die afgoden belachelijk.
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...; zij offerden aan de boze geesten, die geen goden zijn, aan goden, die zij niet hebben gekend,
nieuwe goden, die kort tevoren opgekomen waren, voor welke uw vaderen niet gehuiverd hadden. (Dt 32:17)
[Nee,] maar dat wat [de volken] offeren, zij dat
aan [de] demonen <offeren> en niet aan God;
en ik wil niet, dat u gemeenschap hebt met de demonen. (1Ko 10:20)
En de overigen van de mensen, die niet gedood
waren door deze plagen, bekeerden zich zelfs
niet van de werken van hun handen, dat zij niet
aanbaden de demonen en de gouden, zilveren,
koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen kijken, niet horen en niet lopen; ...
(Op 9:20)

In tegenstelling tot Israël als Gods getuige geven de afgodsbeelden
getuigenis van hun eigen onmacht (vers 9). Vanaf dit zelfgetuigenis
wordt een vernietigende spot over de makers ervan uitgegoten. Wat
een dwaasheid is het om je eigen god te fabriceren en daar dan iets
van te verwachten (vers 10). Het is toch voor elk weldenkend mens
duidelijk dat een dood stuk materiaal niets kan bewerken (vers 11)?
God schept de mens, maar deze mensen stellen het andersom: de mens
schept met verspilling van al zijn krachten een god (een beeld van
metaal of van hout) waarvoor hij het materiaal zelf bewerkt (vers 12-14).
Zo is de mens ook vandaag bezig zich een god te creëren naar eigen
‘afmetingen’. Niet de Bijbel is norm, maar de eigen beoordeling. De
mens wil een god die aan zijn wensen beantwoordt, die zo handelt als
hij voor juist houdt. Aan deze afgoderij maken we ons misschien meer
schuldig dan we ons bewust zijn. Een God die alleen liefdevol is en
het met het kwaad niet zo nauw neemt, is zo’n god van eigen makelij.
Hetzelfde geldt voor een God die alleen kan oordelen en waar geen
medelijden van te verwachten is. God protesteert hier tegen Israël, dat
zich van zijn Maker heeft afgewend om te vervallen tot het heidense
gebruik van afgoden. In de verzen 15-17 zien we hoe hetzelfde stuk
hout dient tot het bevredigen van zowel de natuurlijke als de godsdienstige behoeften. Het toont aan dat de zondige mens in zijn
dwaasheid de bevrediging van beide behoeften op dezelfde manier
najaagt. Het hele gedeelte staat vol van de activiteit van de mens. Maar
ze werken hard zonder verstand, zijn verduisterd in hun verstand (vers
18,19; vgl. Ef 4:17,18). Niemand van hen komt op het idee met wat voor
dwaasheid ze bezig zijn. Ze voeden zich met as, met iets waar alle
leven uit verdwenen is, waar niets nuttigs meer in aanwezig is (vers
20). Maar ze merken niet dat ze zich met bedrog bezighouden. Het is
ermee als met zoveel mensen vandaag die zich ook gewillig door
horoscopen laten bedriegen, liever dan met de waarheid in aanraking
te komen. Ze vragen zich eenvoudig niet af of het ook bedrog zou
kunnen zijn. Als ze niet tot bekering komen, zullen ze hun leven niet
redden en reddeloos en voor eeuwig verloren gaan.

Dit nu zeg en betuig ik in [de] Heer, dat u niet
meer moet wandelen evenals de volken wandelen
in [de] vruchteloosheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vreemd aan het leven van
God, wegens de onwetendheid die in hen is, wegens de verharding van hun hart. (Ef 4:17,18)

21 Denk hieraan, Jakob; Israël, want gij zijt mijn knecht; Ik heb u
geformeerd, gij zijt mijn knecht, Israël; gij wordt door Mij niet
vergeten. 22 Ik vaag uw overtredingen weg als een nevel en uw
zonden als een wolk; keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost. 23
Jubelt, gij hemelen, want de HERE heeft het gedaan; juicht, gij
diepten der aarde, breekt uit in gejubel, gij bergen, gij woud met alle
geboomte daarin, want de HERE heeft Jakob verlost en Hij verheerlijkt Zichzelf in Israël.
24 Zo zegt de HERE, uw Verlosser, en uw Formeerder van de
moederschoot aan: Ik ben de HERE, die alles gemaakt heb; die de
hemel heb uitgespannen, Ik alleen; die de aarde uitgebreid heb door
eigen kracht;

Dan komen vanaf vers 21, na de activiteiten van de mens in de vorige
verzen, de activiteiten van God. Hij herinnert zijn volk eraan dit in
gedachten te houden. Hij baseert zijn vermaning op de feiten dat zij
hun bestaan als volk te danken hadden aan zijn bovennatuurlijke
werkzaamheid en dat zij als zijn volk zijn ‘‘knecht’’ waren. Dit tweede
feit was een direct contrast met de afgodische slaven van een stuk
hout van een boom, als in de vorige verzen beschreven. Dat brengt
Gods hart tot een uitbarsting van oneindige genade. Zijn volk zou niet
door Hem worden vergeten. Hij zou hun overtredingen wegvagen als
een nevel en hun zonden als een wolk (vers 22). Laten zij tot Hem
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terugkeren, want Hij had hen toch verlost?! Het woord voor wegvagen
wordt gebruikt voor het wegvagen van:
l
een naam uit een boek (Ex 32:32,33; Ps 69:29);
Maar nu, vergeef toch hun zonde -- en zo niet, delg mij dan uit het boek
dat Gij geschreven hebt. Maar de HERE zeide tot Mozes: Wie tegen Mij
gezondigd heeft, zal Ik uit mijn boek delgen. (Ex 32:32,33)
Laten zij uit het boek des levens worden uitgedelgd,
met de rechtvaardigen niet worden opgeschreven. (Ps 69:29)
l

een vloek (Nm 5:23);
Daarna zal de priester die vervloekingen op een blad schrijven en in het
bittere water afwassen ... (Nm 5:23)

l

de gedachtenis aan een volk (Dt 25:19);
Als dan de HERE, uw God, u rust gegeven heeft van al de vijanden rondom
u in het land, dat de HERE, uw God, u ten erfdeel geven zal om het te
bezitten, dan zult gij de herinnering aan Amalek onder de hemel uitwissen; vergeet het niet. (Dt 25:19)

l

zonde of zonden (Nh 4:5; Ps 51:1,9; 109:14; Jr 18:23; Js 43:25 en hier).
Bedek hun ongerechtigheden niet en laat hun zonde niet uitgewist worden
voor uw aangezicht, omdat zij krenkend zijn opgetreden tegen hen die
herbouwen. (Ne 4:5)
Voor de koorleider. Een psalm van David, ...
Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein,
was mij, dan ben ik witter dan sneeuw; ... (Ps 51:1,9)
De ongerechtigheid van zijn vaderen
blijve bij de HERE in gedachtenis,
en de zonde van zijn moeder worde niet uitgewist; ... (Ps 109:14)
...; doch Gij, HERE, kent heel hun moordplan tegen mij; doe geen verzoening over hun ongerechtigheid, delg hun zonde voor uw oog niet uit; ja,
laat hen struikelen voor uw aangezicht, wil ten tijde van uw toorn tegen
hen handelen. (Jr 18:23)
Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk
uw zonden niet. (Js 43:25)

Overtredingen en zonden worden hier duidelijk gezien als scheiding
brengend tussen God en de mens. Alleen de reiniging door zijn wind
(Jb 37:21) en de zonneschijn van zijn genade verdrijft de wolk. Alle
verwijdering van schuld is alleen mogelijk door het bloed van het
Christus. Zijn werk ligt ten grondslag aan de toezeggingen die hier
worden gedaan door de HERE. Het onderwerp is hier herstel, het weer
tot stand komen van gemeenschap, wat tot uiting komt in de uitnodiging: ‘‘Keer weder tot Mij’’.
De verzen 21 en 22 bevatten een zeer weldadige verzekering van de
verlossing in het verleden, een belofte van het zich te zullen herinneren in de toekomst en een uitnodiging terug te keren tot de gemeenschap met God in het heden. Met het oog op die heerlijke uitspraken
wordt de hele schepping opgeroepen tot vreugdebetoon en te delen in
de gevolgen van de vergeving van Israël (vers 23). De schepping zal
ook worden vrijgemaakt van de vloek die er door de zonde op is
komen te liggen (Rm 8:21). Vrijheid zal het kenmerk van de heerlijkheid zijn. Het wezen van de heerlijkheid die door de naties zal worden
genoten, ligt hierin dat de HERE Zichzelf in Israël zal verheerlijken.
Want de Verlosser van Israël die vanaf hun bestaan zijn aardse volk
formeerde voor hun aardse bestaan, is de HERE die heeft alles gemaakt
heeft (vers 24). Hij heeft zijn volk geformeerd, maar ook hemel en
aarde.
...; 25 die de tekenen der leugenprofeten tenietdoe en de waarzeggers als dwazen aan de kaak stel; die de wijzen doe terugwijken en
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Nu eens ziet men geen licht,
verduisterd als het is door de wolken,
dan weer jaagt de wind voorbij en maakt het helder. (Jb 37:21)

Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen (niet vrijwillig, maar om wille van
hem die [haar] onderworpen heeft), in [de] hoop
dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid
tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. (Rm 8:20,21)

hun kennis tot dwaasheid maak; 26 die het woord van mijn knecht
gestand doe en de aankondiging mijner boden volvoer; die tot
Jeruzalem zeg: Het worde bewoond; tot de steden van Juda: Laten
zij herbouwd worden, haar puinhopen richt Ik weer op; 27 die tot
de diepte zeg: Verdroog, uw rivieren doe Ik opdrogen; 28 die tot
Kores zeg: Mijn herder, hij zal al mijn welbehagen volvoeren door
tot Jeruzalem te zeggen: Het worde herbouwd en de tempel worde
gegrondvest.

Vers 25 slaat op de Babylonische waarzeggers. Misschien dat de
Joden die daar leefden ook wel eens in de verleiding kwamen deze
waarzeggers te vragen hoe het allemaal zou gaan. Maar die weg zal
de HERE afsnijden. De HERE rekent met hen af met dezelfde macht
als waarmee Hij hemel en aarde schiep en maakt hun zogenaamde
kennis tot dwaasheid (vgl. 1Ko 1:20b). We kunnen zeker een parallel
trekken tussen vers 26 en 1 Korinthiërs 1:21,22. De HERE verandert
de wijsheid van de wereld in dwaasheid, terwijl Hij het woord van
zijn knecht gestand doet en de aankondiging van zijn boden volvoert.
Laten wij aan wie de boodschap van het evangelie is toevertrouwd
hieruit frisse moed putten. Temidden van godsdienstig bijgeloof en
verschillende vormen van tegenstand weten wij dat zijn woord niet
leeg tot Hem zal terugkeren (55:11). Israël is hier de trouwe knecht en
ook alle trouwe profeten, door wie God zijn boodschap aan zijn volk
en aan de volken geeft. De knecht is ook nu degene door wie God
spreekt. Als zijn Woord getrouw wordt doorgegeven, zal Hij dat
gestand doen, omdat het zijn Woord is. Om zijn Woord ten aanzien
van zijn volk in vervulling te doen gaan, doet Hij de rivieren van
Babylon opdrogen (vers 27). Wat Kores zal doen in het droogleggen
van de rivieren van Babylon om het in te nemen, daartoe ontvangt hij
van de HERE het inzicht. Hierdoor krijgt Kores de gelegenheid om de
ondergang van Babel te bewerken en Jeruzalem te herstellen (vers 28).
De HERE noemt Kores ‘‘mijn herder’’ en is hierin als werktuig in Gods
hand, hoe zwak ook, een beeld van de Heer Jezus die zijn volk zal
bevrijden en zal voeren in de zegen.

Jesaja 44

Heeft God niet de wijsheid van de wereld tot
dwaasheid gemaakt? Want daar in de wijsheid
van God de wereld niet door de wijsheid tot kennis van God is gekomen, heeft het God behaagd
door de dwaasheid van de prediking te behouden
hen die geloven. Immers, Joden begeren tekenen
en Grieken zoeken wijsheid, maar wij prediken
Christus, [de] Gekruisigde, ...(1Ko 1:20b-23a)

..., alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat
volbrengen, waartoe Ik het zend. (Js 55:11)
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Kores, de HERE is de enige Verlosser
INHOUD
Vers 1-8:

Kores door de HERE geroepen en gezonden

Vers 9-12: De HERE is de Formeerder
Vers 13:

De HERE verwekt Kores en effent zijn weg

Vers 14:

Alleen bij Israël is God

Vers 15-17: Schaamte bij de afgodenvereerders, niet bij Israël
Vers 18:

Het werk van de HERE is niet vergeefs

Vers 19:

De HERE spreekt wat recht is

Vers 20,21: Vergelijking afgoden met de HERE
Vers 22-25: Alleen bij de HERE is gerechtigheid en sterkte
TOELICHTING
1 Zo zegt de HERE tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand Ik
gevat heb om volken vóór hem neer te werpen: de lendenen van
koningen ontgord Ik; om deuren vóór hem te openen, geen poorten
blijven gesloten. 2 Ik zelf zal vóór u uitgaan en de oneffenheden
effenen; koperen deuren zal Ik verbreken en ijzeren grendels verbrijzelen. 3 En Ik zal u geven de schatten der duisternis en de
rijkdommen der verborgen plaatsen, opdat gij weet, dat Ik, de HERE,
het ben, die u bij uw naam riep, de God van Israël. 4 Ter wille van
mijn knecht Jakob en van Israël, mijn uitverkorene, riep Ik u bij
uw naam, gaf u een erenaam, hoewel gij Mij niet kendet. 5 Ik ben
de HERE en er is geen ander; buiten Mij is er geen God. Ik gordde
u, hoewel gij Mij niet kendet, 6 opdat men het wete waar de zon
opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben
de HERE, en er is geen ander, 7 die het licht formeer en de duisternis
schep, die het heil bewerk en het onheil schep; Ik, de HERE, doe dit
alles. 8 Druppelt, hemelen, van boven en laten de wolken gerechtigheid doen neerstromen; de aarde opene zich, opdat het heil
ontluike en zij daarbij gerechtigheid doe uitspruiten; Ik, de HERE,
heb dit geschapen.

Dit hoofdstuk begint met een tweede woord van de HERE aan Kores
(vers 1). Het eerste woord was een woord dat hem betrof (44:28). Nu is
het een woord aan hem persoonlijk. Hij is een heidense heerser, maar
de HERE heeft zijn rechterhand gevat wat aangeeft dat hij helemaal
in de hand van de HERE is, hoewel hij zich er helemaal niet van bewust
is aan een hogere macht onderworpen te zijn. De titels die hem worden
verleend en de voorzieningen die voor hem worden getroffen, zijn
uniek. Iets dergelijks is nooit van enige heidense heerser gezegd. Hij
wordt de ‘‘gezalfde’’ van de HERE genoemd, dat is letterlijk ‘messias’.
Eerder had de HERE hem al ‘‘mijn herder’’ genoemd (44:28). De HERE
zou zijn weg effenen en alle hindernissen voor hem wegnemen, hij
zou overal kunnen binnendringen (vers 2; vgl. 40:4). Door zijn veroveringen zou hij een immense rijkdom verkrijgen (vers 3).
De HERE zou dat ook doen, opdat Kores tot de erkenning zou komen
dat de HERE hem heeft geleid en hem die voorspoed heeft gegeven.
Tot die erkenning lijkt hij niet gekomen te zijn. Toch zou hij al die
rijkdom en voorspoed krijgen omdat hij, zonder het zelf te weten, de
bevrijder van Gods volk was die hen uit de ballingschap in Babel
verloste (vers 4).
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...; die tot Kores zeg: Mijn herder, hij zal al mijn
welbehagen volvoeren door tot Jeruzalem te zeggen: Het worde herbouwd en de tempel worde
gegrondvest. (Js 44:28)

Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel
geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en
de rotsbodem tot een vallei. (Js 40:4)

De bevestiging dat het de HERE was en niemand anders (vgl. 1Ko 8:4-6)
aan wie hij zijn voorspoed te danken had, staat in vers 5. Het doel dat
de HERE daarbij voor ogen stond, was dat men op de hele aarde zou
weten dat alleen Hij de ware en enige God is (vers 6). Het herstel dat
Kores aan Gods volk zou verlenen, moest dit resultaat hebben.
De verklaring in vers 7 moet worden gezien tegen de achtergrond dat
Kores als heidens Perzisch heerser geloofde in twee goden, waarvan
er een de duisternis vertegenwoordigde en de ander het licht die
voortdurend met elkaar in strijd waren met de wereld als strijdperk.
Het gaat dus niet om de zonde, alsof God daar de Schepper van zou
zijn. Zo maakt God de mens niet goddeloos, maar als hij zich zo
openbaart, weet God hem te gebruiken voor zijn doel (Sp 16:4; Am 3:6).
Hier gaat het om oorlogen met de vreselijke gevolgen, zoals bijvoorbeeld Kores die zou voeren en om de vrede die daaruit voor Israël zou
voortkomen. God formeert het licht en de duisternis en beschikt over
goed en kwaad (Jb 2:10). In vers 8 wordt de verklaring van vers 7
toegespitst op het heil en volgt de verzekering dat Hij gerechtigheid
op aarde zal vestigen als een zegen van de hemel waardoor ook
gerechtigheid op aarde zal worden voortgebracht.

... - wat dan het eten van de afgodenoffers betreft, wij weten dat een afgod niets is in [de] wereld, en dat er geen God is dan Een. Want al zijn
er ook die goden genoemd worden, hetzij in [de]
hemel, hetzij op aarde (zoals er vele goden en
vele heren zijn), dan is er toch voor ons maar
één God, de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en
wij voor Hem; en één Heer, Jezus Christus, door
Wie alle dingen zijn, en wij door Hem.
(1Ko 8:4-6)
De HERE heeft alles gemaakt voor zijn doel,
ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads.
(Sp 16:4)
Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat
de inwoners opschrikken? Geschiedt er een
ramp in een stad, zonder dat de HERE die bewerkt? (Am 3:6)
Maar hij zeide tot haar: Zoals een zottin spreekt,
spreekt ook gij; zouden wij het goede van God
aannemen en het kwade niet? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. (Jb 2:10)

9 Wee hem die met zijn Formeerder twist, een scherf onder aarden
scherven. Zal ook het leem tot zijn vormer zeggen: Wat maakt gij?
of uw werk: Hij heeft geen handen? 10 Wee hem die tot zijn vader
zegt: Wat verwekt gij? En tot de vrouw: Waarom hebt gij barensweeën? 11 Zo zegt de HERE, de Heilige Israëls, en zijn Formeerder:
Vraagt Mij naar de toekomstige dingen, vertrouwt Mij mijn zonen
en het werk mijner handen toe. 12 Ik ben het, die de aarde gemaakt
en de mens daarop geschapen heb; mijn handen hebben de hemelen
uitgespannen en aan al hun heer heb Ik mijn bevelen gegeven. 13
Ik ben het, die hem verwekt heb in gerechtigheid, en al zijn wegen
zal Ik effen maken; hij is het, die mijn stad herbouwen zal en mijn
ballingen vrijlaten, zonder koopprijs en zonder geschenk, zegt de
HERE der heerscharen.

In vers 9 wordt het woord niet meer gericht tot Kores, maar tot hen
die kritiek uitoefenden op het handelen van de HERE. Zij waren niet
tevreden over de gang van zaken. Hoe kon God nu een man als Kores
gebruiken? Maar God zegt: hoe wagen jullie het om aanmerkingen te
maken op mijn bestuur. Hij die over God klaagt, is niet meer dan een
scherf onder andere scherven, wat doet denken aan een kom of kruik
van aardewerk die kapot is gegaan en waarvan de scherven alleen
maar bij elkaar geveegd kunnen worden om weggegooid te worden.
Het is toch opperste dwaasheid dat een pottenbakker van zijn maaksel
te horen zou krijgen dat hij niet goed bezig is (Rm 9:19-21)? Even dwaas
is het als iemand zijn vader en moeder verwijten maakt over een
geboorte waaraan hij zelf niets heeft bijgedragen of kunnen bijdragen
(vers 10). Zulke dwazen zouden er beter aan doen echt alles in de
handen van de HERE te leggen en zonder tegenspraak Hem te vertrouwen die alleen te vertrouwen is, zowel voor het heden als voor de
toekomst (vers 11). Hij heeft alles gemaakt en alles is volledig afhankelijk van Hem (vers 12). Evenzo heeft Hij ook Kores verwekt en de
weg voor hem bepaald en gebaand met het oog op het doel dat Hij
Zichzelf heeft gesteld (vers 13).

U zult nu tot mij zeggen: Wat heeft Hij <dan>
nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil weerstaan? Ja maar, mens, wie bent u, dat u tegen
God het woord opneemt? Zal het maaksel tot zijn
maker zeggen: Waarom hebt u mij zo gemaakt?
Of heeft de pottenbakker geen macht over het
leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat
tot eer en het andere tot oneer? (Rm 9:19-21)

Kores zal de stad Jeruzalem herbouwen en niemand anders. Daar
zullen alle hoogmoedige, domme tegenwerpingen niets aan veranderen. Door hem zal de HERE zijn volk daar brengen. De Heer geeft ook
aan ons herstel om als gemeente te functioneren op de manier die Hem
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voor ogen staat en met de middelen die Hij verkiest en niet op onze
dwaze manier.
Wij mogen uit dit gedeelte de bevestiging voor onze harten vinden
van het feit dat alles onder de controle staat van de Maker van hemel
en aarde en dat zijn voornemens ten aanzien van de volken onaantastbaar zijn. Deze bevestiging zal ook nuttig zijn om anderen te helpen
die zich afvragen of God tenslotte wel sterker zal zijn dan zijn
vijanden en of Hij nog wel uitkomst zal geven.
14 Zo zegt de HERE: Het vermogen van Egypte en de koopwaar van
Ethiopië -- de Sabeeërs, die mannen van statige gestalte, zullen tot
u overkomen en u toebehoren; zij zullen u volgen, in ketenen
overkomen en zich voor u nederwerpen; zij zullen u smeken: Alleen
bij u is God, en er is geen ander, generlei God.

In vers 14 gaat de boodschap van de HERE van de nabije toekomst met
betrekking tot Kores over naar het herstel van Israël in de eindtijd.
Heidense volken zullen zich vrijwillig aan Israël onderwerpen en hun
afgoderij opgeven. Dit zal gebeuren doordat zij erkennen dat alleen
bij hen God is en dat er geen andere God is.
Dit vers vindt voor ons zijn parallel in 1 Korinthiërs 14:25, waar de
apostel Paulus waarschijnlijk deze woorden van Jesaja in gedachten
had. De Heer wil, dat wat waar zal zijn van Israël in de toekomstige
dag, nu al waar is voor ons. Het doel van ons getuigenis is op te
bouwen, te bevestigen. Het is Gods goede welbehagen voor ons om
de zielen van onwetende en ongelovige mensen tot Christus te trekken. De Geest van God wil in en door ons gemeenschappelijk werken
dat zulke mensen zich bewust worden van de tegenwoordigheid van
God en ware aanbidders worden.

Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of een onkundige binnen, dan wordt hij door
allen overtuigd, door allen beoordeeld; het verborgene van zijn hart wordt openbaar, en dus
zal hij op zijn aangezicht neervallen en God aanbidden en verkondigen dat God werkelijk onder
u is. (1Ko 14:24,25)

15 Voorwaar, Gij zijt een God, die Zich verborgen houdt, de God
van Israël, een Verlosser. 16 Zij staan beschaamd en zijn ook te
schande geworden, allen tezamen zijn zij smadelijk afgedropen, de
makers van afgodsbeelden. 17 Israël wordt door de HERE verlost
met een eeuwige verlossing; gij zult noch beschaamd staan noch te
schande worden in alle eeuwigheid.

In vers 15 is Israël aan het woord en niet de heidenen zoals in het
vorige vers. Het is geen uiting van een zoekend tasten naar een God
die niet te vinden is, omdat Hij Zich van hen had afgewend (vgl. 57:17),
maar dat God in zijn handelingen en bestuur van wat de volken betreft
vaak niet na te gaan is. Hij doet dingen die voor mensen verborgen
zijn, maar die Hij aan zijn volk bekend maakt. Het menselijk verstand
kan Hem hierin niet begrijpen. Israël zal hoogst verbaasd zijn als ze
zullen zien dat volken die in heidense duisternis wandelden hen zullen
smeken in de erkenning dat God bij hen is. Het is alsof Israël zegt:
‘Werkelijk, U hebt op wonderbare wijze gehandeld, op een manier
die ons denken ver te boven gaat.’ Ze spreken Hem aan met ‘‘Verlosser’’, omdat ze in Hem in het vrederijk de Verlosser zullen zien die
zowel Israël als de heidenen heeft verlost. Het herinnert aan de uitroep
van de apostel over de diepten van de rijkdom van Gods kennis en
wijsheid die volgt op het bewijzen van barmhartigheid aan zowel
Israël als de heidenen (Rm 11:32,33).

Om de ongerechtigheid zijner hebzucht was Ik
toornig en sloeg het (volk), terwijl Ik Mij in toorn
verborg, maar het wendde zich af en ging zijn eigengekozen weg. (Js 57:17)

Tot besluit van het gedeelte dat in 44:6 begon, volgt nog het grote
verschil tussen het lot van de makers van afgoden en de oneindige
zegen van Israël (vers 16,17). Van alles wat God doet, hebben de
afgodendienaars en afgodenmakers en waarzeggers niet geweten.

Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen: Ik ben de eerste
en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God.
(Js 44:6)
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Want God heeft allen onder [het] ongeloof besloten, opdat Hij aan allen barmhartigheid zou bewijzen. O diepte van rijkdom, zowel van de wijsheid als van [de] kennis van God! Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! (Rm 11:32,33)

Ze staan allemaal beschaamd. Het eindigt met het grote resultaat van
al Gods handelingen waar de profeten naar hebben heen gewezen: de
bevrijding, heerlijkheid en blijdschap van Israël zonder eind. Hier
wijst de profeet weer vooruit naar de verre toekomst, want de verlossing uit Babel was geen eeuwige verlossing.
18 Want zo zegt de HERE, die de hemelen geschapen heeft -- Hij is
God -- die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft
haar gegrondvest; niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen,
maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: Ik ben de HERE en
er is geen ander. 19 Ik heb niet in het verborgene gesproken noch
ergens in het land der duisternis; Ik heb tot het nakroost van Jakob
niet gezegd: Zoekt Mij tevergeefs. Ik, de HERE, spreek wat recht is,
verkondig wat rechtmatig is.

In vers 18 wordt de HERE als Spreker geïntroduceerd. Eerst wordt
nog eens naar voren gebracht dat Hij de Schepper van hemel en aarde
is. Hij is vormend met de aarde bezig geweest (‘‘geformeerd’’) en
heeft zijn werk afgemaakt (‘‘gemaakt’’). Hij heeft de aarde niet
geschapen, opdat die ‘‘baaierd’’, dat is woest en leeg, zou blijven (Gn De aarde nu was woest en ledig, en duisternis
1:2). God schept orde in de woestheid en ledigheid. Maar de schepping lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over
de wateren. (Gn 1:2)
van de aarde, zijn vorming en voltooiing waren geen doel op zichzelf.
Met de schepping ervan had God de mens op het oog. Zo is het ook
met de vorming en verlossing van zijn volk. In Babel was het een
puinhoop en velen uit de Joden waren aan die puinhoop en afgodendienst deel gaan nemen. Daar gaat de HERE verandering in brengen.
Hij wil zijn volk in het volle genot van de zegen brengen. De aarde
zal dan bewoond worden op de wijze die God bij de schepping voor
ogen stond. Dit zal in het vrederijk worden vervuld.
Vanaf het eind van vers 18 tot het eind van het hoofdstuk is de HERE
aan het woord. Hij begint met de bevestiging van wat zojuist is
gezegd, dat Hij en uitsluitend Hij God is. Hij heeft niet in het
verborgen gesproken, als de waarzeggers en tovenaars, vanuit het
duistere gebied van de afgrond waar spiritisten en dodenbezweerders
zich ophouden (vers 19). God vraagt niet Hem te zoeken zonder er iets
van te verwachten. Integendeel, als Hij uitnodigt om Hem te zoeken,
spreekt Hij wat recht is. Hij is volkomen betrouwbaar en niet onbetrouwbaar zoals de waarzeggers.
Hij geeft beloften aan hen die Hem zoeken. Hij is een beloner van hen
die Hem zoeken (Hb 11:6). Hij vervult zijn beloften overeenkomstig
zijn gerechtigheid: Hij verkondigt ‘‘wat rechtmatig is’’. Hij houdt
niemand voor de gek. Zijn Woord is zeker, betrouwbaar, je kunt ervan
op aan. Al zijn beloften aan zijn aardse volk zullen worden vervuld,
evenals alle beloften die wij hebben gekregen (2Ko 1:20).
20 Vergadert u en komt, nadert tezamen, gij die uit de volken
ontkomen zijt. Zij hebben geen begrip, die hun houten beeld dragen
en bidden tot een god die niet verlossen kan. 21 Verkondigt en voert
gronden aan. Ja, laten zij tezamen beraadslagen. Wie heeft dit
vanouds doen horen, het van overlang verkondigd? Ben Ik het niet,
de HERE? En er is geen God behalve Ik, een rechtvaardige, verlossende God is er buiten Mij niet.

Net als in de verzen 14-17 wordt het herstel van Israël gevolgd door
zegen voor de naties (vers 20). De volken die zijn ontkomen aan de
oordelen over de wereld en in het vrederijk zijn gebracht, zijn geen
aanbidders van het beest geweest want die zijn allen door het oordeel
weggevaagd (Op 14:9-11).
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Zonder geloof echter is het onmogelijk [Hem] te
behagen; want wie tot God nadert, moet geloven
dat Hij is en dat Hij een beloner is van hen die
Hem zoeken. (Hb 11:6)
Want hoeveel beloften van God er ook zijn, in
Hem is het ja; daarom is ook door Hem het
Amen, tot heerlijkheid van God door ons.
(2Ko 1:20)
En een andere, een derde engel volgde hen en zei
met luider stem: Als iemand het beest en zijn
beeld aanbidt en op zijn voorhoofd of zijn hand
[het] merkteken ontvangt, die zal ook drinken
van de wijn van Gods grimmigheid, die ongemengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn
toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en
zwavel ten aanschouwen van [de] heilige engelen en het Lam. En de rook van hun pijniging
stijgt op tot in alle eeuwigheid; en zij hebben dag
en nacht geen rust, zij die het beest en zijn beeld
aanbidden, en ieder die het merkteken van zijn
naam ontvangt. (Op 14:9-11)
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In het licht van die toekomstige zegen herneemt God zijn protest tegen
hun afgoden en stelt opnieuw voor hoe dwaas het is om van een afgod
verlossing te verwachten. Ook kunnen ze niets over toekomstige
dingen zeggen, iets waartoe God hen weer uitdaagt om hun volkomen
onvermogen daartoe duidelijk te maken (vers 21). Alleen Hij is daartoe
in staat en niemand anders. Hij alleen is zowel de rechtvaardige als
de verlossende God. Als de rechtvaardige God moet en zal Hij de
zonde oordelen. Als de verlossende God verlost Hij door zijn Zoon
die aan zijn rechtvaardige eisen heeft voldaan door het oordeel te
ondergaan voor ieder die belijdt een zondaar te zijn.
22 Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want
Ik ben God en niemand meer. 23 Want Ik heb gezworen bij Mij zelf,
waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden
herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke
tong zal zweren.

De verklaring van God aangaande Zichzelf in het vorige vers kan
worden gevolgd door de bevelende uitnodiging zich voor verlossing
tot Hem te wenden om zo deel te krijgen aan de zegeningen van het
vrederijk (vers 22). Voor de derde keer verklaart Hij: ‘‘Ik ben God en
niemand meer’’. Na zijn heerlijke voorstelling als de ‘rechtvaardige
en verlossende God’ die Hij wil zijn voor Jood en heiden, verklaart
Hij plechtig door het zweren van een eed dat het ogenblik komt dat
Hij wereldwijd zal worden erkend als God (vers 23). Dat zal gebeuren
in het duizendjarig vrederijk. Het buigen van de knie spreekt van de
erkenning van en onderwerping aan het gezag van de Heer. De
belijdenis met de tong geeft aan dat men instemt met de onfeilbaarheid en rechtvaardigheid van zijn oordeel. Dat dit woord niet zal
worden herroepen, wil zeggen dat er niet gefaald zal worden in het
vervullen van wat is uitgesproken (vgl. 55:11).
Paulus haalt dit vers aan in verbinding met een kwalijke eigenschap
van ons als gelovigen en wel dat wij anderen zo gemakkelijk beoordelen (Rm 14:10-12). Hij plaatst ons door dit vers van Jesaja als het ware
nu al voor de rechterstoel van God. Als ik denk aan de rechterstoel
van God waar ik straks vóór zal staan, zal ik graag nu leven alsof ik
er nu vóór stond. Dan wil ik graag nu, op dit moment, al rekenschap
geven aan God. Het resultaat van deze gedachte is dat we tot het
oordeel zullen komen dat we elkaar niet (meer) moeten oordelen. Dat
zullen we dan aan God overlaten. Ieder persoonlijk zal zich voor God
buigen en Hem als God erkennen. Dat maakt ons erg klein. Uit een
andere aanhaling die Paulus van dit vers doet, blijkt dat de Heer Jezus
Degene is voor wie elke knie zich zal buigen (Fp 2:10). Weer een bewijs
dat de Heer Jezus God is.
24 Alleen bij de HERE, zal men van Mij zeggen, is gerechtigheid en
sterkte, tot Hem zal men komen; maar beschaamd zullen staan allen
die tegen Hem in woede ontstoken zijn; 25 in de HERE wordt het
gehele nakroost van Israël gerechtvaardigd en zal het zich beroemen.

De grote erkenning in de toekomende dag is dat alles alleen bij en in
de HERE te vinden is (vers 24,25). Hij zal in al zijn kenmerken, kracht
en handelingen erkend en aanvaard worden. In deze verzen wordt
herhaaldelijk de nadruk gelegd op Gods gerechtigheid als de basis
van zijn handelen. In vers 21 was het gerechtigheid en verlossing.
Hier is het gerechtigheid en sterkte (vers 24). Sterkte komt alleen als
we in gerechtigheid, op een rechtvaardige wijze voor Hem wandelen.
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..., alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat
volbrengen, waartoe Ik het zend.
(Js 55:11)
Maar u, waarom oordeelt u uw broeder? Of ook
u, waarom minacht u uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van God gesteld
worden; want er staat geschreven: ‘[Zo waar] Ik
leef, zegt [de] Heer, voor Mij zal elke knie zich
buigen en elke tong zal God belijden’. Dus zal
<dan> ieder van ons voor zichzelf rekenschap
geven <aan God>. (Rm 14:10-12)

..., opdat in de naam van Jezus elke knie zich
buigt van hen die in de hemel en die op de aarde
en die onder de aarde zijn, en elke tong belijdt
dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van
God [de] Vader. (Fp 2:10,11)

Van alle kanten van de wereld zal men tot Hem komen, maar zij die
tegen Hem zijn, zullen beschaamd staan. Het nakroost van Israël, het
lichamelijk nageslacht, zal gerechtvaardigd worden, niet door werken
van de wet, maar ‘‘in de HERE’’ (vers 25). Zij zullen vol vreugde in
Hem hun Messias erkennen door hun verbinding met Hem. In Hem
zullen zij zich beroemen en niet in hun eigen verhevenheid en kracht.
Deze nakomelingen zullen allemaal gerechtvaardigd zijn op grond
van het verzoenend offer op Golgotha.
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De afgoden van Babel en de HERE
INHOUD
Vers 1,2:

Afgoden moeten gedragen worden

Vers 3,4:

De HERE draagt zijn volk en blijft dat tot het eind doen

Vers 5-7:

De afgoden bespot

Vers 8-11: Er is geen andere God dan de HERE; Hij doet wat Hij
zegt
Vers 12,13: Zijn gerechtigheid is nabij
TOELICHTING
Met dit hoofdstuk komt er een verandering in onderwerp. Er komen nu drie
profetieën over Babylon. Toch is er wel een verbinding met het voorgaande.
Want de profeet had voorzegd wat Israël kon verwachten door het verwekken en de dienst van Kores. Nu gaat hij aantonen wat Kores met Babylon
zal doen. Deze heerser zou het instrument in de hand van de HERE zijn tot
oordeel over de goden van Babylon. Terzelfder tijd bevatten de drie
profetieën zaken die in verbinding met Israël nog toekomst zijn en die een
vermaning inhouden voor Gods volk. De eerste profetie staat in dit hoofdstuk, de tweede is in hoofdstuk 47 en de derde in hoofdstuk 48. De eerste
handelt met de goden, de tweede met Babylon zelf en de derde met hen die
bevrijd worden van Babylon en die eruit wegtrekken.
1 Bel is ineengezonken, Nebo is terneergebogen, hun beelden zijn
toegevallen aan het gedierte en aan het vee; zij, die door u omgedragen werden, zijn opgeladen, een last voor vermoeide dieren. 2
Tezamen zijn zij terneergebogen, ineengezonken, zij hebben de last
niet kunnen redden en zelf hebben zij in gevangenschap moeten
gaan.

De hoofdgoden van Babel - Bel en Nebo - worden voorgesteld als
goden die bezwijken. Ook de dieren die hen dragen, zoals kamelen
en olifanten, bezwijken, evenals het vee waarop ze geladen worden,
zoals paarden en ezels (vers 1). Ondanks alle inspanningen komen deze
goden niet op de plaats waar men hen in veiligheid dacht te brengen.
In plaats van in een processie te hunner ere te worden rondgedragen,
worden ze een buit van de veroveraar (vers 2). Ze zijn handen van de
vijand gevallen en konden niet worden gered, zo onmachtig zijn ze.
3 Hoort naar Mij, huis van Jakob en geheel het overblijfsel van het
huis Israël, die door Mij gedragen zijt van moeders lijf aan, opgenomen van de moederschoot af. 4 Tot de ouderdom ben Ik dezelfde
en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal
dragen, Ik zal torsen en redden.

De rest van het hoofdstuk bestaat uit drie vermaningen:
l
tot Israël (vers 3-7);
l

l

... en in de woestijn, waar gij hebt gezien, hoe de
HERE, uw God, u droeg, zoals een man zijn kind
draagt, op heel de weg die gij gegaan zijt, totdat
gij op deze plaats gekomen zijt. (Dt 1:31)

tot de afvalligen van het volk, zij die verbonden zijn met de
afgodendienaars (vers 8-11);
tot de opstandigen (vers 12,13).
ls een arend, die zijn broedsel opwekt,

In de eerste vermaning wordt het volk herinnerd aan hun unieke
oorsprong en ondersteuning. Als het zaad van Abraham waren ze door
God gevormd en gedragen (Dt 1:31; 32:11,12) en had Hij voor hen
gezorgd vanaf hun prilste bestaan (vers 3). Dat is het verleden.
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over zijn jongen zweeft,
zijn wieken uitspreidt, er een opneemt
en draagt op zijn vlerken,
zo heeft hem de HERE alleen geleid,
en geen vreemde god stond hem terzijde.
(Dt 32:11,12)

Wat de toekomst betreft, is Hij de Onveranderlijke. Hij belooft hen
te dragen op zijn schouder (vers 4), een contrast met de goden van
Babylon die gedragen moesten worden. De Heer Jezus draagt alle
dingen door het woord van zijn macht (Hb 1:3), Hij heeft onze zonden
in zijn lichaam gedragen op het kruis (1Pt 2:24) en Hij draagt als de
Hogepriester nu de zijnen op zijn schouders en op zijn borst (vgl. Ex
28:12,29). God heeft zijn volk gedragen op arendsvleugelen en het tot
Zich gebracht (Ex 19:4). Het is een bemoediging voor het overblijfsel
aan wie de HERE verzekert dat zijn zorg voor hen in hun oefeningen
niet zal falen, hoe lang die ook zal duren, hoe oud ze ook zullen
worden. Het is ook in onze tijd een bemoediging voor elke oude
broeder en zuster.
5 Met wie wilt gij Mij vergelijken en gelijkstellen, aan wie Mij gelijk
achten, dat wij elkander zouden gelijk zijn? 6 Zij schudden goud
uit hun buidel en wegen zilver in een weegschaal; zij huren een
goudsmid, opdat hij er een god van make. Zij knielen, ook buigen
zij zich neder. 7 Zij heffen hem op de schouder, zij torsen hem en
zetten hem neer op zijn plaats; daar staat hij, hij wijkt niet van zijn
plaats. Al schreeuwt iemand tot hem, hij antwoordt niet, uit de
benauwdheid redt hij hem niet.

Is deze God met iemand te vergelijken of is er iets met Hem gelijk te
stellen (vers 5)? De vraag stellen is haar beantwoorden. Stel elke
willekeurige afgod naast Hem en de dwaasheid om in die god geld te
investeren en hem aan te roepen, zal duidelijk worden (vers 6,7). Het
maakt niet uit of het een god van goud voor de rijke of een god van
hout voor de arme is, want waar dient een god toe, die je met je moet
rondsjouwen? God maakt de goden en hen die ermee omzeulen
belachelijk. Je hoop op zulke goden stellen, is wel het domste wat je
kunt doen.

Deze, die [de] uitstraling is van zijn heerlijkheid
en [de] afdruk van zijn wezen en die alle dingen
draagt door het woord van zijn kracht, is, nadat
Hij <door Zichzelf> [de] reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht, gaan zitten aan
[de] rechterhand van de Majesteit in [de] hoge,
... (Hb 1:3)
...; die Zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout, opdat wij, voor de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid leven: ‘door
zijn striemen bent u gezond geworden’.
(1Pt 2:24)
Dan zult gij de twee stenen op de schouderstukken van de efod zetten als gedachtenisstenen
voor de Israëlieten: Aäron zal hun namen ter gedachtenis voor het aangezicht des HEREN op zijn
beide schouderstukken dragen. (Ex 28:12)
Zo zal Aäron de namen der zonen van Israël in
het borstschild der beslissing op zijn hart dragen, wanneer hij in het heiligdom komt, tot een
voortdurende gedachtenis voor het aangezicht
des HEREN. (Ex 28:29)
Zó zult gij zeggen tot het huis van Jakob en meedelen aan de Israëlieten: gij hebt gezien, wat Ik
de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op
arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht
heb. (Ex 19:4)

8 Denkt hieraan en vermant u; gij overtreders, neemt het ter harte.
9 Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben
God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; 10 Ik, die
van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet
geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik
zal al mijn welbehagen doen; 11 die uit het oosten een roofvogel
roep, uit een ver land de man van mijn raadsbesluit; Ik heb gesproken, Ik doe het ook komen; Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook
tot uitvoering.

De tweede vermaning begint met een oproep die is gebaseerd op het
voorgaande. Hij is gericht aan hen die zich aan afgoderij overgeven.
Laten zij mannen zijn, dat wil zeggen laten ze krachtig zijn in plaats
van wankelend (vers 8). Laat ze denken aan wat vroeger gebeurde, aan
de grote waarheden met betrekking tot zijn Persoon, Hij die volstrekt
uniek is, aan Wie niemand gelijk is (vers 9). Hij bepaalt de loop van de
geschiedenis (vers 10). Daarom kan Hij die voorzeggen. Steeds heeft
Hij voorzegd hoe het zou gaan. Heeft Hij hen daarin ooit beschaamd?
Dat Hij volmaakt te vertrouwen is, hebben zijn handelingen in de oude
geschiedenis van het volk bewezen. Dat zal ook in de toekomst
bewezen worden, als Hij de man van zijn raadsbesluit ten tonele voert
(vers 11). Het gaat hier over Kores. Hij is de ‘‘roofvogel’’ uit het oosten,
dat is Perzië. Hij is op zoek naar prooi, dat is Babel. Door deze man
zal de HERE het oordeel over de vijanden van Israël brengen en
daardoor tevens zijn volk bevrijden. Hier is hij weer een beeld van de
Heer Jezus die ook uit het oosten zal komen om de vijanden van zijn
volk te oordelen en daardoor zijn volk te bevrijden en in de zegen te
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brengen. Met een dubbele toezegging (‘‘Ik doe het ook komen’’ en ‘‘Ik
breng het ook tot uitvoering’’) stelt de HERE de vervulling ervan vast.
Het is goed voor de gelovige als hij zich de vroegere dingen herinnert,
hoe de Heer hem heeft geholpen en geleid en bevrijd. Het wekt de
ziel op om Hem te prijzen en het stimuleert het geloof en de hoop
voor de toekomst.
12 Hoort naar Mij, gij trotsen van hart, die ver van gerechtigheid
zijt. 13 Ik breng mijn gerechtigheid nabij, zij is niet ver, en mijn heil
zal niet vertoeven; Ik geef in Sion heil, aan Israël mijn luister.

De derde vermaning is gericht tot hen die in hun onwetende verharding Gods wil weerstaan. Zij zijn de ‘‘trotsen van hart’’, de hardnekkigen (vers 12). Hun ongeloof heeft twijfel aan de beloften van God
voortgebracht en het verlangen weggenomen om er kennis van te
nemen. Als gevolg daarvan zijn zij zonder de redding die Hij geeft
op de grondslag van gerechtigheid. Maar er is redding voor hen die
zijn voorwaarden aanvaarden (vers 13). Jesaja is hier weer heel evangelisch. Hij biedt Gods gerechtigheid aan. Ze kunnen die zo aannemen, zonder daarvoor bepaalde inspanningen te verrichten of een
verre reis te maken (vgl. Dt 30:11-14; Rm 10:6-10). Gerechtigheid is de
basis voor redding. Op de grondslag van zijn gerechtigheid die Hij
voor Israël heeft gevestigd, net als voor ons, op grond van de dood
van Christus, zal God aan Sion heil geven en zal zijn luister of
heerlijkheid tot Israël komen. De heerlijkheid van de HERE die het
volk heeft verlaten (Ez 9:3; 11:23), zal er naar terugkeren. Dat zal in de
volle maat gebeuren, zodat Israël, dat in Goddelijke glans straalt, zijn
heerlijkheid op waardige wijze zal weerspiegelen.
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Want dit gebod, dat ik u heden opleg, is niet te
moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet
in de hemel, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie
zal opstijgen ten hemel, het voor ons halen, en
het ons doen horen opdat wij het volbrengen? En
het is niet aan de overkant der zee, zodat gij
zoudt moeten zeggen: Wie zal oversteken naar de
overkant der zee, het voor ons halen, en het ons
doen horen opdat wij het volbrengen? Maar dit
woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw
hart om het te volbrengen. (Dt 30:11-14)
Maar de gerechtigheid op grond van geloof is,
spreekt zo; Zeg niet in uw hart: ‘Wie zal in de hemel opklimmen?’ - dat is Christus doen afdalen;
of ‘Wie zal in de afgrond neerdalen?’ - dat is
Christus uit [de] doden doen opkomen. Maar
wat zegt zij? ‘Het woord is dichtbij u, in uw
mond en in uw hart’. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken: dat, als u met uw mond Jezus als Heer zult belijden en met uw hart geloven
dat God Hem uit [de] doden heeft opgewekt, u
behouden zult worden. Want met [het] hart gelooft men tot gerechtigheid en met [de] mond belijdt men tot behoudenis. (Rm 10:6-10)
De heerlijkheid van de God van Israël nu had
zich opgeheven van de cherub waarop zij rustte,
en zich begeven naar de dorpel van de tempel,
en Hij riep de man die in linnen gekleed was en
de schrijfkoker aan zijn zijde droeg. (Ez 9:3)
...; de heerlijkheid des HEREN steeg op uit het
midden der stad en plaatste zich op de berg die
ten oosten van de stad ligt. (Ez 11:23)
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Oordeel over Babel
INHOUD
Vers 1-4:

Het oordeel aangezegd door de Verlosser

Vers 5-7:

Aanleiding tot het oordeel

Vers 8-10: Het goddeloze karakter van Babel
Vers 11-15: Het onheil is door niets af te weren
TOELICHTING
1 Daal af, en zet u neer in het stof, jonkvrouw, dochter van Babel.
Zet u neer ter aarde, zonder zetel, dochter der Chaldeeën, want men
zal u niet langer verwekelijkt en verwend noemen. 2 Neem de
handmolen en maal meel, licht uw sluier op, neem de slip op,
ontbloot de dij, doorwaad rivieren. 3 Uw schaamte worde ontbloot,
uw schande ook gezien. Ik zal wraak nemen en niemand sparen. 4
De naam van onze Verlosser is de HERE der heerscharen, de Heilige
Israëls.

Het vorige hoofdstuk heeft het oordeel over de goden van Babylon
aangekondigd. Dit hoofdstuk verklaart het oordeel over Babylon zelf.
De HERE spreekt Babel rechtstreeks aan. Hij laat haar zien hoe enorm
vernederd ze zal worden. Haar trots zal tot in het stof vernederd
worden (vers 1). Zij die eerst een meesteres was, moet het werk van
een slavin doen. Als een gevangene zou ze worden gedwongen haar
zedigheid op te geven en door rivieren te waden (vers 2,3). Al deze
vernedering heeft Babel te danken aan zichzelf door haar behandeling
van Gods volk. De HERE wreekt zich aan hen en bewijst Zich als de
Verlosser van zijn volk (vers 4). Als ‘‘de HERE der heerscharen’’ bezit
Hij absoluut gezag. Als ‘‘de Heilige Israëls’’ geeft Hij aan wat het
karakter van zijn volk zou moeten zijn in hun verbinding met Hem
en geeft het de tegenstelling aan met het onheilige karakter van Babel.
5 Zet u zwijgend neer en ga in de duisternis, gij dochter der
Chaldeeën, want men zal u niet langer gebiedster der koninkrijken
noemen. 6 Ik ben tegen mijn volk toornig geweest, Ik heb mijn
erfdeel ontwijd en het in uw macht gegeven; gij hebt het geen
barmhartigheid bewezen; op de grijsaard hebt gij ook uw juk zwaar
doen drukken. 7 En gij zeidet: Ik blijf eeuwig gebiedster, terwijl gij
deze dingen niet ter harte naamt noch aan de afloop daarvan dacht.

De koning van Babel werd wel ‘‘koning der koningen’’ genoemd (Ez
26:7; Dn 2:37), iemand die andere koninkrijken gebood. Maar daarmee
zou het afgelopen zijn (vers 5). Ze zou in duisternis gaan om zichzelf
te verbergen vanwege de schande waaraan zij ten prooi was gevallen.
Dat was haar lot, omdat zij haar taak om in de hand van de HERE als
een tuchtroede te dienen voor zijn volk, te buiten was gegaan (vers 6).
In Zijn toorn heeft God Babel gebruikt om zijn volk te tuchtigen. Maar
Babel heeft haar eigen beweegredenen gehad in de onderwerping van
Israël. Babel zal door God geoordeeld worden vanwege haar behandeling van Gods volk. Dit is ook voor ons van belang bij het uitoefenen van tucht in de gemeente.
Dat mag slechts in ootmoed gebeuren, in het besef niet beter te zijn
dan degene over wie wij tucht moeten uitoefenen. Anders zal Gods
tucht zich tegen ons keren en zijn oordeel ons treffen. Babel had geen
barmhartigheid bewezen aan de grijsaard. Ze waren bijzonder gewelddadig tegen Gods volk opgetreden, veel harder dan God had
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Want zo zegt de Here HERE: Zie, tegen Tyrus
breng Ik van uit het noorden Nebukadrezar, de
koning van Babel, de koning der koningen, met
paarden, wagens, ruiters en met een geweldige
menigte voetvolk. (Ez 26:7)
Gij, o koning, koning der koningen, aan wie de
God des hemels het koningschap, macht, sterkte
en eer geschonken heeft, ... (Dn 2:37)
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gewild. Er was bij haar geen gedachte aan God, maar slechts een op
zichzelf gericht zijn (vers 7). Er was ook geen gedachte aan de eindigheid van haar taak, maar ze eigende zich eeuwig gezag toe. Hierover
kan alleen Gods oordeel komen.
8 Nu dan, hoor dit, wellustige, die zo onbezorgd woont; die bij uzelf
zegt: Ik ben het en niemand anders; ik zal niet als weduwe neerzitten
en geen beroving van kinderen kennen. 9 Maar deze beide zullen u
overkomen, plotseling, op één dag: beroving van kinderen en weduwschap; in volle omvang zullen zij u overkomen, ondanks uw
vele toverijen en zeer krachtige bezweringen. 10 Gij vertrouwdet op
uw boosheid; gij zeidet: Niemand ziet mij. Uw wijsheid en uw kennis
zijn het, die u verleid hebben, zodat gij bij uzelf zeidet: Ik ben het
en niemand anders. 11 Maar u overkomt een onheil, dat gij niet
weet te bezweren; u overvalt een verderf, dat gij niet vermoogt te
verzoenen; u overkomt plotseling een verwoesting, waarvan gij
geen vermoeden hadt.

In de verzen 8-10 wordt het goddeloze karakter van Babel verder
beschreven. Het is een wellustige, zichzelf verheffende stad die
zichzelf goddelijke eigenschappen heeft aangematigd. Het ‘‘Ik ben
het’’ (vers 8) geldt alleen voor de HERE (Ex 3:14). In het Nieuwe
Testament blijkt duidelijk dat alles wat hier over Babel wordt gezegd,
in onze tijd moet worden toegepast op de afvallige christenheid, met
name de Rooms-Katholieke kerk (Op 18:7). Zij voelt zich geen weduwe, terwijl de ware gemeente zich wel zo voelt. De ware gemeente
leeft in het besef van de afwezigheid van haar man, de Heer Jezus. Ze
mist Hem. Hij is immers niet zichtbaar aanwezig. De Rooms-Katholieke kerk echter matigt zich in de persoon van de paus aan dat zij
Christus op aarde vervangt, dat Hij aanwezig is. Ze mist Hem niet.
Door haar valse voorstelling van zaken houdt ze geen rekening met
Hem. In haar verdorvenheid wil ze invloed uitoefenen over de hele
aarde. Maar haar plagen zullen op één dag komen (Op 18:8). Babel
meende dat haar toverijen haar zouden beschermen tegen rampspoed
(vers 9). Maar de HERE lacht erom en spot ermee. Plotseling zal het
onheil hen treffen. Kores heeft het land wel geleidelijk ingenomen,
maar de stad is wel op één dag gevallen en ze is alles kwijt geraakt:
man, kinderen en heerlijkheid. In haar dwaasheid meende ze ook dat
niemand haar zag (vers 10). Ook matigt ze zich goddelijke eigenschappen aan door te zeggen: ‘‘Ik ben’’.
11 Maar u overkomt een onheil, dat gij niet weet te bezweren; u
overvalt een verderf, dat gij niet vermoogt te verzoenen; u overkomt
plotseling een verwoesting, waarvan gij geen vermoeden hadt. 12
Houdt maar aan met uw bezweringen en met de talrijke toverijen
waarmede gij u van jongs af hebt afgetobd; misschien kunt gij iets
bereiken, misschien jaagt gij schrik aan. 13 Gij hebt u afgesloofd
met uw vele plannen; laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel
indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen
weten wat u overkomen zal. 14 Zie, zij zijn als stoppelen, die het
vuur verbrandt, zij kunnen hun leven niet redden uit de macht der
vlammen; het is geen kolengloed om zich te warmen, geen vuur om
daarbij te zitten. 15 Dat hebt gij nu aan hen om wie gij u hebt
afgetobd, met wie gij van jongs af handel hebt gedreven; ieder van
hen dwaalt zijn eigen kant uit, zonder dat iemand u redt.

Ze was zo vol van zichzelf dat er geen gedachte aan de alomtegenwoordige God was, voor Wie niets verborgen is. Haar natuurlijke
wijsheid en kennis sloeg ze zo hoog aan dat ze niet in de gaten had
dat die haar tot deze dwaasheden voerde. Daarom zou er een kwaad
over haar komen, waarvan ze geen vermoeden had en waartegen geen
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Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En
Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden. (Ex 3:14)
Naarmate zij zichzelf verheerlijkt heeft en weelderig geleefd heeft, geeft haar zoveel pijniging en
rouw. Want zij zegt in haar hart: Ik zit als koningin en ben geen weduwe en zal helemaal geen
rouw zien. (Op 18:7)

Daarom zullen haar plagen op één dag komen:
dood en rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden; want sterk is [de] Heer, God, die
haar geoordeeld heeft. (Op 18:8)

bezwering zou helpen en al haar toverijen nutteloos zouden blijken
(vers 11). De HERE spot ermee (vers 12; vgl. 1Kn 18:26,27)! Ze had immers
al zo lang zwarte magie bedreven. Hij zegt: Laat dan maar eens zien
wat het waard is, misschien wordt Ik er wel bang van. Laat anders de
sterrenkijkers maar eens voorzeggen hoe ze aan het onheil kan
ontkomen (vers 13). Zij beweren toch dat ze uit de stand van de sterren
de toekomst kunnen aflezen en leveren elke maand de horoscoop?
Hoevelen lezen er regelmatig in en kennen er toch een zekere waarde
aan toe. Laat het duidelijk zijn: ze zijn allemaal als stoppelen die het
vuur verbrand (vers 14). Het vuur van de hel is hun deel. Het is een
vuur dat niet dient om je eraan te warmen, maar om er eeuwig pijn te
lijden. Dat heb je ervan, als je je niet bekeert tot de ene en waarachtige
God, maar je eigen dwaalweg volgt (vgl. Js 53:6a). Dan is er niemand
die redt. Alle handelaars zouden hun eigen plaatsen weer opzoeken
en Babel aan haar lot overlaten (vers 15).
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Toen namen zij de stier die hij hun gaf, bereidden hem, riepen van de morgen tot de middag de
naam van de Baäl aan en zeiden: Baäl, antwoord ons! Maar er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord. Daarbij hinkten zij om het
altaar dat zij gemaakt hadden. Toen het middag
was geworden, begon Elia hen te bespotten en
zeide: Roept luider, want hij is immers een god.
Hij is zeker in gepeins, of hij heeft zich afgezonderd, of hij is op reis; misschien slaapt hij en
moet wakker worden. (1Kn 18:26,27)

Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden
ons ieder naar zijn eigen weg, ... (Js 53:6a)
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Nieuwe dingen, Israël bevrijd
INHOUD
Vers 1,2:

Israël aangesproken op zijn belijdenis

Vers 3-6a: Vroegere dingen
Vers 6b-8: Nieuwe dingen
Vers 9-11: Ter wille van de naam van de HERE
Vers 12,13: De HERE in zijn absolute en almachtige Godheid
Vers 14-16: De roeping van Kores voorzegd
Vers 17-19: Vrede en talrijk nageslacht door luisteren naar Geest en
Woord
Vers 20:

Oproep tot afzondering van het kwaad

Vers 21:

Verkwikking voor wie Babel verlaat

Vers 22:

Geen vrede voor de goddelozen

TOELICHTING
1 Hoort dit, gij huis van Jakob, die u noemt met de naam Israël en
die uit de wateren van Juda voortgekomen zijt; die zweert bij de
naam des HEREN en die de God van Israël belijdt -- maar niet in
waarheid en niet in gerechtigheid -- 2 ja, zij noemen zich naar de
heilige stad en steunen op de God van Israël; HERE der heerscharen
is zijn naam.

Dit hoofdstuk is speciaal gericht tot de Judese gevangenen die ‘‘uit
de wateren van Juda zijn voortgekomen’’, dat wil zeggen die hun bron,
hun oorsprong, in Juda hadden (vers 1). Het duidt hun natuurlijke
afstamming aan. Ze hebben een grote belijdenis (noemen zich ‘‘Israël’’, dat is ‘strijder Gods’), maar hun wegen zijn daarmee niet in
overeenstemming. Zij zweren bij de naam van de HERE en prijzen
Hem als de God van Israël, maar ze zijn daarin onwaarachtig. Ze
noemen zich heilig, maar ze gedragen zich onheilig (vers 2). Ze denken
er niet aan dat ze te maken hebben met ‘‘de HERE der heerscharen’’,
een naam die eerbied vraagt en onderwerping en niet een uiterlijke
godsdienst.
3 De vroegere dingen heb Ik vanouds verkondigd, zij zijn uit mijn
mond uitgegaan en Ik heb ze doen horen; plotseling heb Ik ze
volbracht en ze zijn gekomen. 4 Omdat Ik wist, dat gij hard zijt en
uw nek een ijzeren stang is en uw voorhoofd van koper, 5 daarom
heb Ik het u vanouds verkondigd; voordat het kwam, deed Ik het u
horen, opdat gij niet zoudt zeggen: Mijn afgod heeft het gedaan en
mijn gesneden of gegoten beeld heeft het beschikt. 6 Gij hebt het
gehoord; aanschouw het alles; zoudt gij het zelf dan niet erkennen?

Nu volgt een hernieuwde verklaring van de kracht die God alleen
heeft om zonder falen toekomstige dingen te verkondigen (vers 3-6a).
Maar er is een verschil met eerdere verklaringen van dit unieke
kenmerk van God. In 41:22; 42:9 en 43:9 is die verklaring een
tegenstelling met de afgoden en afgodendienaren. In 46:9,10 is het
contrast met de afgodendienaars in Israël. Hier gaat het om de
voorzegging van de HERE met het oog op de afval en verharding van
Israël. Hij heeft verkondigd dat Hij de verlossing zou brengen (vers 3).
Maar het volk heeft de nek niet willen buigen om Hem te gehoorzamen. In hun gedachten was geen plaats voor Hem (vers 4).
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Of doet ons het toekomstige horen; geeft te kennen wat in de toekomst komen zal, opdat wij weten, dat gij goden zijt. (Js 41:22)
Het vroegere, zie, het is gekomen, en nieuwe dingen kondig Ik u aan; voordat zij uitspruiten, doe
Ik ze u horen. (Js 42:9)
Alle volken zijn samen vergaderd en de natiën
hebben zich verzameld. Wie onder hen kondigt
dit aan en doet ons het verleden horen? (Js 43:9)
Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde;
Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en
niemand is Mij gelijk; Ik, die van den beginne de
afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen
doen; ... (Js 46:9,10)

Als Hij, terwijl het volk in zo’n toestand is, toch de aangekondigde
verlossing zou volbrengen, zou het nog kunnen gebeuren dat het volk
die zou toeschrijven aan de afgoden van Babel (vers 5). Wat voor de
getrouwen een bemoediging is, dat Hij hen zou verlossen, is voor de
hardnekkigen een waarschuwing. God zegt de hardnekkigen wat Hij
gaat doen, opdat ze het niet in hun hoofd zullen halen de verlossing
aan de afgoden toe te schrijven. God waakt voor zijn eer. God gunt
zijn eer niet aan de duivelen. Hij wil dat ze erkennen dat Hij het is die
het doet (vers 6a).
Van nu aan doe Ik u nieuwe dingen horen, verborgenheden, die gij
niet wist. 7 Nu zijn zij geschapen en niet oudtijds, en tot op heden
hebt gij er niet van gehoord, opdat gij niet zoudt zeggen: Zie, ik heb
het geweten. 8 Gij hebt noch gehoord noch geweten noch heeft zich
vanouds uw oor geopend, want Ik wist, dat gij zeer trouweloos zijt
en een overtreder heet van de moederschoot aan. 9 Om mijns naams
wil vertraag Ik mijn toorn, ter wille van mijn lof bedwing Ik Mij, u
ten goede, om u niet uit te roeien. 10 Zie, Ik heb u gelouterd, doch
niet als zilver; Ik heb u beproefd in de smeltoven der ellende. 11 Om
Mijnentwil, om Mijnentwil doe Ik het, hoe groot ook de ontwijding
is; mijn eer geef Ik aan geen ander.

Verder zou de HERE hun laten zien dingen die Hij nu schiep, niet
dingen die Hij lang geleden geschapen heeft (vers 6b-8). De mens is zo
boos dat hij de kennis die God hem geeft van wat Hij gaat doen, kan
misbruiken om wat God doet alsnog aan de afgoden toe te schrijven.
Die nieuwe dingen hebben betrekking op de bevrijding van Israël uit
de macht van Babel. Hij zou die plotseling bewerken. De HERE zegt
dit alles, omdat Hij het hart van zijn volk kent. Als Hij zijn volk het
loon had gegeven dat ze verdienden, zou Hij hen hebben verdelgd.
Maar Hij kan zijn barmhartigheid niet verloochenen. Ter wille van
Zichzelf heeft Hij Zich bedwongen en hen niet uitgeroeid (vers 9). De
zware ballingschap, evengoed als de nog toekomstige grote verdrukking en net als de tegenwoordige bittere ervaringen, zijn een louteringsproces (vers 10). Hij heeft hen gelouterd, maar niet als zilver, want
hun waarde gaat die van zilver verre te boven.
Dit genadige doel staat de Heer voor ogen in de beproevingen die ons
deel zijn. Het zal ons in staat stellen om zijn liefde en genade te
waarderen die we daarin ervaren en Hem ervoor te prijzen. We blijven
dan bewaard voor wanhoop. Hij wil slechts alle ‘slakken’, het vuil,
uit ons geloofsleven verwijderen en ons geloof, dat met goud wordt
vergeleken, zuiver goud maken (vgl. Zc 13:9; 1Pt 1:7).

Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, en Ik
zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen
louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen mijn
naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg:
Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De HERE
is mijn God. (Zc 13:9)
Daarin verheugt u zich, zo nodig nu een korte
tijd bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat
Aan dit reinigingsproces zal een einde komen en zal een gezegend de beproefdheid van uw geloof, veel kostbaarder
resultaat laten zien. Hij zal het doen ‘‘om Mijnentwil, om Mijnentwil’’, dan die van goud, dat vergankelijk is en door
vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerwaarbij de herhaling het grote belang van dit feit onderstreept (vers lijkheid en eer bij [de] openbaring van Jezus
11). En wat zal Hij doen? Hij zal zijn volk bevrijden! De tegenstanders Christus. (1Pt 1:6,7)
van de HERE en zijn volk zullen nooit enige grond vinden om God en

zijn handelingen te beschimpen. Zijn wegen en zijn handelingen
vormen zijn heerlijkheid die nooit zal worden opgegeven. Alle eer zal
alleen aan Hem toekomen en gegeven worden.
12 Hoor naar Mij, Jakob, Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde,
Ik ben de eerste, ook ben Ik de laatste; 13 ook heeft mijn hand de
aarde gegrondvest en mijn rechterhand heeft de hemelen uitgebreid. Roep Ik hen, zij staan daar tezamen. 14 Vergadert u allen en
hoort. Wie onder hen heeft dit verkondigd? Hij, dien de HERE
liefheeft, zal zijn welgevallen voltrekken aan Babel en zijn macht
aan de Chaldeeën. 15 Ik, Ik heb gesproken, ja, Ik heb hem geroe-
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pen; Ik heb hem doen komen en hij zal voorspoed hebben op zijn
weg. 16 Nadert tot Mij, hoort dit: Van de aanvang af heb Ik niet in
het verborgene gesproken; ten tijde dat het geschiedt, ben Ik daar.

Een tweede keer (de eerste keer in vers 1) wordt het volk opgeroepen om
te luisteren (vers 12), en ook nog een derde en een vierde keer (vers
14,16). Bij zijn tweede oproep stelt de HERE Zich voor in zijn absolute
Godheid. Hij is de Eeuwige, de Onveranderlijke (41:4; 44:6;
Opb.1:8,17;22:13). Hij is ‘‘de Eerste’’, dat wil zeggen dat Hij aan het
begin van de geschiedenis staat. Hij is ook ‘‘de Laatste’’, wat wil
zeggen dat Hij aan het eind van de geschiedenis er nog steeds is. Ook
wijst Hij op zijn indrukwekkende macht als Schepper (vers 13). Hij is
de God die alles tot stand brengt. Zo stuurt God met zijn machtswoord
de hele geschiedenis naar haar voleinding in Christus.

Wie heeft dit bewerkt en tot stand gebracht? Hij,
die de geslachten van de aanvang af heeft geroepen; Ik, de HERE, die de eerste ben, en bij de laatsten ben Ik dezelfde. (Js 41:4)
Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen: Ik ben de eerste
en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God.
(Js 44:6)
Ik ben de alfa en de omega, zegt [de] Heer, God,
Hij die is en die was en die komt, de Almachtige.
(Op 1:8)
En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zei:
Vrees niet, Ik ben de eerste en de laatste, en de
levende; en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben
levend tot in alle eeuwigheid, ... (Op 1:17,18a)

Zijn derde oproep aan het volk om te luisteren is verbonden aan de
macht waarmee Hij de gebeurtenissen bestuurt (vers 14,15). Wie onder
alle afgoden is Hem daarin gelijk? Zij hebben het niet kunnen voorzeggen en nog minder kunnen bewerken. Hij heeft Kores lief om het Ik ben de alfa en de oméga, de eerste en de laatwerk dat deze zal doen voor de HERE. Hiermee wijst Hij weer op de ste, het begin en het einde. (Op 22:13)
Heer Jezus. Kores is door de HERE als de verwoester van Babel
geroepen en Hij zal diens weg voorspoedig maken. De vierde keer
dat Hij het volk zegt dat ze moeten horen, is omdat Hij als God zijn
macht heeft bewezen om toekomstige dingen aan te zeggen en die
ook te vervullen (vers 16).
En nu heeft de Here HERE mij met zijn Geest gezonden: 17 Zo zegt
de HERE, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Ik ben de HERE, uw God,
die u leert, opdat het u welga; die u de weg doet betreden, die gij
moet gaan. 18 Och, dat gij naar mijn geboden luisterdet; dan zou
uw vrede zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der
zee; 19 dan zou uw nageslacht zijn als het zand en uw nakomelingschap als de korrels daarvan; hun naam zou niet uitgeroeid noch
verdelgd worden voor mijn aangezicht.

De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de
HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden
om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om
voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor
gebondenen opening der gevangenis; ... (Js 61:1)

De ‘‘mij’’ die in vers 16b wordt genoemd, is een andere ‘‘Mij’’ dan in
het eerste deel van het vers. Daar ging het om God en dat is altijd de
drie-enig God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Het slot van vers 16
voert ineens de Knecht van de HERE sprekend in. Dat Christus aan
het woord is, kunnen we concluderen uit een vergelijking met 61:1.
Dit slot levert opnieuw (zie 6:8) een treffend bewijs van de drie-eenheid
van God: er is sprake van de HERE, dat is God die wij als Vader mogen
kennen, van ‘‘mij’’, dat is de Knecht, en van de Geest. (Ook in 11:2
en 42:1 vinden we de drie Personen van de Godheid: de HERE, de
Knecht en de Geest.) De woorden van de Knecht zijn ongetwijfeld
een inleiding op wat Hij over Zichzelf zal verklaren in 49:5,6.

En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de
Geest van wijsheid en verstand, de Geest van
raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des
HEREN; ... (Js 11:2)
Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb. Ik heb
mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken het
recht openbaren. (Js 42:1)
Maar nu zegt de HERE, die mij van de moederschoot aan vormde tot zijn knecht, om Jakob tot
Hem terug te brengen en om Israël tot Hem vergaderd te doen worden -- en ik werd geëerd in de
ogen des HEREN en mijn God was mijn sterkte -De HERE die alles heeft klaargemaakt voor de bevrijding van zijn volk Hij zegt dan: Het is te gering, dat gij Mij tot een
knecht zoudt zijn om de stammen van Jakob wedoor Kores, heeft zijn Knecht gezonden die handelt door de Heilige der op te richten en de bewaarden van Israël teGeest om een grote verlossing te bewerken voor zijn volk (vers 17). rug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken,
Hij wil hen onderwijzen, hun inzicht geven in de weg die ze gaan, opdat mijn heil reike tot het einde der aarde.
(Js 49:5,6)

opdat het hun ‘‘welga’’, opdat ze met vreugde en in vertrouwen die
weg mogen betreden. Het is alsof we de Heer Jezus tot zijn discipelen
horen zeggen: ‘‘Leert van Mij’’ (Mt 11:29), opdat ze rust zullen hebben
in de moeilijkste omstandigheden. Wie zich door Hem laat leren, zal
het goed gaan. Dat het hun wél zou gaan, was het voornemen van de
HERE voor zijn volk bij alle beproevingen en bittere ervaringen die
zij in de ballingschap zouden hebben.
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Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik
ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult
rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is
zacht en mijn last is licht. (Mt 11:29,30)

Dit is het genadige doel van de kastijdingen die God ons geeft. Hij
geeft ze tot ons nut, opdat we deel zouden krijgen aan zijn heiligheid
(Hb 12:10). Het gaat hier niet slechts om leiding op zich, maar om
tuchthandelingen die ons onderwijs geven, zodat we ophouden met
te doen wat geen nut heeft en dat we onze dwalende voeten zullen
zetten op het pad van gelijkvormigheid aan zijn wil.

Zij tuchtigden [ons] wel voor weinige dagen,
naar het hun goed dacht, maar Hij tot ons nut,
opdat wij aan zijn heiligheid deel zouden krijgen. (Hb 12:10)

Daarom volgt het dringend beroep op een luisterend en gehoorzaam
oor (vers 18). Het woordje ‘‘och’’ is een emotionele uitspraak van de
HERE, een hartenkreet (vgl. Dt 5:28,29; Ps 95:7b; Lk 19:41,42). De HERE
wil zijn volk zo graag vrede geven, een vrede die stroomt als een
rivier. Vrede en ware voorspoed zijn afhankelijk van een berouwvol
hart en een geloof dat het woord van God aanvaardt en uitvoert. Vrede
wordt vergeleken met het vredig stromen van een rivier, gerechtigheid met de machtige golven van de zee en het nageslacht met de
overvloed van zandkorrels (vers 19). Dat zal in het vrederijk werkelijkheid zijn. Daar is zijn vrede en gerechtigheid hun deel. Wat Israël als
natie zal beleven, mogen wij geestelijk genieten. Geestelijke vruchtbaarheid is afhankelijk van vrede en gerechtigheid. Als wij bij zijn
Woord leven, zal zijn vrede ons hart vervullen en kan niets onze
gemoedsrust wegnemen (Fp 4:6,7).

Toen de HERE uw woorden hoorde, terwijl gij tot
mij spraakt, zeide de HERE tot mij: Ik heb de
woorden van dit volk gehoord, die zij tot u spraken; het is goed, alles wat zij gezegd hebben.
Och, hadden zij steeds zulk een hart om Mij te
vrezen en om al mijn geboden te onderhouden,
opdat het hun en hun kinderen voor altoos wèl
mocht gaan! (Dt 5:28,29)
Och, of gij heden naar zijn stem hoordet!
(Ps 95:7b)
En toen Hij naderde en de stad zag, weende Hij
over haar en zei: Och, mocht op deze <uw> dag
ook u erkennen wat tot <uw> vrede [dient]. Nu
is het echter verborgen voor uw ogen.
(Lk 19:41,42)
Weest in niets bezorgd, maar laat in alles, door
gebed en smeking met dankzegging, uw verlangens bekend worden bij God. En de vrede van
God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus.
(Fp 4:6,7)

20 Trekt uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën. Verkondigt het met
jubelgeklank, doet dit horen, verbreidt het tot aan het einde der
aarde; zegt: De HERE heeft zijn knecht Jakob verlost. 21 Zij leden
geen dorst, toen Hij hen door de woestijnen leidde; Hij deed voor
hen water uit de rots stromen; Hij toch spleet de rots, zodat het water
vloeide.

Bij het leven in die vrede hoort afzondering van het kwaad als een
wezenlijke voorwaarde (vers 20; 52:11). Het volk moet uit Babel
trekken. Het is niet alleen een wegtrekken, maar het is ook een vlucht.
Het gaat ook om een zich innerlijk los maken van Babel en niet slechts
een uiterlijk weggaan. Alle jaren in Babel hebben hen in veel gevallen
ook innerlijk bezoedeld. Wij leven temidden van een christenheid die
verontreinigd is door dwaalleer en moreel kwaad die als een kankergezwel voortwoekeren. Daarom moeten wij binnen de godsdienstige
verwarring ons afzonderen van wat niet naar de wil en tot eer van de
Heer is (Op 18:4). Het is ook goed erop te letten dat bevrijding het
gevolg is van afzondering en dat die afzondering gepaard gaat met
jubelgeklank en een vreugdevol getuigenis. Israël krijgt de instructie
om het goede nieuws van hun bevrijding ‘‘tot aan het einde der
aarde’’ te laten horen. Dit zal het godvrezend overblijfsel doen in de
komende dag. Tot die tijd is het wereldwijde getuigenis van het
evangelie aan ons toevertrouwd. De elementen van het evangelie zien
we in het water uit de rots voor de dorstigen (vers 21). Dit water wordt
vrij aan allen ter beschikking gesteld (55:1). Het is het water dat
Christus geeft (Jh 4:10,13,14; Op 22:17) en de rots is Christus (1Ko 10:4).

22 De goddelozen, zegt de HERE, hebben geen vrede.

Dit deel van de profetie van Jesaja eindigt met de ernstige verklaring
van de HERE dat de goddelozen geen vrede hebben (vers 22). De vrede
van de gehoorzamen (vers 18) is de goddelozen onbekend.
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Vertrekt, vertrekt, gaat uit vandaar; raakt het onreine niet aan, gaat weg uit haar midden, reinigt
u, gij die de vaten des HEREN draagt. (Js 52:11)
En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat u met
haar zonden geen gemeenschap hebt en opdat u
van haar plagen niet ontvangt; ... (Op 18:4)
O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die
geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt,
koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.
(Js 55:1)
Jezus antwoordde en zei tot haar: Als u de gave
van God kende en Wie Hij is die tot u zegt: Geef
Mij te drinken, dan zou u aan Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water hebben gegeven. ... Jezus antwoordde en zei tot haar: Ieder
die van dit water drinkt, zal weer dorst hebben;
maar ieder die drinkt van het water dat Ik hem
zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben;
maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem
worden een bron van water dat springt tot in
[het] eeuwige leven.(Jh 4:10,13,14)
En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat
hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die
dorst heeft, komen; laat hij die wil, [het] levenswater nemen om niet. (Op 22:17)
... en allen dezelfde geestelijke drank dronken.
(Want zij dronken uit een geestelijke steenrots
die volgde; de steenrots nu was Christus.)
(1Ko 10:4)
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Vrede is het gevolg van gehoorzaamheid (Jh 14:15,21,23,27). Het lijkt
een anticlimax. Maar Jesaja verliest bij het heil en de heerlijke dingen
die daarmee zijn verbonden de realiteit niet uit het oog. Hij verwijst
naar de goddelozen in Israël. Het zijn de mensen die onverschillig
zijn tegenover de wil van God, een toestand die een verhindering is
om vrede te ervaren en de zegeningen die in vers 18 aan de rechtvaardige zijn beloofd. Deze verklaring wordt, met een kleine variatie, aan
het eind van hoofdstuk 57 herhaald. Hier sluit deze verklaring het
getuigenis aangaande Babylon af dat in 46:1 begon. In het vervolg
van het boek wordt er geen melding meer gemaakt van Kores of
Babylon of van de afgoderij die het onderwerp vormde van het protest
van de HERE.
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Als u Mij liefhebt, bewaart mijn geboden. ... Wie
mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die
Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal door mijn
Vader worden geliefd; en Ik zal hem liefhebben
en Mijzelf aan hem openbaren. ...Jezus antwoordde en zei tot hem: Als iemand Mij liefheeft, zal
hij mijn woord bewaren, en mijn Vader zal hem
liefhebben en Wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken. ... Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld geeft, geef Ik u.
Laat uw hart niet ontroerd en niet bang worden.
(Jh 14:15,21,23,27)
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De Knecht van de HERE, de terugkeer
INHOUD
Vers 1-7:

De Knecht van de HERE

Vers 8-13: Het volk bevrijd en op weg naar hun land
Vers 14-18: Verzekering dat de HERE hen niet vergeet
Vers 19-21: Verwondering over ruimte en nageslacht
Vers 22,23: Wie de HERE verwachten, worden niet beschaamd
Vers 24-26: De HERE Redder en Verlosser
TOELICHTING
Dit hoofdstuk heeft twee onderwerpen:
l
het getuigenis van de knecht van de HERE over wie Hij is (vers 1-13)
l
de vertroostende belofte voor het wanhopige Sion (vers 14-26).
Er is een hernieuwde verbinding van Israël als de knecht van de HERE met
Christus in diezelfde verhouding. Israël kan niet in die verhouding staan als
knecht tot de HERE los van de vereenzelviging met Christus als hun Messias
op grond van zijn verzoenend en verlossend werk op Golgotha.
1 Hoort naar Mij, gij kustlanden, en luistert, gij natiën in de verte.
De HERE heeft mij geroepen van moeders lijf aan, van de schoot
mijner moeder aan heeft Hij mijn naam vermeld. 2 En Hij maakte
mijn mond als een scherp zwaard; in de schaduw zijner hand
verborg Hij mij. Hij maakte mij tot een puntige pijl, in zijn pijlkoker
stak Hij mij. 3 En Hij zeide tot mij: Gij zijt mijn knecht, Israël, in
wie Ik Mij zal verheerlijken.
4 Doch ik zeide: Tevergeefs heb ik mij afgemat, voor niets en
vruchteloos mijn kracht verbruikt. Evenwel, mijn recht is bij de
HERE en mijn vergelding is bij mijn God.

Omdat het in dit gedeelte gaat over de blijde boodschap voor de
volken (zie vers 6), worden zij met een ‘‘Hoort naar Mij’’ opgeroepen
om te luisteren (vers 1; vgl. 46:3,12). De geroepene in het tweede deel
van het vers is speciaal van toepassing op de Heer Jezus (Mt 1:21), maar
ook is het waar voor Israël (51:2). Hij is geroepen heil te brengen voor
zijn volk en de volken, maar Hij is vooral geroepen om het zwaard
van het woord (Ef 6:17; Mt 10:34) te gebruiken.

Hoort naar Mij, huis van Jakob en geheel het
overblijfsel van het huis Israël, die door Mij gedragen zijt van moeders lijf aan, opgenomen van
de moederschoot af. (Js 46:3)
Hoort naar Mij, gij trotsen van hart, die ver van
gerechtigheid zijt. (Js 46:12)
Zij nu zal een Zoon baren, en u zult Hem de
naam Jezus geven, want Hij zal zijn volk behouden van hun zonden. (Mt 1:21)

En neemt de helm van de behoudenis en het zwaard van de Geest, dat is [het]
woord van God, ... (Ef 6:2)

...; aanschouwt Abraham, uw vader, en Sara, die
u baarde; want Ik riep hem als eenling en Ik zegende hem en vermenigvuldigde hem. (Js 51:2)

Meent niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet
gekomen om vrede te brengen maar een zwaard. (Mt 10:34)

In vers 2 is de knecht van de HERE aan het woord. Zijn mond was een
scherp zwaard dat onopvallend was, maar altijd tot gebruik gereed tot
oordeel van alles wat in strijd is met de wil van God. Het gaat over
Christus (vgl. 11:4; 30:30-33; Hb 4:12).

...; want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan
met de roede zijns monds en met de adem zijner
lippen de goddeloze doden. (Js 11:4)

Dan zal de HERE zijn machtige stem doen horen en zal Hij doen zien het
neerkomen van zijn arm in grimmige toorn: een verterende vuurvlam, overstroming, stortbui en hagelstenen. Want Assur zal voor de stem des HEREN
schrikken, wanneer Hij met de roede slaat, en elke slag van de dreigende
stok, die de HERE daarop zal doen neerkomen, zal worden toegebracht bij
tamboerijnen- en citerspel, en met strijdbaar geheven arm zal Hij hen bestrijden. Want reeds lang is een brandstapel bereid; ook die is voor de koning
gereed gemaakt; Hij heeft de vuurhaard daarvan diep en wijd gemaakt, er
is vuur en hout in overvloed; de adem des HEREN steekt hem in brand als een
stroom van zwavel. (Js 30:30-33)

Want het woord van God is levend en krachtig
en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en
het dringt door tot verdeling van ziel en geest, zowel van gewrichten als van merg, en oordeelt
[de] gedachten en overleggingen van [het] hart.
(Hb 4:12)
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De vereenzelviging van Christus met Israël komt in vers 3 naar voren.
De HERE zal Zichzelf in Israël verheerlijken. De ware Knecht neemt
de plaats van het afvallige Israël in en geeft het Israël van God zijn
ware betekenis. Zo is het ook met Israël dat als wijnstok is mislukt (Js
5:1-7), waarvoor in de plaats de Heer Jezus de ware wijnstok is
geworden (Jh 15:1). Israël als wijnstok heeft in Hem zijn ware vrucht Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. (Jh 15:1)
gegeven.
Ik wil van mijn geliefde zingen, het lied van mijn beminde over zijn wijngaard.
Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel; hij spitte hem
om, zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde
daarin een toren en hieuw ook een perskuip daarin uit. En hij verwachtte,
dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht wilde
druiven voort.
Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, spreekt toch recht
tussen Mij en mijn wijngaard. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen,
dat Ik er niet aan gedaan heb? Waarom verwachtte Ik, dat hij goede druiven
zou voortbrengen, en bracht hij wilde druiven voort? Nu dan, Ik wil u doen
weten, wat Ik met mijn wijngaard ga doen: zijn doornhaag wegnemen, opdat
hij verwoest worde; zijn muur doorbreken, opdat hij vertrapt worde; Ik zal
hem tot een wildernis maken, hij zal gesnoeid noch behakt worden, zodat er
dorens en distels opschieten; en Ik zal de wolken gebieden, dat zij op hem
geen regen doen vallen. Welnu, de wijngaard van de HERE der heerscharen
is het huis Israëls, en de mannen van Juda zijn de planten waarin Hij vreugde
heeft; Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur; rechtsbetrachting, maar zie, het was rechtsverkrachting. (Js 5:1-7)

Met het oog op de bittere ervaringen die vooraf zullen gaan aan de
tijd van heerlijkheid voor Israël, de tijd dat God Zich in zijn volk zal
verheerlijken in Christus, staat in vers 4 een uiting van wat op grote
verslagenheid lijkt. Het lijkt er even op alsof ook deze Knecht
tevergeefs is bezig geweest. Toch is het geen uiting van ongeloof of
wanhoop, want het hart geeft onmiddellijk uitdrukking aan de zekerheid van de waarheid dat alle recht in Gods hand is (vgl. wat lijkt op
de teleurstelling van de Heer Jezus in Mattheüs 11:20-24 met de
overgave in Mattheüs 11:25-30).
De dienst die we doen, lijkt vaak weinig of geen resultaat te hebben.
Aan de vruchteloosheid worden ook nog eens bijzonder moeilijke
omstandigheden en beproevingen toegevoegd die als een enorme last
het hart terneer kunnen drukken. En als satan zijn voornemen kon
uitvoeren, zou hij alles gebruiken om ons in wanhoop neer te werpen
om ons te laten ophouden met ons werk. Dan hebben we hier een
gedeelte dat door de Geest bedoeld is om ons ertoe te brengen om alle
omstandigheden in het licht van alle wijze raadsbesluiten van God te
overwegen, zodat we te midden van de strijd bemoedigd worden te
delen in wat Hem voor ogen staat en te weten dat ons recht bij Hem
is en dat bij Hem de beloning is voor ons schijnbaar vruchteloos werk.
5 Maar nu zegt de HERE, die mij van de moederschoot aan vormde
tot zijn knecht, om Jakob tot Hem terug te brengen en om Israël tot
Hem vergaderd te doen worden -- en ik werd geëerd in de ogen des
HEREN en mijn God was mijn sterkte -- 6 Hij zegt dan: Het is te
gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van
Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israël terug te
brengen; Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike tot
het einde der aarde. 7 Zo zegt de HERE, Israëls Verlosser, zijn
Heilige, tot de diep verachte, de bij het volk verafschuwde, de knecht
van heersers: Koningen zullen dit zien en opstaan; vorsten, en zich
nederbuigen, ter wille van de HERE, die getrouw is, de Heilige
Israëls, die u verkoren heeft.
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Toen begon Hij de steden waarin zijn meeste
krachten waren gebeurd, te verwijten dat zij zich
niet hadden bekeerd: Wee u, Chorazin, wee u,
Bethsaïda, want als in Tyrus en Sidon de krachten waren gebeurd die in u zijn gebeurd, allang
zouden zij zich in zak en as hebben bekeerd. Ik
zeg u evenwel: het zal voor Tyrus en Sidon
draaglijker zijn in [de] dag van [het] oordeel
dan voor u. En u, Kapernaüm, zult u soms tot
[de] hemel verhoogd worden? Tot [de] hades
zult u worden neergestoten! Want als in Sodom
de krachten waren gebeurd die in u zijn gebeurd,
het zou tot op heden zijn gebleven. Ik zeg u evenwel, dat het voor [het] land van Sodom draaglijker zal zijn in [de] dag van [het] oordeel dan
voor u. (Mt 11:20-24)
In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik prijs U,
Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat
U deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt
verborgen en ze aan kleine kinderen hebt geopenbaard. Ja Vader, want zo is het een welbehagen
geweest voor U. Alles is Mij overgegeven door
mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en
hij aan wie de Zoon [Hem] wil openbaren. Komt
tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik
zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert
van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van
hart, en u zult rust vinden voor uw zielen; want
mijn juk is zacht en mijn last is licht.
(Mt 11:25-30)

De taal van vers 5 en wat volgt, is duidelijk die van de Messias die
hier getuigenis geeft van het doel waarvoor Hij knecht van de HERE
is. Alleen Christus kan het werk van terugbrengen en tot Hem vergaderen doen. Dit werk heeft een bijzonder welgevallen voor de Vader
die Hem daarvoor eert. Van het volk had Hij die eer niet gekregen.
En er is een nog verder reikend voornemen. Dat staat in vers 6. Het
verheugde hart van de HERE ziet uit naar een wereldwijde zegen. Als
Israël Hem heeft verworpen, zal Hij veel meer krijgen, terwijl ook de
zegen voor Israël niet definitief verloren is, maar nog zal komen. Het
terugbrengen van Jakob zou gebeuren door het volk uit Babel te
bevrijden en door wat zal gebeuren in de eindtijd. Maar dit vers is ook
van toepassing op het werk van het evangelie dat in opdracht van de
Heer aan de hele wereld moet worden gepredikt, tot de einden van de
aarde. Zo past Paulus dit vers toe voor vandaag (Hd 13:46,47). De volle
vervulling zal gebeuren in het vrederijk.
In vers 7 worden we weer herinnerd aan de tijd van vernedering van
de Knecht. De HERE spreekt een woord rechtstreeks tot Hem. Zijn
vernedering was de noodzakelijke basis om het werk van reddende
genade tot stand te brengen. Daarom wordt Hij genoemd ‘‘de diep
verachte’’ (zie ook 53:3). Het volk heeft Hem verafschuwd en Hem ook
zo behandeld. Als ‘‘knecht van heersers’’ heeft de Heer Jezus Zich
met zijn volk vereenzelvigd, want dat volk was ook als een knecht
onderworpen aan vreemde overheersers, maar wel vanwege hun
ontrouw aan hun God, terwijl Christus Zich vrijwillig onderwierp. Zo
onderwierp Christus in de dagen van zijn vlees Zich aan de Romeinse
overheersers en godsdienstige heersers en leverde Hij Zich over aan
hun wil. Hij leek de grote Verliezer, maar het resultaat van dit alles
zal worden gezien in de komende heerlijkheid. Dan zullen regeerders
het zien en opstaan en zich voor Hem, die Zich eens tot hun Knecht
liet maken, neerbuigen. Ze zullen ontdekken Wie het was die zij naar
het kruis verwezen.
8 Zo zegt de HERE: Ten tijde des welbehagens heb Ik u verhoord,
en ten dage des heils heb Ik u geholpen; Ik zal u behoeden en u
stellen tot een verbond voor het volk om het land weder te herstellen,
om verwoeste eigendommen weer tot een erfdeel te maken, 9 om tot
de gevangenen te zeggen: Gaat uit! tot hen die in de duisternis zijn:
Komt te voorschijn!
Aan de wegen zullen zij weiden, op alle kale heuvels zal hun weide
zijn; 10 zij zullen hongeren noch dorsten, woestijngloed noch
zonnesteek zal hen treffen, want hun Ontfermer zal hen leiden en
hen voeren aan waterbronnen. 11 En Ik zal al mijn bergen tot een
weg maken en mijn heerbanen zullen opgehoogd worden. 12 Zie,
dezen komen uit de verte, genen uit het noorden en het westen, weer
anderen uit het land Sinim. 13 Jubelt, gij hemelen, en juich, gij
aarde, breekt uit in gejubel, gij bergen, want de HERE heeft zijn volk
getroost en Zich over zijn ellendigen ontfermd.

Vers 8 vertelt hoe de HERE het gebed van zijn Knecht heeft verhoord,
toen Hij in nederigheid onder zijn volk was en Hij ‘‘met sterk geroep
en tranen gebeden en smekingen offerde aan Hem’’ (Hb 5:7). Het was
een ‘tijd van welbehagen’ toen God Hem uit de doden opwekte. Dit
woord wordt door Paulus toegepast op de gelovigen (2Ko 6:1,2),
waardoor wij hier bedekt de verbondenheid van Christus en zijn
gemeente waarnemen.

En Paulus en Barnabas zeiden met vrijmoedigheid: Het was nodig dat eerst tot u het woord
van God werd gesproken; aangezien u het van u
afstoot en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, - zie, wij wenden ons tot de volken. Want
zo heeft de Heer ons geboden: ‘Ik heb u gesteld
tot een licht van [de] volken, opdat u tot behoudenis bent tot aan [het] einde van de aarde’.
(Hd 13:46,47)

Hij was veracht en van mensen verlaten, een
man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als
iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij
was veracht en wij hebben hem niet geacht.
(Js 53:3)

Hij die tijdens zijn dagen in het vlees met sterk
geroep en tranen zowel gebeden als smekingen
geofferd heeft aan Hem die Hem uit [de] dood
kon verlossen ... (Hb 5:7)
Maar als medearbeiders vermanen wij [u] ook,
dat u de genade van God niet tevergeefs ontvangt (want Hij zegt: ‘In [de] aangename tijd
heb Ik u verhoord en op [de] dag van [de] behoudenis heb Ik u geholpen’: zie, nu is het [de]
welaangename tijd, zie, nu is het [de] dag van
[de] behoudenis), ... (2Ko 6:1,2)

Zij die zijn verwerping delen, mogen troost putten uit deze belofte
van een tijd van welbehagen, terwijl zij leven in een periode van
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verwerping. En omdat Christus Zich met Israël heeft vereenzelvigd
zullen deze woorden ook waar worden voor het volk dat in zijn
herstelde toestand met Hem in gemeenschap is. Dat Christus gesteld
is ‘‘tot een verbond voor het volk’’ wijst op de persoonlijke band die
het volk straks met Hem zal verbinden als resultaat van het feit dat
Hij verhoord en geholpen is. De gevangenen in ballingschap zullen
bevrijd zijn, hersteld in hun land en zij zullen zich als zijn volk
openbaren (vers 9a).
De verzen die volgen, geven een van de mooiste beschrijvingen van
de gevolgen van de tweede komst van Christus. Deze beloften gaan
ver boven alles uit wat plaats vond bij de terugkeer naar het land onder
bevel van Kores. Het volk wordt geschilderd als een kudde die naar
huis terugkeert en onderweg weide vindt (vers 9b). Ze zullen voldoende
voedsel hebben op hun reis naar huis zonder dat ze ver hoeven te gaan
om voedsel te vinden. Ze zullen geen honger of dorst kennen en geen
last van de hitte hebben (vers 10). Dat alles omdat de HERE hun
Ontfermer is die hen in eigen Persoon zal leiden. Bij hun terugkeer
vanuit alle delen van de wereld zullen hun reizen gekenmerkt worden
door volkomen gevrijwaard zijn van hindernissen en moeilijkheden
(vers 11). De HERE spreekt van ‘‘mijn bergen’’ en ‘‘mijn heerbanen’’.
Zij zijn zijn schepping en daarom kan Hij er een verandering in
aanbrengen op een wijze dat alles de terugkeer van zijn volk zal
begunstigen.
We kunnen dit allemaal toepassen op onze huidige ervaringen. De
bergen van moeilijkheden waarmee we te maken krijgen op ons
pelgrimspad, kunnen hoogten worden van gemeenschap met God en
van vreugdevolle gemeenschap met zijn volk, als we met ons hele
hart op de Heer vertrouwen en ons hele wezen aan Hem toevertrouwen voor de vervulling van zijn wil.
In de komende dag zal Israël vergaderd worden vanuit alle delen van
de wereld naar het hun toegewezen aardse centrum (vers 12). Onder
het Westen is wel West-Europa en de Verenigde Staten te verstaan
alsook gebieden in Afrika. Van de Sinieten is wel verondersteld dat
dit inwoners van China zijn. Dit vooruitzicht van een zo weidse en
algemene bijeenvergadering bewerkt een oproep tot gejubel en gejuich (vers 13). Alles en iedereen, hemel, aarde en bergen, moeten tot
een uitbarsting van vreugde komen over wat de HERE voor zijn volk
heeft gedaan.
14 Maar Sion zegt: De HERE heeft mij verlaten en de HERE heeft
mij vergeten. 15 Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij
zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden
zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. 16 Zie, Ik heb u in mijn
handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig vóór Mij.

Het lijkt alsof het volk dit alles niet kan geloven. Ze klagen erover dat
de HERE hen heeft verlaten tijdens de tijd van de verdrukking die aan
het voorgaande gebeuren vooraf gaat. De lange periode van lijden
heeft het volk dat gevoel gegeven (vers 14). Het was een rechtvaardige
verdrukking, hun klacht was dat niet. Op de klacht volgt tot vertroosting een uiteenzetting en verzekering van Gods liefde die niet alleen
net zo groot is als die van een moeder voor haar kind, maar daar nog
ver boven uit gaat ook (vers 15). Dat een moeder haar zuigeling vergeet,
is moeilijk voorstelbaar; dat de HERE zijn volk vergeet is helemaal
onvoorstelbaar. Verre van Sion (d.w.z. haar inwoners) te vergeten,
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heeft Hij hen onlosmakelijk aan Zich verbonden en staat Hij met zijn
handelingen voor hen garant (vers 16). De Joden hadden een gewoonte
om in hun handen of ergens anders het merkteken van de stad en de
tempel te zetten als teken van hun toewijding en tot voortdurende
herinnering. God neemt in zijn genade dit beeld over om hun zekerheid te geven. Hij heeft hen in zijn handpalmen gegraveerd. Hij dacht
onophoudelijk aan hen, was altijd voor hen bezig. Ze moesten niet
denken dat de zaak Hem uit de hand liep, want zij waren altijd in zijn
hand. De muren van Sion, hoe verwoest ze ook door de vijand waren,
zag Hij altijd voor Zich in hun volmaakte, toekomstige staat.
Het in de handpalm gegraveerd zijn veronderstelt de nauwste vereniging met Hemzelf. Het ziet op zijn onveranderlijke liefde en op zijn
voortdurend denken aan ons in alles wat Hij voelt en doet. In ons
ongeloof en onze vergeetachtigheid verliezen we vaak uit het oog hoe
kostbaar we voor Hem zijn in Christus. Deze liefde vindt zijn volheid
in de liefde van Christus en die we vernemen als Hij zijn hart hierover
uit tegenover zijn discipelen in de bovenzaal: ‘‘Zoals de Vader Mij
heeft liefgehad, heb Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde’’ (Jh 15:9).
17 Uw zonen snellen toe, uw vernielers en uw verwoesters trekken
van u weg. 18 Hef uw ogen op naar rondom en zie hen allen; zij
vergaderen, zij komen tot u. Zo waar Ik leef, luidt het woord des
HEREN, gij zult hen allen aandoen als een sieraad, en hen ombinden, zoals een bruid. 19 Want uw puinhopen en uw verwoeste
plaatsen en uw vernield land -- voorwaar, nu zult gij te eng zijn voor
de bewoners, en uw verdervers zullen verre zijn. 20 Ook zullen de
kinderen, van welke gij beroofd waart, te uwen aanhoren zeggen:
De plaats is mij te eng, maak mij ruimte, dat ik wonen kan. 21 En
gij zult bij uzelf zeggen: Wie heeft mij dezen gebaard, daar ik toch
van kinderen beroofd en onvruchtbaar was, verbannen en verdreven; wie bracht dezen dan groot? Zie, ik was alleen overgebleven,
waar waren dan dezen?

De verzen 17-21 bevestigen opnieuw de belofte van de uiteindelijke
vergadering van de verstrooide verworpenen van het volk terug in
hun land. Er vindt een wisseling van de bevolking plaats. De oorspronkelijke bevolking trekt met snelheid het land binnen en zij die
het land hadden veroverd en verwoest, trekken weg (vers 17). De
kinderen van wie Sion dacht dat ze verloren waren, komen in menigten terug (vers 18). Zij zullen als een versiering voor het land zijn, op
dezelfde wijze als een bruid versierd is voor haar man. De reden
(aangegeven door ‘‘want’’, vers 19) is dat er geen ruimte genoeg zal
zijn voor al haar inwoners. Zo talrijk zal het volk zijn, dat er ruimte
moet worden gemaakt (vers 20). Het volk van Sion was in ballingschap,
de stad was verlaten en eenzaam (vers 21). Nu is ze omgeven door een
menigte van haar kinderen. Verwonderd vraagt ze zich af waar ze
waren en waar ze toch vandaan komen. Het antwoord wordt spoedig
gegeven.
Soms maakt de Heer de bedoeling van zijn handelingen niet openbaar.
Hij beproeft daarin ons geloof en laat ons wachten tot de door Hem
bepaalde tijd om zijn handelingen en de betekenis daarvan bekend te
maken. De vreugde is veel groter als de ontvouwing komt, dan als er
geen verborgenheid was geweest, geen duistere omstandigheden.
Ook de heerlijkheid van zijn genade zal veel groter zijn.
22 Zo zegt de Here HERE: Zie, Ik zal mijn hand opheffen tot de
volken en mijn banier omhoog heffen voor de natiën; in hun armen
zullen zij uw zonen brengen, en uw dochters zullen op de schouder
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gedragen worden. 23 En koningen zullen uw voedstervader zijn en
hun vorstinnen uw zoogsters; met het aangezicht ter aarde zullen
zij zich voor u neerbuigen, en het stof uwer voeten zullen zij lekken.
Dan zult gij weten, dat Ik de HERE ben, en dat zij die Mij verwachten, niet beschaamd worden.

Vanaf vers 22 tot het eind van het hoofdstuk geeft de HERE antwoord
op de verbaasde vragen die bij Sion zijn opgekomen in het vorige
vers. Hij laat zien hoe de menigten verstrooide Israëlieten zullen
worden bevrijd uit hun ballingschap en van hen die hen onderdrukten
en hoe Hij hen in hun land zal brengen. Hij zal heidense naties
gebruiken om deel te nemen in het tot uitvoer brengen van deze
verzameling van zijn volk. Daartoe zal Hij zijn hand opheffen (vers
22). Het opheffen van de hand veronderstelt een bepaald teken waardoor de volken weten wat ze moeten doen. Het verheffen van een
banier komt vaker voor in Jesaja (5:26; 11:10,12; 18:3; 62:10). Het heeft
met strijd te maken. Als Hij zijn banier heft, gaat het om een strijd
waarmee Hij te maken heeft en staat tegelijk de uitkomst vast. De
naties zullen de zonen en dochters in hun armen en op hun schouders
terugbrengen. Koningen en vorstinnen zullen zichzelf toewijden aan
de zorg voor Gods volk (vers 23). Zij die zelf voorwerpen van eerbetoon
zijn, zullen dit volk hun eer betonen. Ze zullen zich aan dit volk
onderwerpen tot in het stof, wat een totale omkering van de situatie
zal zijn, waar zij vroeger dit volk tot in het stof hebben vernederd (Mi
7:17). Dit zullen de vijanden ook doen bij de Messias (Ps 72:9),
waardoor weer blijkt hoezeer het volk met zijn Messias is verbonden.
In dit alles zal Sion de HERE en zijn wegen erkennen. Ze zullen de
geweldige vertroosting ontdekken dat zij die de HERE verwachten,
niet beschaamd worden. Dit is meer negatief, terwijl 40:31 meer
positief is, waar aan verwachten ‘‘kracht’’ wordt gekoppeld. Hier gaat
het om de oefening van het geduld, het volharden te midden van
moeilijkheden en tegenstand, tot de tijd van de HERE om te bevrijden
is gekomen.
We verwachten het voor nu van Hem in het gebed. We wachten op
Hem voor de toekomst in het zekere vertrouwen dat de huidige
omstandigheden van beproeving en verdriet een toekomstige blijdschap en vrede zullen kennen, iets dat alleen kan door de directe en
openbare tussenkomst van de Heer Zelf.
24 Kan aan een sterke de buit ontnomen worden, of zullen de
gevangenen van hem die in zijn recht is, ontkomen? 25 Maar zo
zegt de HERE: Toch worden de gevangenen aan een sterke ontnomen, en ontkomt de buit van een geweldige. Ik zelf zal strijden tegen
uw bestrijders en Ik zelf zal uw zonen redden. 26 En Ik zal uw
verdrukkers hun eigen vlees doen eten, en van hun eigen bloed
zullen zij dronken worden als van jonge wijn; en al het levende zal
weten, dat Ik, de HERE, uw Redder ben, en uw Verlosser, de
Machtige Jakobs.

In de volgende verzen gaat het over de tirannen met al hun macht en
boosaardige bedoelingen. De retorische vraag in vers 24 heeft twee
delen. Het eerste deel, het ontnemen van de buit aan de sterke, gaat
niet alleen over de Babel, maar geldt ook in de toekomst voor de beide
beesten van Openbaring 13.
Het tweede deel, het ontkomen van de gevangenen, gaat niet over
wettig gevangenen, maar over hen die aan de HERE toebehoren en in
de toekomst uit de hand van de antichrist zullen worden gerukt, die
onder invloed van satan erop uit is de getrouwen om te brengen. De
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Daarom heft Hij een banier op voor het volk in
de verte en Hij fluit het tot Zich van het einde der
aarde; zie, haastig, ijlings komt het. (Js 5:26)
Zoals mijn hand de koninkrijken der afgoden
wist te vinden, ofschoon hun gesneden beelden
die van Jeruzalem en Samaria overtroffen, zou ik
dan niet met Jeruzalem en zijn beelden doen, zoals ik met Samaria en zijn afgoden gedaan heb?
Doch het zal geschieden, wanneer de Here zijn
ganse werk op de berg Sion en in Jeruzalem voleindigd heeft, dat Ik de vrucht der hooghartigheid van de koning van Assur bezoeken zal en de
trots van zijn hovaardige ogen, ... (Js 10:10-12)
Alle inwoners der wereld en bewoners der aarde, wanneer men de banier opheft op de bergen,
zult gij het zien, en wanneer men de bazuin
blaast, zult gij het horen. (Js 18:3)
Trekt, trekt door de poorten, bereidt de weg voor
het volk, baant, baant de weg, zuivert hem van
stenen, heft een banier omhoog boven de volken.
(Js 62:10)
Zij zullen stof lekken als een slang, als kruipende
dieren der aarde; zij zullen bevend uit hun burchten komen, sidderend zullen zij komen tot de
HERE, onze God, en zij zullen voor U vrezen.
(Mi 7:17)
Mogen voor hem de woestijnbewoners zich bukken, zijn vijanden het stof lekken; (Ps 72:9)
..., 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. (Js 40:31)

En ik zag uit de zee een beest opstijgen, dat tien
horens en zeven koppen had en op zijn horens
tien diademen en op zijn koppen namen van lastering. En het beest dat ik zag was aan een luipaard gelijk, en zijn poten waren als die van een
beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En
de draak gaf hem zijn macht en zijn troon en
groot gezag. (Op 13:1,2)
En ik zag een ander beest opstijgen uit de aarde;
en het had twee horens, aan die van een lam gelijk, en het sprak als de draak. En het oefent al
het gezag van het eerste beest uit in diens tegenwoordigheid; en het maakt dat de aarde en zij
die erop wonen, het eerste beest aanbidden, ...
(Op 13:11-12)

zekerheid wordt gegeven dat de HERE Zelf hiervoor zal zorgen (vers
25). Dit zal gebeuren als de Heer Jezus voor de tweede keer verschijnt.
Dan zal de hele wereld ontdekken en erkennen dat de HERE de Redder
en Verlosser van Israël, ‘‘de machtige Jakobs’’ is (vers 26).
Alle pogingen van de verenigde naties om vrede en veiligheid op
aarde te vestigen, hoe oprecht en goed de bedoelingen ook mogen
zijn, zijn gedoemd te falen. De laatste grote strijd in de wereld, waarin
het Joodse vraagstuk de centrale plaats zal innemen, zal de vervulling
van de Schriften duidelijk maken dat gerechtigheid alleen op aarde
kan worden gevestigd door de persoonlijke komst van Christus in
oordeel over de vijanden van God en in de bevrijding van zijn volk.
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Geen antwoord toen God riep, de Knecht van de HERE

Jesaja 50

INHOUD
Vers 1:

Verstoten en verkocht

Vers 2:

Kan de HERE niet verlossen?

Vers 3:

Het heelal staat onder gezag van de HERE

Vers 4-6:

De gehoorzame Knecht van de HERE

Vers 7-9:

Het vertrouwen van de Knecht van de HERE

Vers 10:

Bemoediging voor de trouwe gelovige

Vers 11:

Dreiging voor de ongelovige

TOELICHTING
1 Zo zegt de HERE: Waar toch is de scheidbrief uwer moeder,
waarmede Ik haar verstoten heb? Of wie van mijn schuldeisers is
het, aan wie Ik u verkocht heb? Zie, om uw ongerechtigheden zijt
gij verkocht en om uw overtredingen is uw moeder verstoten. 2
Waarom was er niemand, toen Ik kwam, en antwoordde niemand,
toen Ik riep? Is mijn hand dan werkelijk te kort om te verlossen, of
is er in Mij geen kracht om te redden? Zie, door mijn dreigen leg
Ik de zee droog en maak Ik rivieren tot een woestijn; hun vis wordt
stinkend, omdat er geen water is, en sterft van dorst. 3 Ik kleed de
hemelen in het zwart en geef hun een rouwgewaad tot bedekking.

In dit hoofdstuk komen twee feiten aan de orde:
l
de verantwoordelijk-heid van Israël voor zijn verwerping;
l
de standvastigheid en trouw van de knecht van de HERE.
In vers 1 stelt de HERE als een protest twee vragen. Zij houden het
verwijt in van de gedachte dat wat het volk was overkomen, het
gevolg was van een willekeurig handelen van de HERE. Maar nee,
hun toestand hadden ze te danken aan hun eigen overtredingen. De
eerste vraag is een ontkenning van de HERE dat Hij de relatie waarin
Hij tot Sion (de moeder van Israël) stond, had verbroken. Hij had Zich
aan Sion verbonden en zij kon geen scheidbrief laten zien als bewijs
dat Hij haar had weggestuurd, waardoor Hij ook de mogelijkheid zou
hebben weggenomen haar weer tot Zich te nemen in het geval ze met
een ander getrouwd zou zijn (zie Dt 24:1-4). Zij waren zelf weggegaan,
zij hadden Hem verlaten. De tweede vraag is in zoverre waar dat de
HERE zijn volk had verkocht aan vreemden. Maar dat was niet omdat
Hij die vreemden iets schuldig was. Ook hier was het vanwege hun
eigen ongerechtigheden. Over hun toestand zijn de HERE geen verwijten te maken. Zeker heeft Hij verstoten en verkocht, maar wel
omdat zijn volk Hem daartoe verplichtte. Daarom leed de moeder,
Sion, door de verdorvenheid van haar kinderen. De HERE had wel een
scheidbrief gegeven aan de tien stammen, die al veel eerder door de
Assyriërs waren weggevoerd en tot nu toe in de verstrooiing zijn (Jr
3:8).

Wanneer iemand een vrouw genomen en gehuwd
heeft, dan zal, -- als hij haar geen genegenheid
toedraagt, omdat hij iets onbehoorlijks aan haar
gevonden heeft, en hij een scheidbrief geschreven en haar die overhandigd heeft, waarna hij
haar uit zijn huis heeft weggezonden; en als zij
dan uit zijn huis vertrokken, haars weegs gegaan
en de vrouw van een ander geworden is; en als
dan de laatste man een afkeer van haar krijgt,
een scheidbrief schrijft, haar die overhandigt en
haar uit zijn huis weg-zendt; of als de laatste
man, die haar tot vrouw genomen heeft, gestorven is -- dan zal de eerste echtgenoot, die haar
weggezonden heeft, haar niet opnieuw tot vrouw
mogen nemen, nadat zij verontreinigd is geworden; want dat is een gruwel voor het aangezicht
des HEREN; gij zult geen zonde brengen over het
land dat de HERE, uw God, u ten erfdeel geven
zal. (Dt 24:1-4)
Maar Ik zag, toen Ik Afkerigheid, Israël, ter oorzake van haar echtbreuk, verstoten en haar de
scheidbrief gegeven had, dat haar zuster, Trouweloze, Juda, zich niet liet afschrikken, maar
heenging en eveneens ontucht pleegde; ... (Jr 3:8)

Er zijn nog meer vragen te stellen (vers 2). De HERE was in de profeten
tot zijn volk gekomen om zijn volk tot Hem te doen terugkeren (Jr
7:25b,26). Maar was er ook maar iemand die hen ontving of naar hen
luisterde? De vraag heeft ook een profetische betekenis met het oog
op de komst van de Heer Jezus.

Ook zond Ik tot u al mijn knechten, de profeten,
dagelijks, vroeg en laat, doch zij hoorden naar
Mij niet noch neigden hun oor, maar betoonden
zich hardnekkiger dan hun vaderen.
(Jr 7:25b,26)
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Hier wordt voorzegd dat Hij door niemand zal worden ontvangen en
dat niemand zijn roepstem zal beantwoorden. Dit was ook de houding
van het volk als geheel toen Hij tot hen kwam. En zijn hand was toch Zie, de hand des HEREN is niet te kort om te verniet te kort, dat wil zeggen zonder kracht, om te verlossen (59:1)! Had lossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; ... (Js 59:1)
Hij niet vroeger zijn volk door zijn kracht uitgevoerd uit Egypte? De
zee, de rivieren en de hemelen stonden allemaal onder zijn bevel en
Hij deed ermee naar wat goed was voor zijn volk om hen uit de
ballingschap te leiden (vers 3).
4 De Here HERE heeft mij als een leerling leren spreken om met het
woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen,
Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen.

In Hem was alle kracht om te verlossen en alles stond Hem ter
beschikking. En met het oog op hun verlossing zou Hij zijn Knecht
zenden. Maar in plaats van Hem aan te nemen die kwam om hen te
verlossen (Lk 4:18), verwierp het volk Hem. In vers 4 volgt dan ook in
de woorden van Christus Zelf een beschrijving van zijn getuigenis als
de Gezondene. Uit het volk had niemand geantwoord toen God riep
(vers 2), totdat Hij kwam. Toen was er iemand die luisterde toen God
riep. Hij spreekt over zijn gehoorzaamheid aan Hem die Hem zond,
over zijn lijden en van zijn rechtvaardiging. God sprak tot de profeten
door speciale en tijdelijke openbaringen, door gezichten en dromen.
Dat was met de knecht van de HERE anders. Hier ontvouwt Hij het
geheim van zijn innerlijk leven in de dagen van zijn vlees en de
geheime bron van zijn dienst en wegen. Wat Hij hier zegt, ademt de
vreugdevolle nederigheid en vernedering van de ware Leerling. Hij
nam toe in wijsheid (Lk 2:52). In de dagen van de vervulling van deze
profetie zegt Hij:
l
‘‘Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem die Mij heeft gezonden’’

‘[De] Geest van [de] Heer is op Mij, doordat Hij
Mij heeft gezalfd om aan armen het evangelie te
verkondigen; Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te prediken en aan blinden
[het] gezicht, om verbrokenen heen te zenden in
vrijlating, om te prediken [het] aangename jaar
van [de] Heer’. (Lk 4:18)

En Jezus nam toe in <de> wijsheid en grootte en
gunst bij God en mensen. (Lk 2:52)

(Jh 7:16);
l
l
l

‘‘Ik spreek, zoals de Vader Mij heeft geleerd’’ (Jh 8:28);
‘‘wat Ik bij mijn Vader gezien heb, spreek Ik’’ (Jh 8:38);
‘‘de Vader die Mij heeft gezonden, die heeft Mij een gebod gegeven Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en de Vader
in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek
wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet’’ (Jh 12:49).
Ik niet vanuit Mijzelf, maar de Vader die in Mij
blijft, Die doet de werken. (Jh 14:10)
Wie Mij niet liefheeft, bewaart mijn woorden
niet; en het woord dat u hoort, is niet van Mij,
maar van de Vader die Mij heeft gezonden.
(Jh 14:24)
Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent,
en Ik zal u rust geven. (Mt 11:28)

Zie ook Johannes 14:10,24.

Hoe Hij de moede ondersteunde met het woord, lezen we in de
evangeliën, zowel in zijn openbare dienst (Mt 11:28), als ook in de
troost die Hij gaf aan een weduwe, een zieke, een wanhopige, een
door de wind en golven bedreigde. In de morgen onderwees zijn
Vader Hem hierover.
De Heer luisterde dagelijks naar de stem van zijn hemelse Vader. Hij
is hierin een voorbeeld voor ons. Het was zijn vreugde te kunnen
zeggen: ‘‘Ik doe altijd wat Hem welbehaaglijk is’’ (Jh 8:29). Alleen als
we dag aan dag op zijn stem letten, kunnen wij zijn wil volvoeren en Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwozijn we in staat om met de apostel te zeggen dat we er een eer in stellen nend, hetzij uitwonend, Hem welbehaaglijk te
zijn. (2Ko 5:9)
‘‘Hem welbehaaglijk te zijn’’ (2Ko 5:9).
5 De Here HERE heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet teruggedeinsd. 6 Mijn rug heb ik gegeven
aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken;
mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel.
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7 Maar de Here HERE helpt mij, daarom werd ik niet te schande;
daarom maakte ik mijn gelaat als een keisteen, want ik wist, dat ik
niet beschaamd zou worden.

Vers 5 geeft zijn volmaakte gehoorzaamheid aan. Zie Psalm 40:7
waar het woord ‘openen’, ‘graven’ betekent, wat kan verwijzen naar
de gewoonte om een slaaf het oor te doorboren als teken van eeuwige
dienst (Ex 21:6). Dit woord kan ook eenvoudig de volkomen toewijding
aan het doen van de wil van de Vader aangeven. Hier in Jesaja heeft
het de tweede betekenis, die van volkomen toewijding. De Heer Jezus
wist al het lijden dat over Hem zou komen en toch ging Hij met
onwrikbare standvastigheid, zonder weerspannigheid, zijn weg naar
het kruis. Vers 6 verwijst naar wat de mensen met Hem zouden doen.
De profeet beschrijft in treffende details wat de Heer heeft verdragen.
De Heer heeft het verdragen, zonder te wankelen, omdat Hij wist dat
God Hem zou helpen en dat Hij niet beschaamd zou worden (vers 7).
Zijn voorbeeld is een aansporing voor ons om na te volgen als we
geroepen worden om zware tegenstand te verdragen, zodat we met
een standvastig voornemen de opdracht vervullen die de Heer ons
heeft toevertrouwd. Wij kunnen nooit lijden zoals Hij deed, maar ons
leven en getuigenis kunnen de kenmerken dragen die ook bij Hem
aanwezig waren. We moeten door veel verdrukking het koninkrijk
van God binnengaan (Hd 14:22), maar lijden ter wille van Hem maakt
alles tot heerlijkheid en vreugde. Hij keek met vreugde naar de
toekomst en dat mogen wij ook. Het voornemen van de Vader is ons
zo’n vertrouwen te geven in Hem en de zekerheid van zijn hulp, dat
we vrij zullen zijn van elke neiging tot wanhoop onder het gewicht
van de moeilijkheden. Als we het pad van gehoorzaamheid wandelen,
kunnen we altijd zeker zijn van hulp op dit moment en van bevrijding
en overwinning op zijn tijd en wijze.

In slachtoffer en spijsoffer hebt Gij geen behagen,
-- Gij hebt mij geopende oren gegeven --,
brandoffer en zondoffer hebt Gij niet gevraagd.
(Ps 40:7)
Maar indien de slaaf nadrukkelijk zegt: Ik heb
mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik
wil niet als vrij man weggaan, dan zal zijn heer
hem bij de goden brengen, hij zal hem bij de
deur of de deurpost brengen, en zijn heer zal zijn
oor met een priem doorboren en hij zal hem voor
altijd dienen. (Ex 21:5,6)

En nadat zij aan die stad het evangelie hadden
verkondigd en vele discipelen hadden gemaakt,
keerden zij terug naar Lystra, naar Iconium en
naar Antiochië en versterkten de zielen van de
discipelen, terwijl zij hen vermaanden in het geloof te blijven en dat wij door vele verdrukkingen
het koninkrijk van God moeten binnengaan.
(Hd 14:21,22)

8 Hij is nabij, die mij recht verschaft; wie wil met mij een rechtsgeding voeren? Laten wij samen naar voren treden. Wie zal mijn
tegenpartij in het gericht zijn? Hij nadere tot mij. 9 Zie, de Here
HERE helpt mij, wie zal mij dan schuldig verklaren? Zie, zij allen
vergaan als een kleed, de mot zal ze verteren.

De Heer wist dat ondanks alle beschuldigingen van mensen en
geestelijke vijanden Hij triomferend van elke beschuldiging gezuiverd zou worden (vers 8). De Heer zegt niet: ‘Hij zal Mij rechtvaardigen’, maar ‘‘Hij is nabij’’ die dat zal doen. Dit verklaart zijn bewustzijn van de tegenwoordigheid van de Vader, zoals bijvoorbeeld voor
Kajafas en zijn bende en voor Pilatus en zijn soldaten. Zijn rechtvaardiging vond plaats in zijn opstanding (Rm 1:4; 1Tm 3:16). Dan zegt Hij
voor de tweede keer: ‘‘De Here HERE helpt mij’’ (vers 9). Daartegenover zullen alle beschuldigingen en beschuldigers in stukken uiteenvallen als een kleed waaraan een mot zijn langzaam maar grondig
verwoestend werk heeft gedaan. Hiermee sluit het getuigenis van de
Messias Zelf af.
10 Wie onder u vreest de HERE, wie hoort naar de stem van zijn
knecht? Wanneer hij in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd,
vertrouwe hij op de naam des HEREN en steune op zijn God. 11 Zie,
gij allen die vuur ontsteekt, u met brandpijlen uitrust, gaat in de
vlam van uw eigen vuur en onder de brandpijlen die gij aangestoken
hebt. Van mijn hand overkomt u dit, in pijn zult gij neerliggen.

Zoals het hoofdstuk begon met een verklaring van de HERE, zo eindigt
het ermee. Hij richt Zich in deze slotwoorden eerst tot de gelovige die
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..., die verklaard is als Gods Zoon in kracht naar
[de] Geest van [de] heiligheid, door dodenopstanding), Jezus Christus onze Heer - ... (Rm 1:4)
En ongetwijfeld, groot is de verborgenheid van
de godsvrucht: Hij die geopenbaard is in [het]
vlees, gerechtvaardigd in [de] Geest, gezien
door [de] engelen, gepredikt onder [de] volken,
geloofd in [de] wereld, opgenomen in heerlijkheid. (1Tm 3:16)

de HERE vreest en de stem van zijn Knecht gehoorzaamt en zijn
voetstappen navolgt (vers 10). Deze twee dingen horen bij elkaar: het
vrezen van God en het luisteren naar zijn Woord.
Een gelovige wandelt in duistere omstandigheden. De wereld is in
duisternis gehuld. Er is geen licht in de wereld aanwezig. Als de
gelovige dit alles ziet, kan hij daardoor verzocht worden om wanhopig
te worden. Soms lijkt een situatie hopeloos. Hij kan bedolven worden
onder een verscheidenheid aan beproevingen. Hier is dan een verlichtende en bemoedigende boodschap: ‘Laat hem vertrouwen op de
naam van de Heer en steunen op zijn God, zoals de Knecht gedaan
heeft.’ Niemand heeft geleden als Hij en zie hoe God het met Hem
tenslotte wel heeft gemaakt, omdat de Knecht zijn weg aan Hem had
overgegeven. Zo zal God ook doen met ieder die op Hem vertrouwt
en steunt. Echt geloof is beproefd geloof en bewijst zijn werkelijkheid
door het doorstaan van een test. God is ten zeerste bevonden een hulp
in benauwdheden. Het geloof aanvaardt dit niet slechts als een feit,
maar leert te steunen op God Zelf en de macht en liefde van Gods
almachtige arm te ervaren. Dan verandert onze duisternis in licht. Het
hart verheugt zich in het licht van zijn aangezicht.
De volgende woorden (vers 11) worden gericht aan ongelovigen en hun
aanmatigend zelfvertrouwen. Zij ontsteken een vuur en wandelen in
trots in de vlam die zij hebben ontstoken. En dat niet alleen, maar hun
vuur is ontstoken tegen de HERE en zijn Christus. Goddelijke vergelding is het onvermijdelijk gevolg. Zij moeten lijden van de gevolgen
van de brand die ze zelf hebben veroorzaakt. Dit lijden komt van de
hand van de HERE. Hun activiteiten met al hun boosaardigheid en
harteloosheid worden tot een vreselijk eind gebracht en zij liggen in
pijn neer. Wat een contrast met de vreugdevolle rust van de gelovige
die rust in zijn God.
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Horen, opwaken
INHOUD
Vers 1-3:

Voorbeeld van Abraham en Sara

Vers 4-6:

Het heil van de HERE is nabij

Vers 7,8:

Geen vrees voor mensen

Vers 9,10:

Roep om tussenkomst van de HERE

Vers 11:

De zekere toekomst voor Gods volk

Vers 12-16: De HERE is voor zijn volk
Vers 17-23: De HERE maakt een eind aan het lijden van zijn volk
TOELICHTING
Het onderwerp van dit hoofdstuk is de belofte van redding voor Israël op
een rechtvaardige basis en het verwijderen van de beker van de toorn. Het
onderwerp loopt door tot 52:12 en is in zeven delen te verdelen. Elk van
die gedeelten begint met een gebiedende wijs die vanaf het vierde deel ook
nog verschillende keren dubbel wordt uitgesproken. Het begint met een
drievoudige oproep tot luisteren in vers 1, 4 en 7, waar de HERE spreekt tot
zijn volk. In vers 9 komt een vierde en eerste dubbele oproep. Deze komt
van het volk en is gericht tot God. In vers 17 de vijfde oproep, waarin de
HERE weer tot zijn volk spreekt en wel om op te waken. In 52 :1 (de zesde
oproep) spreekt de HERE opnieuw tot zijn volk om op te waken. De zevende
keer is een soort samenvatting en climax in vers 11 met ook een dubbele
oproep. Naar deze climax werken de beide hoofdstukken toe. Het hele
gedeelte heeft betrekking op de tijd vlak voor het einde van de ballingschap.
Ze moeten wakker worden en zich gereed maken om te vertrekken uit Babel
terug naar Jeruzalem. Maar ook hier is de dubbele bodem, waarin we naast
de direct aanstaande vervulling ook de vervulling opmerken die in verband
staat met de eindtijd. Dan zal Israël vanuit de volken terug gaan naar het
land en de vijanden worden vernietigd. Ze zullen de vrede en vreugde van
het rijk binnengaan. Na de letterlijke en profetische verklaring is er ook nog
de praktische verklaring voor ons.

Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, Sion;
bekleed u met uw pronkgewaden, Jeruzalem, heilige stad. Want geen onbesnedene of onreine zal
meer in u komen. (Js 52:1)

1 Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de HERE
zoekt. Aanschouwt de rots waaruit gij gehouwen zijt, en de holte
van de put waaruit gij gegraven zijt; 2 aanschouwt Abraham, uw
vader, en Sara, die u baarde; want Ik riep hem als eenling en Ik
zegende hem en vermenigvuldigde hem. 3 Want de HERE troost
Sion, Hij troost al haar puinhopen; Hij maakt haar woestijn als
Eden en haar wildernis als de hof des HEREN; blijdschap en vreugde
zullen er gevonden worden, loflied en geklank van gezang.

De HERE richt zich nu tot hen onder zijn volk die trouw zijn en die,
terwijl zij naar gerechtigheid jagen, verlangen naar het heil en de
vervulling van de beloften aan Abraham gedaan (vers 1). Verlangen
naar gerechtigheid is een kenmerk van hen die leven in een (godsdienstige) wereld waarin gerechtigheid met voeten wordt getreden (Mt
5:6). Het is een gerechtigheid die voortkomt uit een innerlijke verbinding met Christus, die de gerechtigheid van God is (1Ko 1:30). In het
vrederijk hoeft er niet naar gerechtigheid te worden gejaagd, maar nu
nog wel. Dat moeten wij ook doen in de tijd van verval waarin wij
leven en daartoe worden wij dan ook aangespoord (2Tm 2:22). De
getrouwen delen in zijn geest van het geloof door zich terug te houden
van aardse genoegens om de voorwerpen van hun verlangens na te
jagen.
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Gelukkig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
(Mt 5:6)
Uit Hem toch bent u in Christus Jezus, die ons
geworden is: wijsheid van Godswege, gerechtigheid, heiliging en verlossing; ... (1Ko 1:30)
Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd en
jaag naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede
met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart.
(2Tm 2:22)

Abraham was de rots waaruit de stenen waren gehouwen waarmee
het huis van Israël was gebouwd. Sara was de holte van de put waaruit
zij gegraven waren. De verwijzing is hier naar het feit dat ze eenlingen
waren. God had Abraham alleen geroepen en hem weten te zegenen
en vermenigvuldigen. Dat kan Hij op dezelfde wijze doen met het
overblijfsel, dat zich ook als een eenling tussen de massa voelt. Wat
hier als een bemoediging voor het volk is bedoeld, wordt door het
ongelovige volk misbruikt om in ongehoorzaamheid zich het land toe
te eigenen (Ez 33:24). Voor het gelovig overblijfsel is de verwijzing
naar Abraham ook van betekenis, omdat in de hoge ouderdom en de
onvruchtbare toestand van het huwelijk van Abraham en Sara de
HERE door zijn eigen bovennatuurlijke kracht in antwoord op het
geloof van Abraham had gewerkt (vers 2; Rm 4:19-21). Israël zag er
oorspronkelijk ook zo onvruchtbaar en troosteloos uit. Dit was de
oorsprong van het volk Israël en de HERE roept hen op, in het beeld
van de rots en de put, zich dit te herinneren. Zoals de HERE met de
eenling Abraham en de onvruchtbare Sara had gedaan, zo zou Hij
doen met het verwoeste en eenzame Sion (vers 3). De Heer Jezus was
ook een Eenling. Hij heeft volmaakt naar gerechtigheid gejaagd en
die vervuld, met als hoogtepunt en tegelijk dieptepunt zijn werk aan
het kruis. Het gevolg is een geweldige vrucht, een ontelbaar aantal
mensen is door Hem behouden (Jh 12:24).
Zoals er vreugde kwam bij Sara na een lange periode van onvruchtbaarheid, zo zou Israël zich na een lange tijd van moeite en verlaten
zijn, weer blijdschap en vreugde kennen. De vergelijking met Eden
toont ook aan dat het om de toekomst gaat, want een dergelijke situatie
heeft Israël nooit gekend, zelfs niet in de gloriedagen van Salomo,
laat staan in de dagen van Jesaja.

En het woord des HEREN kwam tot mij: Mensenkind, de bewoners van die puinhopen in het land
van Israël zeggen: Abraham was maar alleen en
hij bezat het land; wij zijn velen, aan ons is het
land in bezit gegeven. (Ez 33:24)
En niet zwak in het geloof lette hij <niet> op zijn
eigen <al> afgestorven lichaam, daar hij ongeveer honderd jaar oud was, en <niet> op het afgestorven zijn van de moederschoot van Sara; en
hij twijfelde niet aan de belofte van God door het
ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God heerlijkheid gaf en ten volle verzekerd was, dat wat Hij beloofd heeft, Hij ook
machtig is te doen. (Rm 4:19-21)

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen;
maar als zij sterft, draagt zij veel vrucht.
(Jh 12:24)

4 Luistert naar Mij, mijn volk, en mijn natie, neig uw oor tot Mij.
Want een wet zal van Mij uitgaan en mijn recht zal Ik stellen tot een
licht der volken. 5 Mijn zege is nabij, mijn heil treedt te voorschijn,
en mijn armen zullen de volken richten; op Mij zullen de kustlanden
wachten en op mijn arm zullen zij hopen.
6 Heft uw ogen op naar de hemel en aanschouwt de aarde beneden;
want de hemel verdwijnt als rook, de aarde vergaat als een kleed en
haar bewoners sterven als muggen, maar mijn heil duurt eeuwig en
mijn gerechtigheid wordt niet verbroken.
7 Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid kent, gij volk, in welks
hart mijn wet is. Vreest niet voor de smaad van stervelingen, wordt
niet verschrikt vanwege hun beschimpingen. 8 Want als een kleed
verteert hen de mot en als wol verteert hen de worm; maar mijn
gerechtigheid duurt eeuwig en mijn heil van geslacht tot geslacht.

Het gedeelte dat met vers 4 begint, spreekt van de tijden dat het herstel
van Israël zal uitmonden in een zegen voor de hele wereld en later het
verdwijnen van de hele wereld van de oude schepping. De wet hier
is niet die van Sinaï, maar staat voor het onderwijs dat God de volken
wil geven door middel van Israël. Daardoor wordt zijn gerechtigheid
nabij de volken gebracht en zullen de volken hun hoop stellen op zijn
arm, dat is zijn kracht en niet meer vertrouwen op eigen kracht (vers
5). De macht die Hij heeft betoond in de uitoefening van zijn oordeel
zal Hij voor de overgebleven volken, ook die veraf gelegen zijn,
gebruiken tot zegen en heil. Niet alleen zal de zonde in het vrederijk
nog bestaan, ook is de hele oude schepping erdoor aangetast. De
hemelen moeten daarom verdwijnen als rook, de aarde in stukken
vallen als een kleed dat door de mot is aangetast en de bewoners zullen
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als muggen sterven. (vers 6; vgl. 2Pt 3:13). Daarvan is ook niets vervuld Wij echter verwachten naar zijn belofte nieuwe
in de dagen van Kores. Zij die behouden zijn, zullen nooit omkomen hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. (2Pt 3:13)
en Gods gerechtigheid zal eeuwig stand houden. Voor hen die Gods
gerechtigheid kennen, volgt de oproep niet te vrezen voor de smaad
van stervelingen (vers 7), want deze verdrukkers zullen omkomen als
een kleed dat door mot en worm is verteerd (vers 8). Een Joods
spreekwoord zegt: de worm is de broeder van de mot. God gebruikt
kleine dingen om grote voornemens te vervullen. De volgorde hier is
redding of heil en gerechtigheid. In vers 6 was het gerechtigheid en
heil.
9 Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, gij arm des HEREN!
Waak op als in de dagen van ouds, van de geslachten uit de voortijd!
Zijt gij het niet, die Rahab neergehouwen, de zeedraak doorboord
hebt? 10 Zijt gij het niet, die de zee hebt drooggelegd, de wateren
van de grote diepte; die de diepte der zee hebt gemaakt tot een weg,
een doortocht voor verlosten? 11 De vrijgekochten des HEREN
zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde
zal op hun hoofd wezen, blijdschap en vreugde zullen zij verwerven,
kommer en gezucht zullen wegvluchten.

De voorgaande beloften moeten in het hart van de getrouwe een
verlangen naar de beloofde redding hebben wakker gemaakt (vers 9).
Zij weten dat de arm van de HERE die kan bewerken. Daarom bidden
ze Hem op te waken om hen te hulp te komen. Zij vragen hier om de
openbaring van zijn arm, zijn kracht (53:1). Heeft zijn arm niet Farao Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie
en zijn bende neergeslagen? Rahab is niet slechts een dichterlijke is de arm des HEREN geopenbaard? (Js 53:1)
naam voor Egypte, maar is de monsterlijke macht achter Egypte. De
draak ziet op Farao als instrument van satan. De HERE heeft zijn volk
toen bevrijd en de zee als vluchtweg drooggelegd (vers 10). Deze
herinnering aan de bevrijding in het verleden en de zekerheid voor de
bevrijding in de toekomst brengen tot de drievoudige uitroep aan de
arm van de HERE om op te waken.
Het is goed voor de ziel om zich de vroegere barmhartigheden van de
Heer te herinneren. Maar het is ook nodig om niet alleen met het
verleden bezig te zijn, maar om de kracht van de hoop zijn reinigend
werk te laten doen. Deze dubbele benadering (van verleden en toekomst) leveren de kracht om te bidden, niet alleen om te worden
bevrijd, maar vooral voor wat dient tot heerlijkheid van God. Dit zal
een antwoord van Gods kant geven dat de verwachting van verlossing
verre zal te boven gaan.
Wat volgt, wordt elders in de Schrift nauwelijks overtroffen in de
schoonheid van de taal en in de zoetheid van de verzekering die aan
Gods volk wordt gegeven met betrekking tot hun toekomst (vers 11).
Het spreekt alles op een heerlijke wijze van de duizendjarige zegen
die door Israël genoten zal worden. Dit vooruitzicht wordt vergroot
en versterkt door de terugblik op de beproevingen en het lijden in het
verleden.
Zo is het met het nog veel heerlijker vooruitzicht dat wij mogen
genieten als leden van de gemeente. Onze tegenwoordige ervaringen
van diepe beproevingen en verdrukking worden verlicht door de
hoop, een hoop die ‘elk leed verzacht’.
12 Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor
een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen; 13 dat gij vergeet de HERE, uw Maker, die de hemel
uitspande en de aarde grondvestte; dat gij bestendig, de gehele dag,
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verschrikt zijt vanwege de grimmigheid van de verdrukker, wanneer
hij uit is op verderven? Waar is nu de grimmigheid van de verdrukker? 14 IJlings wordt de kromgeslotene ontboeid, hij zal niet sterven, niet in de groeve dalen en hem zal geen brood ontbreken. 15
Want Ik ben de HERE, uw God, die de zee opzweep, zodat haar
golven bruisen, wiens naam is HERE der heerscharen.

De verzen 12-15 vervolgen op een andere manier de troost die de
verleent. Velen van zijn volk waren in angst voor de verdrukker
(Babel) en ongetwijfeld zal de verdrukking door de mens van de
zonde in de komende dag, in de tijd van ‘Jakobs benauwdheid’,
hetzelfde gevolg hebben. Op die tijd lijkt dit gedeelte vooral te slaan.
Maar als de mens van de zonde er is, is de HERE er ook met zijn troost.
Daarom spreekt Hij over Zichzelf als hun Vertrooster (vers 12). Als dat
zo is, waarom zouden ze dan bang zijn voor een sterfelijk mens? De
tirannie van de antichrist zal van korte duur zijn. De HERE heeft altijd
zijn eigen wijze en tijd gehad voor de bevrijding van zijn aardse volk.
Vrees is er de oorzaak van dat God wordt vergeten (vers 13). Het zich
bewust zijn van de tegenwoordigheid en de kracht van de HERE is het
afdoende afweermiddel voor vrees. Steeds weer herinnert de HERE
Israël eraan dat Hij hun Maker is en dat Hij met zijn kracht de hemelen
heeft uitgebreid en de aarde gegrondvest. Waarom zouden zij dan
telkens bang zijn voor de dreiging van de verdrukker, zelfs als deze
op hun verderf uit was? De verdrukker, Babel, zal zeer binnenkort
door Kores, de Pers, worden verslagen. Dan zullen de gevangenen
vrijgelaten worden (vers 14). Hoewel het hier om de direct aanstaande
bevrijding uit de Babylonische ballingschap gaat, zal deze profetie
zijn uiteindelijke vervulling hebben als de Joden in de toekomst
bevrijd zullen worden van het lijden onder de volken vanwege de
antichrist en zij naar hun land zullen terugkeren in de erkenning van
hun Verlosser Messias. De HERE laat zien dat Hij daartoe de macht
heeft, door erop te wijzen dat Hij de zee opzweept en deze dus in zijn
macht is (vers 15). Het is het beeld van de volkerenzee die woedend te
keer gaat tegen zijn volk. Evenals de letterlijke zee kan Hij ook de
volken tot zwijgen brengen (Ps 65:8; Js 17:12,13). In de eindtijd zal de
Heer Jezus alle volken oordelen en het zwijgen opleggen door zijn
persoonlijke tussenkomst bij zijn verschijning.

Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een
tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar
daaruit zal hij gered worden. (Jr 30:7)

...; die het bruisen der zeeën doet bedaren,
het bruisen van haar golven en het rumoer der
natiën. (Ps 65:8
Wee, een rumoer van vele volken, die rumoer maken als rumoerige zeeën, en een gebruis van natiën, die bruisen zoals geweldige wateren bruisen. Natiën bruisen zoals geweldige wateren
bruisen, maar dreigt Hij ze, dan vluchten zij ver
weg en worden opgejaagd als kaf op de bergen
vóór de wind uit en als een werveldistel vóór de
storm uit. (Js 17:12,13)

16 Ik heb mijn woorden in uw mond gelegd en met de schaduw
mijner hand heb Ik u bedekt, Ik, die de hemel uitspan en de aarde
grondvest en tot Sion zeg: Gij zijt mijn volk.
17 Ontwaak, ontwaak, sta op, Jeruzalem; gij, die uit de hand des
HEREN de beker zijner grimmigheid hebt gedronken, de kelk der
bedwelming hebt leeggedronken. 18 Van al de zonen die zij gebaard
heeft, was er niemand die haar geleidde; en van al de zonen die zij
grootgebracht heeft, was er niemand die haar bij de hand greep. 19
Deze beide dingen zijn u overkomen -- wie zal u beklagen? -verwoesting en verderf, honger en zwaard -- hoe zal Ik u troosten?

vertelt hoe de Joden zijn boodschappers zullen worden. Hij
heeft zijn woorden in hun mond gelegd (hier wordt de profetische
voltooide tijd gebruikt). Hij zal hen bedekken met de schaduw van
zijn hand, zoals Hij ook met de Messias heeft gedaan (49:2). Dat doet
Hij niet alleen om hen te beschermen, maar ook om hen geschikt te
maken voor het doel dat Hem voor ogen staat. Dat doel is de hemel
en de aarde in een toestand te brengen waar zijn koninkrijk van
gerechtigheid en vrede kan worden gevestigd en zijn volk werkelijk
zijn volk zal zijn.
Vers 16
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En Hij maakte mijn mond als een scherp
zwaard; in de schaduw zijner hand verborg Hij
mij. Hij maakte mij tot een puntige pijl, in zijn
pijlkoker stak Hij mij. (Js 49:2)
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Dan zullen de krachten van de natuur, zowel van de hemel als van de
aarde, niet meer gebruikt worden tot uitvoering van de Goddelijke
oordelen, zoals zo vaak het geval is geweest en nog zijn zal voordat
de Heer in heerlijkheid verschijnt. De boodschapper van het evangelie
mag deze woorden op zichzelf toepassen in de zekerheid dat de Heer
hem ook zijn woorden in de mond zal leggen. Hij is een boodschapper
van de Heer met de boodschap van de Heer. Zijn getuigenis is alleen
betrouwbaar en effectief als hij vasthoudt aan de waarheid van de
Schrift. Ook mag de brenger van het evangelie zich onder zijn
bescherming weten, bedekt onder de schaduw van zijn hand.
Het laatste deel van het hoofdstuk, vanaf vers 17, beschrijft in
levendige taal de gevolgen van de oordelen die over het volk komen
als gevolg van zijn volhardende opstand tegen God. Nu roept de HERE
zijn volk toe te ontwaken uit de doodsslaap van de zonde. Jeruzalem
wordt voorgesteld als een vrouw die in bedwelmde toestand op de
grond ligt, omdat ze de beker van de grimmigheid van de HERE heeft
gedronken. Niet een van al haar zonen was in staat haar te leiden, haar
bij de hand te nemen, haar op te richten (vers 18). Het is de tijd van
Jakobs benauwdheid. De profeet zag geen mogelijkheid haar te
troosten in de verwoesting, verderf, honger en zwaard die over haar
waren gekomen (vers 19). Hierin was een tweevoudig leed over haar
gekomen: verlies van bezit door verwoesting en verderf, en verlies
van leven door honger en zwaard.
Zo vergaat het ook de gemeente van God onder de tuchtiging die Hij
over haar moet brengen. Haar geestelijke goederen, zoals het kennen
van haar geestelijke zegeningen worden van haar weggenomen. Ook
het geestelijk leven verdwijnt, er is geen groei, geen toename, er zijn
geen nieuwe bekeringen. In deze situatie is het belangrijk Gods hand
daarin te herkennen.
20 Uw zonen lagen machteloos neer aan de hoeken van alle straten,
als een antiloop in de vangkuil; vol als zij waren van de grimmigheid
des HEREN, van de dreiging uws Gods.
21 Daarom, hoor toch dit, ellendige, en beschonkene, maar niet van
wijn. 22 Zo zegt uw Here, de HERE en uw God, die de rechtszaak
van zijn volk verdedigt: Zie, Ik neem uit uw hand de beker der
bedwelming; de kelk mijner grimmigheid zult gij niet langer drinken. 23 En Ik geef die in de hand van hen die u verdrukken, die tot
u zeiden: Werp u neer, opdat wij over u heengaan; en gij maaktet
uw rug als de aarde en als een straat voor wie daarover gingen.

De zonen van Jeruzalem lagen machteloos terneer, onbekwaam om
te helpen, zoals een antiloop uitgeput is door het vergeefs gevecht om
vrij te komen uit het net van de jager waarin ze gevangen zit (vers 20).
Bevrijding kan alleen van God komen, en in zijn medelijden en
barmhartigheid belooft Hij die te zullen geven (vers 21-23). Hij herinnert hen eraan dat zij zijn volk zijn en Hij beschrijft Zichzelf als hun
Pleitbezorger, die hun zaak verdedigt (vers 22). En zoals de volken die
Hij heeft gebruikt en nog zal gebruiken tot tuchtroede voor zijn volk
de grenzen van macht hebben overschreden die hun waren gesteld en
zich in dienst van de vijand hebben laten gebruiken om zijn grimmigheid over Gods volk te laten komen, zo zal God de beker van zijn
grimmigheid aan die volken te drinken geven (vers 23). Zij dachten het
volk als stof op de straten te kunnen vertreden. God zal die situatie
omdraaien en de trots van de mens tot volkomen vernedering brengen.
Dit zal in de toekomst gebeuren, als de pogingen van satan om Israël
te verdelgen hun hoogtepunt hebben bereikt.
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Waak op, vertrek, verhoging van de Knecht van de HERE

Jesaja 52

INHOUD
Vers 1-6:

Sion uit het stof verhoogd

Vers 7-10: De vrede aangekondigd
Vers 11,12: Oproep uit Babel te vertrekken
Vers 13-15: Voorspoed van de Knecht van de HERE
TOELICHTING
1 Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, Sion; bekleed u met uw
pronkgewaden, Jeruzalem, heilige stad. Want geen onbesnedene of
onreine zal meer in u komen. 2 Schud het stof van u af, welaan, zet
u neder, Jeruzalem; maak de banden van uw hals los, gevangene,
dochter Sions.

Weer komt de roep van de HERE tot Sion om te ontwaken en zich met
sterkte te bekleden en tot Jeruzalem om zich met prachtige kleding te
bekleden (vers 1). De kracht of sterkte van de verlosten is de kracht
van God die Hij hun door de verlossing schenkt (vgl. Ef 1:20; 2:5). Dat
zal pas ten volle waar worden in de eindtijd, want sinds en ook tijdens
Kores, hun bevrijder uit de macht van Babel, is van het bekleden met
sterkte geen sprake geweest. Hij spreekt nog steeds de stad aan. Ze
was in een toestand van uiterste verlatenheid en bedekt met stof,
machteloos onder de behandeling van de vijand en beroofd van haar
priesterlijke en koninklijke gewaden, in plaats waarvan zij de ketenen
van gevangenschap om haar nek droeg (vers 2). Ze moest wakker
worden. Maar ze moest niet alleen opwaken maar ook haar zetel
innemen in een positie van rustige waardigheid en gezag, zich bekleden met geestelijke kracht. Ze zou weer een feestelijke stad van de
HERE worden. Vreemden zouden niet meer door haar heentrekken.
Geen natie ter wereld zou haar meer veroveren. Dat is niet vervuld
onder de Meden en Perzen en de volgende wereldrijken die steeds
over Jeruzalem hadden geheerst, tijdens ‘‘de tijden van de volken’’ (Lk
21:24). Babylon had als koningin gezeten, maar zou tot in het stof
vernederd worden, terwijl Jeruzalem vanuit het stof zou worden
verhoogd om te zitten op de troon van heerlijkheid. Jeruzalem zal haar
keten verbreken.

..., die Hij heeft gewerkt in Christus door Hem
uit [de] doden op te wekken en Hem aan zijn
rechterhand te zetten in de hemelse [gewesten],
... (Ef 1:20)
Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, heeft
ons vanwege zijn grote liefde waarmee Hij ons
heeft liefgehad, toen ook wij dood waren in de
overtredingen, levend gemaakt met Christus (uit
genade bent u behouden), ... (Ef 2:4,5)

En zij zullen vallen door [het] scherp van [het]
zwaard en als gevangenen worden weggevoerd
onder alle volken; en Jeruzalem zal door [de]
volken worden vertrapt, totdat [de] tijden van
[de] volken zijn vervuld. (Lk 21:24)

3 Want zo zegt de HERE: Om niet zijt gij verkocht, zonder geld zult
gij worden gelost. 4 Want zo zegt de Here HERE: Eertijds trok mijn
volk naar Egypte om daar als vreemdeling te vertoeven, en Assur
heeft het zonder reden onderdrukt. 5 Thans echter, wat vind Ik hier?
luidt het woord des HEREN. Want om niet is mijn volk weggevoerd,
zijn overheersers maken getier, luidt het woord des HEREN, en
voortdurend, de gehele dag, wordt mijn naam gelasterd. 6 Daarom
zal mijn volk te dien dage mijn naam kennen, dat Ik het ben, die
spreek: Zie, hier ben Ik.

De beloften die volgen in de verzen 3-6 staan, met hun vertroosting,
tegen de achtergrond van de voorbije ellende. Het volk van de HERE
wordt eraan herinnerd dat zij ‘‘om niet’’ waren verkocht (vers 3). Ze
waren in handen van de volken gegeven, zonder dat de HERE er
voordeel van had gehad. Zijn enige doel was om hen tot bekering te
brengen onder zijn kastijdende roede. Er zou voor hun verlossing geen
geld worden betaald. Hij zou hun verlossing bewerken door soevereine genade en almachtige kracht. Hun bevrijding zou uitsluitend en
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alleen uit Hem voortkomen. Als illustraties worden de bevrijding uit
de macht van het verdrukkende Egypte en Assur genoemd (vers 4). De
vraag in vers 5 heeft de betekenis ‘welk voordeel heb Ik in het midden
van mijn volk’? Het volk was ‘‘om niet’’ weggevoerd en hun verdrukkers lasterden voortdurend de naam van de HERE. Dit lasteren zou
ophouden door het tussenbeide komen van de HERE in macht en
majesteit. Zijn naam die door de heidenen zo was gelasterd, zou aan
zijn volk bekend gemaakt worden (vers 6). Zijn natuur, zijn kenmerken
en zijn macht die door zijn naam worden vertegenwoordigd, zullen
aan hen worden geopenbaard in de dag van hun verlossing. Hij maakt
Zich bekend als de ‘‘Ik ben’’, de trouwe God van het verbond. Zijn
zelf-openbaring bewerkt dat zij de stem van hun Verlosser zullen
kennen (63:1).
Op deze wijze openbaart de Heer Zichzelf ook aan ons in tijden van
verdrukking en moeiten. Hij gebruikt deze omstandigheden als middel om onze kennis van Hem te doen toenemen, van zijn kenmerken,
kracht en genade. Als we zelf nergens meer toe in staat zijn, maakt
Hij Zichzelf aan ons bekend in zijn almacht. Het gaat ons dan als
Petrus die in het water wegzakt, de Heer aanroept en dan de machtige
kracht van de arm van de Heer leert kennen en meer dan dat.

Wie is het, die van Edom komt, in helrode klederen van Bozra, die daar praalt in zijn gewaad,
fier voortschrijdt in zijn grote kracht? Ik ben het,
die in gerechtigheid spreek, machtig om te verlossen. (Js 63:1)

7 Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die
vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt,
die tot Sion spreekt: Uw God is Koning. 8 Hoor, uw wachters
verheffen de stem, zij jubelen tezamen, want met eigen ogen zien
zij, hoe de HERE naar Sion wederkeert. 9 Breekt uit in gejuich,
jubelt eenparig, puinhopen van Jeruzalem, want de HERE heeft zijn
volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost. 10 De HERE heeft zijn
heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken en alle einden der
aarde zullen zien het heil van onze God.

De verzen 7-10 bevatten de triomfantelijke uiting als gevolg van het
nieuws van de grote bevrijding die voor het volk van de HERE is
bewerkt in de ogen van alle volken. Oorlogen zijn opgehouden tot het
einde van de aarde. Vrede zal heersen, omdat God regeert en de HERE
terugkeert tot Sion. De voeten van de boodschappers zijn lieflijk om
te zien (niet het geluid van hun voetstappen, maar de verschijning van
hun voeten), niet alleen vanwege hun veerkrachtige snelheid, maar
vanwege de verrukking van het hart dat karakter aan hun beweging
verleent en de inhoud van de boodschap (vers 7). De bergen zijn die
van het land en vooral die ten noorden van Jeruzalem. Het zijn de
bergen die de HERE ‘‘mijn bergen’’ noemt (49:11). Wat natuurlijke
obstakels zijn, worden wegen waarlangs Gods herauten komen. Zij
kondigen vrede en heil aan, een totaal andere dan de vrede en
veiligheid die de wereld zal uitroepen onder invloed van de satan (1Th
5:3). Er is sprake van vrede, het goede en heil. Vrede met God door
het bloed van Christus in plaats van vervreemding; het goede, wat tot
nut strekt, in plaats van het verkeerde; heil, niet alleen redding van
oordeel, maar ook voortdurende bewaring, tot in eeuwigheid in plaats
van oordeel en eeuwig verloren zijn. Het is vrede met God door het
offer van het kruis en de vrede van God in het leven met Hem. Er is
ook heil, genezing van alle gevolgen van de zonde. Alle verwoestingen en verwondingen die door de zonde zijn aangericht, zullen
geheeld worden. Dat is de situatie als God heerst als Koning.
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En Ik zal al mijn bergen tot een weg maken en
mijn heerbanen zullen opgehoogd worden.
(Js 49:11)
Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid,
dan zal een plotseling verderf over hen komen zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen. (1Th 5:3)

Deze boodschappers van het goede nieuws zijn er vandaag al. Het
citaat van dit vers in Romeinen 10:15 bevestigt dit. In het citaat
worden ‘‘de bergen’’ weggelaten. De apostel verheugt zich erover dat
hij zo’n boodschapper mocht zijn. Het mag ook onze vreugde zijn om
te delen in de activiteit en de vreugde daarvan. De voeten van iemand
die uitgaat met het evangelie nabij of ver weg zijn lieflijk in de ogen
van Hem die stierf om de boodschap en de boodschapper uit te kunnen
laten gaan.

En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden
zijn? zoals geschreven staat: ‘Hoe liefelijk zijn
de voeten <van hen die vrede verkondigen,> van
hen die <het> goede verkondigen’. (Rm 10:15)

De wachters in vers 8 die hun stem verheffen, zijn de profeten (zoals
Jesaja) die in de verte kijken als vanaf een wachttoren. Zij zien hoe
de HERE tot zijn volk komt, zij zien het licht worden. Zij moeten
worden onderscheiden van de boodschappers van het vorige vers die
het nieuws van het koninkrijk verkondigen als Christus is gekomen.
Deze trouwe wachters die van verre de toekomstige gebeurtenissen
zagen, worden bedoeld in 1 Petrus 1:10-12 (vgl. Js 21:8,11; Hb 2:1-3).

Toen riep hij: Zie, HERE, ik sta bestendig des
daags op de wachttoren en op mijn wachtpost
stel ik mij alle nachten; ... Men roept tot mij uit
Seïr: Wachter, wat is er van de nacht? Wachter,
wat is er van de nacht? (Js 21:8,11)
Daarom moeten wij des te sterker ons richten
naar wat wij gehoord hebben, opdat wij niet misschien afdrijven. Want als het woord door engelen gesproken vast stond en elke overtreding en
ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontkomen als wij
zo’n grote behoudenis veronachtzamen, waarover aanvankelijk gesproken is door de Heer en
die aan ons bevestigd is door hen die het gehoord hebben, ... (Hb 2:1-3)

Over deze behoudenis hebben profeten onderzocht en nagevorst die van de
voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij navorsten welke of
wat voor tijd de Geest van Christus die in hen was, aanduidde, toen Hij
tevoren getuigde van het lijden dat over Christus [zou komen] en van de
heerlijkheden daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet voor zichzelf,
maar voor u de dingen bedienden die u nu zijn aangekondigd door hen die
u het evangelie hebben verkondigd door [de] Heilige Geest die van [de]
hemel is gezonden; dingen waarin engelen begerig zijn een blik te werpen.
(1Pt 1:10-12)

De dag komt dat ze met eigen ogen de terugkeer van de HERE tot Sion
zullen zien. Zij zullen zien hoe de HERE Sion herstelt, ze zullen oog
in oog met dit werk staan (vgl. Nm 14:14). Geen wonder dat ze in
vreugdegezang zullen uitbarsten.
In vers 9 worden de puinhopen van Jeruzalem opgeroepen hetzelfde
te doen. De taal is levendig, het maakt de heerlijkheid van het herstel
na de lange periode van verwoesting zichtbaar. Er is een tweevoudige
reden voor: Gods woord en Gods werk (vgl. Lk 24:19; Hd 7:22). Het
woord van vertroosting en het werk van bevrijdende macht.
Vertroosting en bevrijding zijn de voortdurende bediening van de
Heilige Geest in ons verdriet en onze moeiten, onze beproevingen en
gevaren. Vertroosting te midden ervan en verlossing eruit. We mogen
ons verheugen in de vertroosting van en het vertrouwen op de bevrijding.

-- dan zullen zij zeggen tot de inwoners van dit
land, die gehoord hebben, dat Gij, HERE, in het
midden van dit volk zijt, dat Gij, HERE, oog in
oog U hebt laten zien, terwijl uw wolk boven hen
staat en Gij in de wolkkolom vóór hen henen
gaat des daags en in de vuurkolom des nachts -(Nm 14:14)
En Hij zei tot hen: Wat dan? Zij nu zeiden tot
Hem: De dingen betreffende Jezus de Nazaréner,
die een profeet was, krachtig in werk en woord
voor God en al het volk, ... (Lk 24:19)
En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van
[de] Egyptenaren en was machtig in zijn woorden en werken. (Hd 7:22)

Vers 10 is een terugblik vanuit de toekomstige vervulling. Het is het
beeld van een strijd, waarbij alle bedekking van zijn arm is verwijderd
om deze in zijn volle kracht te gebruiken. De dwaze misvattingen van
de volken over God zullen teniet gedaan worden. Hun weigering om
Gods Zoon te erkennen, zal krachtig worden neergeslagen door zijn
persoonlijke tussenkomst.
Vertrekt, vertrekt, gaat uit vandaar; raakt het onreine niet aan, gaat
weg uit haar midden, reinigt u, gij die de vaten des HEREN draagt.
12 Want niet overhaast zult gij uittrekken en niet in vlucht heengaan: de HERE immers gaat voor u heen en uw achterhoede is de
God van Israël.

De verzen 11 en 12 gaan over een andere zijde van de omstandigheden
en handelen over de vrijlating van de ballingen. Naar deze oproep
hebben de vorige zes oproepen toe gewerkt. Hun wordt geboden het
terrein van hun ballingschap te verlaten (vgl. 48:20).
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Trekt uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën. Verkondigt het met jubelgeklank, doet dit horen, verbreidt het tot aan het einde der aarde; zegt: De
HERE heeft zijn knecht Jakob verlost. (Js 48:20)
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De bevelende taal verwijst naar Babylon, maar Babylon staat hier
voor meer dan alleen de stad. Het spreekt ook van wereldse omstandigheden, zoals het verband aantoont. Hun wordt bevolen bij het
vertrek het onreine niet aan te raken. Ze moeten niets van Babel
meenemen. Wat ze moeten meenemen, zijn de vaten van de HERE, de
heilige voorwerpen die naar Babel waren overgebracht. Dit verwijst
naar de terugkeer op bevel van Kores en dat de vaten die door
Nebukadnezar waren weggenomen, weer worden teruggegeven (Ea
1:7-11). Anders dan hun vlucht uit Egypte zou hun vertrek uit Babel
niet in haast of als een vlucht plaatsvinden (Dt 16:3). Het was meer een
zegetocht. Hun intocht in het vrederijk zou dat nog meer zijn. Hun
houding zou spreken van volkomen gereed zijn voor het hervatten
van de dienst van aanbidding van de HERE in zijn tempel. Daarvoor
is absolute reinheid vereist. Wel zouden ze zijn leiding en bescherming nodig hebben en daarvan krijgen ze de verzekering. De Messias
zal er Zelf garant voor staan.

Ook liet koning Kores het gerei van het huis des
HEREN, dat Nebukadnezar uit Jeruzalem had
weggevoerd en in de tempels van zijn goden had
geplaatst, te voorschijn brengen. Kores, de koning van Perzië, liet het te voorschijn brengen
onder toezicht van Mithredath, de schatmeester,
en deze telde het uit voor Sesbazzar, de vorst van
Juda.
Dit was hun aantal: dertig gouden schalen, duizend zilveren schalen, negenentwintig messen,
dertig gouden bekers, verder vierhonderd en tien
zilveren bekers, duizend andere voorwerpen.
Alle voorwerpen van goud en zilver waren vijfduizend vierhonderd.
Dit alles voerde Sesbazzar mede, toen de ballingen uit Babel naar Jeruzalem werden gebracht.
(Ea 1:7-11)
Gij zult daarbij geen gezuurd brood eten; zeven
dagen zult gij daarbij ongezuurde broden eten,
brood der verdrukking, want overhaast zijt gij
uit het land Egypte getrokken; opdat gij al de dagen uws levens de dag van uw uittocht uit het
land Egypte gedenkt. (Dt 16:3)

Dit heeft allemaal een directe boodschap voor hen die, omdat ze zelf
vaten zijn, apart zijn gezet om door de Heer gebruikt te worden (2Tm
2:21). Zij hebben de heilige verantwoordelijkheid zichzelf onbesmet
van de wereld te bewaren en zich te reinigen van alle bevlekking van
het vlees en van de geest en de heiligheid te volbrengen in de vrees
voor God (2Ko 7:1). Het is ook van toepassing op het Babylon van de
eindtijd (Op 18:4), waarmee wij nu ook al te doen hebben. Het zijn de
dingen die vanuit het naamchristendom op ons afkomen en waarmee
wij ons niet moeten verontreinigen door opening te geven aan wereldse elementen om die in te voeren in de gemeente.

Als dan iemand zich van deze [vaten] reinigt, zal
hij een vat zijn tot eer, geheiligd, bruikbaar voor
deMeester, tot alle goed werk toebereid.
(2Tm 2:21)
Daar wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bevlekking van
[het] vlees en van [de] geest, en [de] heiligheid
volbrengen in [de] vrees van God. (2Ko 7:1)
En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat u met
haar zonden geen gemeenschap hebt en opdat u
van haar plagen niet ontvangt; ... (Op 18:4)

13 Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ja, ten
hoogste verheven zijn. 14 Zoals velen zich over u ontzet hebben -zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet
meer als die der mensenkinderen zijn gestalte -- 15 zó zal hij vele
volken doen opspringen, om hem zullen koningen verstommen,
want wat hun niet verteld was, zien zij, en wat zij niet gehoord
hadden, vernemen zij.

De indeling in hoofdstukken is hier niet gelukkig. Hoofdstuk 53 moet
met vers 13 van dit hoofdstuk beginnen. De laatste drie verzen van
hoofdstuk 52 en heel hoofdstuk 53 bevatten een groot thema dat gaat
over het lijdende, verworpen, verzoenende en verhoogde knecht van
de HERE. Dit gedeelte vormt het hart van het tweede grote deel van
Jesaja. Het staat precies in het midden ervan. De in totaal vijftien
verzen van dit gedeelte zijn in de vorm van een dichtwerk geschreven,
bestaande uit vijf coupletten van elk drie verzen. De HERE begint met
de woorden ‘‘Zie, mij Knecht’’ (vers 13). Deze woorden spreken niet
over Israël, maar over de Messias, net als in 50:10. Toch is het ook
niet een heel nieuw onderwerp, los van het voorgaande. De verbinding met wat hieraan direct is vooraf gegaan, is juist treffend, al is het
in de vorm van een groot contrast.
Zojuist stond de bevrijding uit de Babylonische ballingschap op de
voorgrond, met daarachter de toekomstige en uiteindelijke bevrijding. Bevrijding kan echter alleen worden bewerkt door de Knecht
van de HERE, ongeacht of het gaat om Jood of heiden. Er is geen
vervulling mogelijk van welke profetie ook zonder de Heer Jezus en
zijn werk aan het kruis. Daarom roept God op om te zien naar Hem,
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Wie onder u vreest de HERE, wie hoort naar de
stem van zijn knecht? Wanneer hij in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd, vertrouwe hij
op de naam des HEREN en steune op zijn God.
(Js 50:10)

eerst in zijn voorspoedig handelen en dan naar zijn verheven positie.
Kort wordt daarna melding gemaakt van zijn vernedering, vooruitlopend op de komende openbaring in macht en heerlijkheid (vers 14,15).
Dit is allemaal, in een compacte vorm, het thema waarover na deze
introductie in de volgende 12 verzen wordt uitgeweid.
‘‘Ziet, Mijn Knecht zal verstandig handelen’’ (vers 13 SV). Er zijn twee
betekenissen van ‘verstandig’:
l
wijsheid (een kenmerk daarvan is voorzichtigheid);
l
voorspoed (NBG).
Een volledige weergave van de tekst kan zijn: ‘zal verstandig of wijs
handelen, met als gevolg voorspoed’. Dit beschrijft op een treffende
manier zijn leven op aarde, in alles wat Hij zei en deed, met zijn
voorspoedige gevolgen, en in de handhaving van zijn getuigenis
zonder zijn leven over te geven tot het vastgestelde uur daar was.
Nooit was er grotere voorspoed verbonden aan enige handeling dan
aan het overgeven van zijn leven als een gewillig en verzoenend offer.
‘‘Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden’’ (SV). Het
gevolg van zijn verstandig en voorspoedig handelen is dat God Hem
uitermate verhoogd heeft. In die verhoging zijn drie etappen: zijn
opstanding, zijn hemelvaart en zijn verheerlijking aan Gods rechterhand (Hd 2:33; Fp 2:9; Hb 1:3,13).
In vers 14 verandert de vorm van een spreken over in een spreken tot
om daarna weer te veranderen in een spreken over. De oorzaak van
verbazing en ontzetting was het feit van zijn misvorming. De soldaten
sloegen Hem met een namaakscepter op zijn gezicht en op zijn met
doornen gekroonde voorhoofd, totdat Hij niet meer herkenbaar was.
De toegediende geseling rukte het vlees weg zowel van zijn rug als
van zijn borst. Zo staarden zij naar Hem (Ps 22:17). Dit was de Heer
Jezus, zoals Hij door Pilatus naar buiten werd gebracht en getoond
werd aan het volk om hun medelijden op te wekken en te bewerken
dat ze niet meer om nog meer van zijn bloed zouden vragen. Maar dat
was tevergeefs. Het maakte hun walging van Hem en de roep om zijn
bloed alleen maar groter. Terwijl Israël Hem zo verwierp, zal in de
komende dag de verachting van de heidense volken bij monde van
Pilatus omslaan in een ontzetting van verbazing over zijn macht en
heerlijkheid. Die verbazing zal zo groot zijn dat koningen overweldigd zullen worden door sprakeloosheid, met stomheid geslagen door
wat ze zien en waarover ze nooit gehoord hadden (vers 15).
Deze verzen drukken dus tweemaal grote verbazing en ontzetting uit:
eerst over de afschuwelijke vernedering van de Messias, daarna over
zijn ontzagwekkende verheerlijking. Nu hebben de machthebbers de
mond nog vol met grootspraak (Ps 2:1-3). Dan zullen ze de werkelijkheid vernemen en de betekenis van deze verbazingwekkende openbaring, dat het door hen geplaagde en gedrukte volk het door God
uitverkoren en geliefde volk is onder een Koning die zijn heerlijkheid
op dat volk gelegd heeft.
Als ze het zullen zien en vernemen, zullen ze ook van harte geloven.
Maar dit vers slaat niet alleen op de toekomst. Paulus past het toe op
de prediking van het evangelie in de tijd die ligt tussen het kruis en
de wederkomst, dus de periode waarin wij nu leven. Hij citeert dit
vers om het evangelie in steeds verder gelegen plaatsen bekend te
maken en dus zijn zendingsreizen uit te breiden naar gebieden waar
het evangelie nog niet verkondigd was (Rm 15:20,21).
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Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte van de Heilige Geest heeft
ontvangen van de Vader, heeft Hij dit uitgestort
wat u <én> ziet én hoort. (Hd 2:33)
Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd
en Hem de naam geschonken die boven alle
naam is, ... (Fp 2:9)
Deze, die [de] uitstraling is van zijn heerlijkheid
en [de] afdruk van zijn wezen en die alle dingen
draagt door het woord van zijn kracht, is, nadat
Hij <door Zichzelf> [de] reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht, gaan zitten aan
[de] rechterhand van de Majesteit in [de] hoge,
... Tot wie van de engelen echter heeft Hij ooit gezegd: ‘Zit aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten’?
(Hb 1:3,13)

Want honden hebben mij omringd,
een bende boosdoeners heeft mij omsingeld,
die mijn handen en voeten doorboren. (Ps 22:17)

Waarom woelen de volken
en zinnen de natiën op ijdelheid?
De koningen der aarde scharen zich in slagorde
en de machthebbers spannen samen
tegen de HERE en zijn gezalfde:
Laat ons hun banden verscheuren
en hun touwen van ons werpen! (Ps 2:1-3)

...; zodat ik, van Jeruzalem af en rondom tot Illyrië toe, [de verkondiging van] het evangelie van
Christus heb voleindigd, en er een eer in heb gesteld het evangelie te verkondigen daar waar
Christus nog niet genoemd was, opdat ik niet op
andermans fundament zou bouwen, maar zoals
geschreven staat: ‘Zij aan wie niet van Hem verkondigd was, zullen zien, en zij die niet gehoord
hebben, zullen verstaan’. (Rm 15:19b-21)
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De lijdende Knecht van de HERE
INHOUD
Vers 1-3:

Verachting voor de Knecht van de HERE

Vers 4-6:

Plaatsvervangend lijden van de Knecht van de HERE

Vers 7-9:

De Knecht van de HERE zonder klagen gedood en begraven

Vers 10-12: De HERE slaat zijn Knecht; resultaat van zijn lijden en
dood
TOELICHTING
1 Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des
HEREN geopenbaard?

Direct op de verbazing van de aardse heersers vanwege wat ze zien
en horen, waarover het laatste vers van het vorige hoofdstuk sprak,
volgt nu de reden waarom ze het niet hadden gehoord (vers 1). De
oorzaak lag bij Israël. Zij zijn de treurende en berouwvolle sprekers
in het volgende vers. Zij erkennen klagend hun ongeloof. Ze hadden
wel gehoord, en toch niet geloofd. Dit ongeloof belijdt het volk (dat
wil zeggen: het overblijfsel) hier. Zoiets ‘ongelooflijks’ als het werk
van de Messias kan men ook slechts aannemen door het werk van de
Heilige Geest, die ook straks in het overblijfsel, als ze hun Messias
zullen zien, verootmoediging en geloof zal werken (Ez 36:25-27; Zc
12:10-13:1). Wij zijn door het werk van de Heilige Geest die van hemel
werd gezonden op deze belijdenis vooruitgelopen door nu al, en dat
zonder dat wij Hem hebben gezien, onze zonden te belijden en Hem
te erkennen als de van God gegeven Heiland.
Als volk had Israël geweigerd de boodschap te geloven die hun was
verkondigd. Ze waren ook blind geweest voor de geopenbaarde arm
van de HERE. Zijn arm spreekt van zijn geduchte majesteit en macht
(40:10; 50:2; 51:5,9; 52:10).
Zie, de Here HERE zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen;
zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit. (Js 40:10)
Waarom was er niemand, toen Ik kwam, en antwoordde niemand, toen Ik
riep? Is mijn hand dan werkelijk te kort om te verlossen, of is er in Mij geen
kracht om te redden? Zie, door mijn dreigen leg Ik de zee droog en maak Ik
rivieren tot een woestijn; hun vis wordt stinkend, omdat er geen water is, en
sterft van dorst. (Js 50:2)

Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein
worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; een nieuw hart zal Ik u
geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het
hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen
en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest
zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij
naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn
verordeningen onderhoudt. (Ez 36:25-27)
Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen,
die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig
kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen
als het leed om een eerstgeborene. Te dien dage
zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals
de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal
van Megiddo; het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk; het geslacht
van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van
Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht
van Simeï afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk; alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Te dien
dage zal er een bron ontsloten zijn voor het huis
van David en voor de inwoners van Jeruzalem
ter ontzondiging en reiniging. (Zc 12:10-13:1)

Mijn zege is nabij, mijn heil treedt te voorschijn, en mijn armen zullen de
volken richten; op Mij zullen de kustlanden wachten en op mijn arm zullen
zij hopen. ... Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, gij arm des HEREN!
Waak op als in de dagen van ouds, van de geslachten uit de voortijd! Zijt gij
het niet, die Rahab neergehouwen, de zeedraak doorboord hebt? (Js 51:5,9)
De HERE heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken en alle
einden der aarde zullen zien het heil van onze God. (Js 52:10)

Vers 1b kan naar zijn betekenis als volgt gelezen worden: Wie heeft
oog voor de openbaring van Gods machtige daden die Hij tot stand
..., die verklaard is als Gods Zoon in kracht naar
heeft gebracht in en aan de Messias?
[de] Geest van [de] heiligheid, door dodenop-

In hun ongeloof hadden ze gefaald te erkennen wat Gods macht had standing), Jezus Christus onze Heer ... (Rm 1:4)
gewerkt in de opstanding van Christus uit de doden (Rm 1:4; Ef 1:20). ..., die Hij heeft gewerkt in Christus door Hem
uit [de] doden op te wekken en Hem aan zijn
rechterhand te zetten in de hemelse [gewesten],
... (Ef 1:20)
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Straks zal het overblijfsel het zien, als zij zullen zien op Hem die zij
doorstoken hebben. Ze belijden hier, profetisch door de mond van de
profeet, dat ze het niet hebben gezien. Johannes haalt dit vers aan (Jh
12:38) om aan te geven dat het ongeloof van de Joden in de dagen van
de Heer Jezus de waarheid van dit vers bewijst en dit vers ook vervult.
Hij begint het citaat met: ‘‘Heer, wie...?’’ Hij stelt die vraag als
boodschapper van God. Het is ook de vraag van het gelovig overblijfsel dat in de grote verdrukking het evangelie heeft gepredikt en maar
zo weinig resultaat ziet. Het is de vraag van zoveel evangelisten
vandaag (Rm 10:16). Als de prediking geen vrucht lijkt op te leveren,
is het gevaar groot ontmoedigd te raken. Maar Paulus maakt in dit
citaat duidelijk dat het evangelie niet alleen moet worden geloofd,
maar ook moet worden gehoorzaamd.

Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn
had gedaan, geloofden zij niet in Hem; opdat het
woord van de profeet Jesaja werd vervuld, dat
hij heeft gezegd: ‘Heer, wie heeft onze prediking
geloofd? En aan wie is de arm van [de] Heer geopenbaard?’ (Jh 12:37,38)

Maar niet allen hebben het evangelie gehoorzaamd. Want Jesaja zegt: ‘Heer, wie heeft onze
prediking geloofd?’ (Rm 10:16)

Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een
wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem
zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden
hebben begeerd.

Hier wordt de Messias, Christus, beschreven in zijn vernedering op
aarde. De profeet schrijft in de verleden tijd, alsof de gebeurtenissen
al achter hem liggen. Israël heeft de boodschap omtrent de Messias
niet geloofd en de kracht van God in en aan Hem niet herkend, omdat
Hij een vernederde en voor het vlees onaantrekkelijke Knecht was.
Maar Hij groeide op voor Gods aangezicht, dat wil zeggen onder zijn
bescherming en welgevallen (vgl. 1Pt 2:4). God zorgde voor dit tere
leven.
Ze realiseerden zich niet dat Christus voor Gods aangezicht was
opgegroeid (vers 2). De aangenaamheid van Christus in de dagen van
zijn jeugd en zijn opgroeien als een tedere twijg tot een man, wordt
in contrast gesteld met de toestand van dorheid (godsdienstige onvruchtbaarheid) en slavernij van het volk. Zij zagen niets in zijn
verschijning waardoor zij een natuurlijke aantrekkelijkheid voor Hem
voelden, niets van pracht of schoonheid waar hun natuurlijke gevoelens zich in verheugden (vgl. 1Sm 16:6,7). Als ze naar Hem zagen, zagen
ze niets om te zien, zo weinig was er dat aantrekkelijk was voor het
natuurlijk oog van de mens. Voor het ongeloof was er niets in Hem
waardoor Hij opviel tussen de mensen. Er was wel een innerlijke
schoonheid aan Hem, maar die bleef verborgen voor de massa van
het volk door hun ongeloof en werd alleen door het geloof waargenomen (Jh 1:14).

...; als u geproefd hebt dat de Heer goedertieren
is, tot Wie u komt, tot een levende steen, door
mensen wel verworpen maar bij God uitverkoren
en kostbaar, ... (1Pt 2:3,4)

Toen zij binnenkwamen, en hij Eliab zag, dacht
hij: Zeker staat hier voor de HERE zijn gezalfde.
Doch de HERE zeide tot Samuël: Let niet op zijn
voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik
heb hem verworpen. Het komt immers niet aan
op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat
voor ogen is, maar de HERE ziet het hart aan.
(1Sm 16:6,7)
En het Woord is vlees geworden en heeft onder
ons gewoond (en wij hebben zijn heerlijkheid
aanschouwd, een heerlijkheid als van een eniggeborene van een vader) vol van genade en waarheid. (Jh 1:14)

3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en
vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat
verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.

‘‘Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en
vertrouwd met ziekten’’ (vers 3). Van mensen, letterlijk ‘mannen’
verlaten, wil zeggen dat Hij onder de aanzienlijken van de aarde niet
in tel was. Als ‘‘man van smarten’’ werd zijn leven gekenmerkt als
dat van iemand die wordt gekarakteriseerd door innerlijke smart in
het ervaren van de gevolgen van de zonden en het verdriet om hem
heen. Zijn hele bestaan was getekend door smart. Als ‘‘vertrouwd met
ziekte’’ kenmerkt Hem als iemand die alleen in staat is tot een
volkomen bekendheid met alle vormen van ziekte als een gevolg van
de zonde. Het laatste deel van het vers geeft nog krachtiger uitdrukking aan de houding van het volk als geheel. Het toont het karakter
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van hun verachting. Mensen verbergen hun gezicht voor of wenden
zich af van dat wat zij voor ondraaglijk houden om aan te zien. Ze
hielden Hem voor een melaatse. Zij beschouwden Hem als niets. Dit
alles vermeldt de diepe wroeging waarmee het volk zich later hun
houding zal herinneren die zij tegenover Hem hebben aangenomen
tijdens de dagen van zijn vlees.
4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze
smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een
door God geslagene en verdrukte.

In de verzen 4-6 gaan ze nog dieper op het onderwerp in. Zij belijden
dat zijn lijden van een totaal andere aard was dan zij hadden verondersteld. Het lijden van het kruis komt nu in zicht. De verandering
van hun opvatting wordt gekenmerkt door het openingswoord ‘‘nochtans’’ of ‘voorwaar’ (vers 4). De verklaring ‘‘onze ziekten heeft Hij op
Zich genomen, en onze smarten gedragen’’ brengt nog vollediger tot
uitdrukking wat in het vorige vers werd genoemd in verbinding
hiermee over Hem. Het vertelt hoe de Heer in zijn eigen Persoon
lijden heeft gedragen dat niet van Hem was. Mattheüs haalt dit aan in
verbinding met zijn daden van genezing en bevrijding (Mt8:16,17).
Deze verklaring spreekt niet over zijn plaatsvervangende verzoening,
maar verwijst er wel naar. De Heer Jezus zou geen ziekte hebben
kunnen wegnemen, als Hij de kern ervan, de zonde, niet op het kruis
had weggenomen. Vers 4 brengt ons dan ook bij het kruis, want alleen
daarnaar kan de uitspraak verwijzen ‘‘een geplaagde, een door God
geslagene en verdrukte’’. ‘‘Geplaagde’’ herinnert aan de plaag van de
melaatsheid. In hun blindheid zagen zij zijn lijden als de straf voor
zijn eigen zonden die volgens hen wel bijzonder groot moesten zijn.
Dat was wel het geval geweest bij Mirjam (Nm12:10), Gehazi (2Kn 5:27)
en Uzzia (2Kr 26:20).

Toen het nu avond was geworden, brachten zij
tot Hem vele bezetenen, en Hij dreef de geesten
uit met een woord en Hij genas alle lijdenden,
opdat vervuld werd wat gesproken is door de
profeet Jesaja, die zei: ‘Hijzelf heeft onze zwakheden [op Zich] genomen en onze ziekten gedragen’. (Mt 8:16,17)
Toen nu de wolk van boven de tent geweken was,
zie, Mirjam was melaats als sneeuw; toen Aäron
zich tot Mirjam omwendde, ziedaar een melaatse! (Nm 12:10)
Daarom zal de melaatsheid van Naäman u en uw
nakomelingen aankleven, voor altoos. Toen ging
hij van hem weg, melaats als sneeuw. (2Kn 5:27)
De hogepriester Azarja en al de priesters keerden zich naar hem toe en zie, hij was melaats
aan het voorhoofd; toen dreven zij hem haastig
vandaar weg, en ook hij zelf haastte zich naar
buiten te gaan, want de HERE had hem geslagen.
Koning Uzzia nu was melaats tot de dag van zijn
dood. (2Kr 26:20,21a)

5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was
op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

Maar nu, onder de macht van de openbaring van de grote feiten komen
zij tot een volkomen verandering van hun opvattingen. Dit merken
we op een speciale wijze op in de serie nadrukkelijke persoonlijke
uitingen in het meervoud die volgen (vers 5). ‘‘Doorboord’’ en ‘‘verbrijzeld’’ zijn de sterkste woorden om een gewelddadige en beangstigende dood te beschrijven. Er ligt nadruk op ‘‘onze’’. In duidelijke
woorden wordt hier de leer van de plaatsvervanging beschreven:
Iemand ontvangt de straf die anderen hebben verdiend in hun plaats,
zodat zij daardoor vrij kunnen uitgaan (1Pt 2:24a). Een eenvoudige leer,
maar een onvoorstelbare waarheid.

...; die Zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout, opdat wij, voor de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid leven: ...
(1Pt 2:24a)

De kastijding die Hem door God werd toegediend was er een die tot
onze vrede diende (het woord ‘shalom’ is samenvattend en beschrijft
niet alleen een vredige toestand, maar een welzijn in het algemeen,
welvaart en voorspoed en innerlijke vrede en rust). Het is een straf
die deze uitwerking voor ons heeft. Die merkwaardige tegenstelling
is er ook met de Hem toegebrachte wonden, striemen, waaruit voor
ons genezing voortkwam. De striemen zijn die welke God Hem
toediende (1Pt 2:24b), niet de Romeinse soldaat die Hem geselde. Het ... ‘door zijn striemen bent u gezond geworden’.
(1Pt 2:24b)
zijn de striemen van het Goddelijk oordeel.
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De genezing, de geestelijke gezondheid die wij ontvangen, wordt
uitdrukkelijk in direct contrast geplaatst met de verbrijzeling of de
slagen van God waaraan Hij onderworpen werd.
6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn
eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem
doen neerkomen.

Nu komt de climax van de belijdenis vanuit een diep getroffen
geweten van de kant van het berouwvolle volk. Wie de Heer verlaat,
heeft ook geen contact met anderen. Ieder gaat zijn eigen weg. Ze
erkennen dat ze als schapen hebben gedwaald en geven uiting aan hun
bewustzijn van de grote genade in het overweldigende feit dat ‘‘de
HERE ons aller ongerechtigheid op Hem heeft doen neerkomen’’ (vers
6). Het viel als een enorme last op Hem. Hij trok Zich ons lot aan,
maar wat een enorme zwaarte kwam daardoor op Hem. Al onze
zonden werden op Hem gelegd door God. Hij belijdt ze allemaal een
voor een voor God. Zo verdwijnt die hele last uit het oog van God
(vgl. Lv 16:21).

Wanneer hij de verzoening van het heiligdom en
van de tent der samenkomst en van het altaar voleindigd heeft, dan zal hij de levende bok brengen, en Aäron zal zijn beide handen op de kop
van de levende bok leggen en over hem al de ongerechtigheden der Israëlieten en al hun overtredingen in al hun zonden, belijden; hij zal die op
de kop van de bok leggen en die door iemand,
die daarvoor gereed staat, naar de woestijn laten brengen. (Lv 16:20,21)

De HERE neemt hier het initiatief. Hij wilde het lijden van zijn Knecht
ten behoeve van het heil van het zondig, van Hem afgeweken volk.
Israël wendde zich van Hém af, maar Hij wendde Zich niet van zijn
volk af. Hij liet de zonde van het volk neerkomen op de Man van zijn
welbehagen.
Wat het volk straks zal erkennen, is waar voor het hele menselijk ras.
De mens heeft Gods wil vervangen door zijn eigen wil. Hij is zijn
‘‘eigen weg’’ gegaan, waarbij hij zichzelf in het middelpunt plaatste
in plaats van God. In deze algemene toestand van schuld en ellende
is de genade van God tussenbeide gekomen. Hij heeft zijn Zoon
gezonden om op Hem het volle gewicht van onze ongerechtigheid te
leggen en de rechtvaardige toorn die daarbij past.
7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn
mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als
een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond
niet open.

Het vierde gedeelte, de verzen 7-9, beschrijft zijn lijden, dood en
begrafenis. Hij werd mishandeld, dat wil zeggen zwaar geslagen en
behandeld zonder Hem iets te besparen (vers 7). Het ziet ook op het
aandrijven, voortjagen van slaven of dieren die met zware lasten
waren beladen (Ex 3:7; Jb 39:10). Hij was zo’n ‘lastdier’, maar Hij deed
zijn mond niet open, Hij boog Zich eronder, Hij leed gewillig. Het
lastdier van Bileam opende haar mond toen Bileam haar onterecht
sloeg om haar aan te drijven (Nm 22:28; 2Pt 2:16). Jeremia vergelijkt
zichzelf ook met een lam, maar hij houdt zijn mond niet en roept om
wraak (Jr 11:19,20; 12:1-4).
Het recht hebt Gij aan uw zijde, HERE, als ik met U zou twisten; toch wil ik
over rechtszaken met U spreken: Waarom is de weg der goddelozen voorspoedig, en zijn zonder zorg allen die zich trouweloos gedragen? Gij hebt
hen geplant, ook hebben zij wortel geschoten; zij wassen, ook zetten zij
vrucht. Nabij zijt Gij in hun mond, maar ver van hun binnenste. Gij, o HERE,
kent mij toch, Gij ziet mij en toetst mijn gezindheid jegens U. Ruk hen weg
als slachtschapen en wijd hen voor de dag der slachting. Hoelang moet het
land kwijnen en het gewas van het gehele veld verdorren? Om de boosheid
van hen die er wonen, is vee en gevogelte verdwenen, want zij zeggen: Hij
zal ons einde niet zien. (Jr 12:1-4)
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En de HERE zeide: Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, dat in Egypte is, en hun gejammer over hun drijvers gehoord, ja, Ik ken hun
smarten. (Ex 3:7)
Hij lacht om het gewoel der stad,
luistert niet naar het geschreeuw van de drijver;
... (Jb 30:10)
Nu opende de HERE de mond der ezelin, en zij
zeide tot Bileam: Wat heb ik u gedaan, dat gij
mij nu driemaal geslagen hebt? (Nm 22:28)
Door [de] rechte weg te verlaten zijn zij afgedwaald en volgen de weg van Bileam, [de zoon]
van Bosor, die [het] loon van [de] ongerechtigheid liefhad, maar een berisping voor zijn eigen
wetteloosheid kreeg: [het] stomme lastdier dat
met mensenstem sprak, verhinderde de dwaasheid van de profeet. (2Pt 2:15,16)
Ik zelf was als een argeloos lam, dat ter slachting geleid wordt, en ik wist niet, dat zij zulke
plannen tegen mij smeedden: ‘‘Laat ons de boom
met zijn vrucht verderven, laat ons hem uit het
land der levenden uitroeien, opdat aan zijn naam
niet meer gedacht worde!’’ Maar, HERE der heerscharen, rechtvaardige Rechter, die nieren en
hart toetst, ik zal uw wraak aan hen zien, want
op U heb ik mijn rechtszaak gewenteld!
(Jr 11:19,20)
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Voor de Heer Jezus was de weg naar de slachtbank vele malen erger,
hij wist volmaakt waar Hij heenging, maar Hij deed zijn mond niet
open. Er staat twee maal in dit vers dat Hij zijn mond niet opendeed,
waardoor het belang van de vrijwillige overgave van Christus wordt
onderstreept. Het scheren ziet op het wegnemen van alles wat een
mens waardig is, maar Hij protesteerde niet tegen de mensonwaardige
behandeling die men Hem aandeed. Alles brengt de vrijwillige volharding van de Heer Jezus tot uitdrukking op een wijze waarin Hij
uniek is, niemand is met Hem te vergelijken. Het staat duidelijk in
treffend contrast met het dwalen in het begin van vers 6.
8 Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn
tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden?
Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest.

Van de onrechtvaardige behandeling en het onrechtvaardige rechterlijke vonnis worden we direct verplaatst naar Golgotha. ‘‘Uit verdrukking en gericht’’ (vers 8) wil zeggen ‘door een onderdrukkend rechterlijk oordeel’ werd Hij weggenomen (Mt 26:66; 27:22-31; Hd 8:33).
Zij nu antwoordden en zeiden: Hij is [de] dood schuldig. (Mt 26:66)
Pilatus zei tot hen: Wat zal ik dan doen met Jezus die Christus wordt genoemd? Zij zeiden allen: Laat Hij gekruisigd worden! Hij echter zei: Wat
voor kwaad heeft Hij dan gedaan? Zij riepen echter des te meer: Laat Hij
gekruisigd worden! Toen Pilatus nu zag dat het niets hielp, maar dat er
veeleer opschudding ontstond, nam hij water en waste zijn handen ten aanschouwen van de menigte en zei: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze
<Rechtvaardige>; het is uw zaak! En al het volk antwoordde en zei: Zijn
bloed over ons en over onze kinderen! Toen liet hij hun Barabbas los, maar
Jezus geselde hij en leverde Hem over om gekruisigd te worden.
Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus mee in het pretorium en
verzamelden tegen Hem de hele legerafdeling. En na Hem ontkleed te hebben
deden zij Hem een scharlaken mantel om; en na een kroon van dorens gevlochten te hebben zetten zij die op zijn hoofd, en een rietstok in zijn rechterhand; en zij vielen op hun knieen voor Hem en bespotten Hem aldus: Gegroet,
koning der Joden! En zij spuwden op Hem, namen de rietstok en sloegen op
zijn hoofd. En toen zij Hem hadden bespot, deden zij Hem de mantel af en
deden Hem zijn kleren aan; en zij leidden Hem weg om Hem te kruisigen.
(Mt 27:22-31)
In zijn vernedering werd zijn oordeel weggenomen; wie zal zijn geslacht
vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen’. (Hd 8:33)

Hij kreeg geen eerlijke berechting, maar werd door politieke samenzwering volkomen onterecht veroordeeld. Daniël schrijft dat Hij is
uitgeroeid ‘‘terwijl er niets tegen Hem is’’ (Dn 9:26). Hij werd uit de
gerechtshandeling ‘‘weggenomen’’ en naar het kruis gebracht en daar
in allerijl gekruisigd, opdat deze afschuwelijke misdaad nog voor het
paasfeest kon worden afgewerkt. De nadruk ligt in dit gedeelte op wat
Christus heeft doorstaan, waarvan niemand van zijn tijdgenoten enig
besef heeft gehad, laat staan er over heeft nagedacht. Hij is afgesneden
uit het land der levenden en daarmee was alles voorbij voor zijn
tijdgenoten. Het vers eindigt met de erkenning van de werkelijke
oorzaak van zijn lijden.
9 En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in
zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in
zijn mond is geweest.

Dit vierde gedeelte, dat het karakter van zijn lijden en de manier
waarop Hij werd gedood, heeft beschreven, besluit met de vermelding
van zijn begrafenis (vers 9). Het eerste deel van het vers geeft de
bedoeling van de zondaars weer die Hem in de anonimiteit wilden
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En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde
worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is;
en het volk van een vorst die komen zal, zal de
stad en het heiligdom te gronde richten, maar
zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het
einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is. (Dn 9:26)

laten verdwijnen, samen met de twee rovers die met Hem waren
gekruisigd. Maar God had anders bepaald en zorgde voor een passende omgeving. Daarom stond de Romeinse overheid toe dat zijn
lichaam begraven werd door en in het graf van ‘‘een rijk man’’, Jozef
van Arimathéa (Mt 27:57). Het woord ‘‘dood’’ is meervoud en geeft
uitdrukking aan het gewelddadige karakter, om niet te zeggen de
samengebalde natuur, de veelomvattendheid van zijn dood. Het feit
van zijn volkomen vrij zijn van zonde (geen onrecht gedaan, geen
bedrog in zijn mond, 1Pt 2:22) maakte het gepast dat Hij een eerbare
begrafenis zou hebben in plaats van in een moordenaarsgraf weggeworpen te worden, zoals zijn vijanden dat in gedachten hadden. Hij
krijgt dit eregraf met het oog op de opstanding. De opstanding komt
in het volgende gedeelte aan de orde.
10 Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte
hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben,
zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben.

Het laatste deel van het hoofdstuk geeft een drievoudig getuigenis
betreffende de ervaringen van zijn ziel. Wij worden in het binnenst
heiligdom van zijn Wezen gebracht. De verzen 10 en 12 spreken van
de handelingen van de HERE met Hem, in rechterlijke zin met het oog
op zijn dood en in compenserende zin met het oog op de beloning.
Vers 11 spreekt van het resultaat van zijn offer tot zijn eigen voldoening en de rechtvaardigende genade die Hij anderen toedeelt.

Toen het nu avond was geworden, kwam een rijk
man van Arimathéa, Jozef geheten, die ook zelf
een discipel van Jezus was geworden. (Mt 27:57)

Hij ‘die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog
werd in zijn mond gevonden’, ... (1Pt 2:22)

Doch het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel
Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo
zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en
het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand
gelukkig voortgaan. (Js 53:10 SV)

De vermelding ‘‘het behaagde de HERE Hem te verbrijzelen’’ (vers 10)
spreekt van het vaste voornemen van de HERE om de zonde van de
mens ondergeschikt te maken aan de handelingen van zijn genade,
door het lijden toe te dienen aan de zondeloze Knecht aan het kruis.
Het behagen van de HERE lag in het feit dat door de verbrijzeling van
zijn Zoon zijn welbehagen gelukkig zou kunnen voortgaan (zie SV).
Het vers begint en eindigt ermee. Dit ‘behagen’ gaat over het door
het oordeel wegnemen van de zonden die op Hem waren gelegd, die
Zelf zonder zonde was. Het verbrijzelen is het vreselijke vernietigende oordeel over Hem brengen. Hij stierf niet alleen door wat mensen
Hem aandeden, maar door wat de HERE Hem aandeed. Het zou zo
gelezen kunnen worden: Het behaagde de HERE de verbrijzeling van
zijn Christus niet aan mensen over te laten, maar ze Zelf uit te voeren.
‘‘Hij maakte Hem ziek’’ is de aanduiding voor al de smarten van het
verzoenend kruislijden.
Het stellen van zijn ziel tot een schuldoffer wil zeggen dat Hij Zich,
zijn hele wezen, als slachtoffer aan God offerde om de zondaar van
zijn schuld te reinigen. Het schuldoffer werd gebracht met het oog op
de eisen van Gods gerechtigheid, om daaraan te voldoen. Dit is de
eerste vermelding met betrekking tot zijn ziel. Deze vrijwillige handeling van het overgeven van zijn leven (een leven dat God ongeëvenaard verheugde) om aan Gods rechtvaardige eisen met het oog op
de schuld van de mens te voldoen, heeft meerdere resultaten. Het zijn
resultaten die Christus zal zien in de opstanding.
l
Hij zal nakomelingen of zaad zien. Dit is waar de Israëliet naar
uitzag als een grote zegen (Gn 48:11; Ps 128:6). Hier hebben we een
aanduiding van de grote vreugde van Christus als Hij de ontelbare
menigte ziet van zijn geestelijk nageslacht onder Joden en heidenen (Jh 12:24; Hb 2:13b).
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Daarna zeide Israël tot Jozef: Ik had niet kunnen
vermoeden, dat ik uw aangezicht zou zien, en zie,
God heeft mij zelfs uw nageslacht doen zien.
(Gn 48:11)
..., en opdat gij uw kindskinderen moogt zien.
Vrede zij over Israël. (Ps 126:6)
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen;
maar als zij sterft, draagt zij veel vrucht.
(Jh 12:24)
En opnieuw: ‘Zie, Ik en de kinderen die God Mij
gegeven heeft’. (Hb 2:13)

249

l

l

l

l

Hij zal de dagen verlengen of een lang leven hebben. Dit is een
andere zegen die de Israëliet bijzonder op prijs stelde (Ps 91:16; Sp
3:2,16). Hier echter is het een verwijzing naar het eindeloze opstandingsleven van de Heer (Op 1:18).
De voorgenomen raadsbesluiten zullen hun vreugdevolle verwerkelijking hebben. Het ‘‘door zijn hand’’ verwijst naar zijn werk als
Voorspraak en Hogepriester en ook naar de uitoefening van zijn
gezag en kracht in zijn koninkrijk.

Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen,
en Ik zal hem mijn heil doen zien. (Ps 91:16)
..., want lengte van dagen, en jaren van leven,
en vrede zullen zij u vermeerderen. ...
Lengte van dagen is in haar rechterhand,
in haar linkerhand rijkdom en eer. (Sp 3:2, 16)

11 Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door
zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig
maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen.

Om de arbeid van Zijn ziel zal Hij het zien, en
verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn
Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig
maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. (Js 53:11 SV)

Al de heerlijkheid die volgt, wordt door Hem gezien als het
resultaat van zijn moeitevol lijden (vers 11), een heerlijkheid die
nooit van voor zijn aandacht zal verdwijnen als volkomen noodzakelijk en volkomen voldoende om zijn hart te verzadigen in de
verlossing van hen die zijn eigendom zijn geworden. ‘‘De arbeid
van zijn ziel’’ (SV) ziet op alles wat Hij innerlijk heeft geleden tot
op de bodem van zijn hart, alle strijd en lijden die zich, onttrokken
aan het oog van de mens, in Hem hebben afgespeeld. Op grond
daarvan zal Hij ‘‘het’’ zien, dat is het licht van de opstanding, na
de duisternis van het kruis en de dood. Hij zal het zien en verzadigd
worden (Ps 17:15).

...; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zei:
Vrees niet, Ik ben de eerste en de laatste, en de
levende; en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben
levend tot in alle eeuwigheid, ... (Op 1:17b,18)

Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen,
en bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld.
(Ps 17:15)

Er kon geen rechtvaardiging zijn van anderen, geen toerekening
van gerechtigheid als Hij niet volmaakt rechtvaardig was, want
alleen daardoor kon Hij Zichzelf gewillig als zoenoffer geven.
‘‘Door zijn kennis’’ kan zijn door de kennis aangaande Hem
(objectief) of de kennis die Hem eigen is, de kennis die Hij Zelf
heeft (subjectief). De betekenis kan ook zijn: zal Hij velen onderwijzen in de gerechtigheid. Door de persoonlijke kennis van Hem
en het onderwijs dat Hij geeft, is er geestelijke groei. Die geestelijke groei blijkt uit een steeds meer gelijkvormig worden aan
Hem. Hij maakt allen tot rechtvaardigen die door Hem tot God
komen, wat alleen kan door wat volgt: dat Hij hun ongerechtigheden zal dragen. Weer worden we teruggevoerd naar het kruis.
12 Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen
zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de
dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler
zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.

Er is nog een heerlijk gevolg van zijn offerdood. Afhankelijk van de
vertaling: De HERE zal Hem een deel geven onder velen of Hij
ontvangt de velen als een erfdeel (vers 12). Hij zal de buit door Hem
behaald met allen delen die Hij met Zich heeft verbonden. Hij zal de
machtigen als een buit verdelen of Hij zal met machtigen, dat zijn
allen die met Hem verbonden zijn, de buit delen. En weer worden we
geleid naar de reden daarvan, dat is zijn verzoenend offer.
De vestiging van zijn soevereine macht op aarde zal rusten op zijn
volbracht werk. Al de toekomstige heerlijkheid is een uitvloeisel van
en beloning voor wat in vier onderdelen wordt beschreven:
l
zijn ziel of menselijke leven (derde vermelding van ‘‘zijn ziel’’)
uitgegoten in de dood;
l
onder de overtreders is geteld;
l
Hij de zonden van velen gedragen heeft;
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Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en
Hij zal de machtigen als een roof delen, omdat
Hij Zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met
de overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. (Js 53:12 SV)

l

voor de overtreders gebeden heeft.

De laatste twee worden door het voegwoord ‘‘terwijl’’ in contrast met
de eerste twee geplaatst. De eerste twee onderdelen verwijzen naar
de onrechtvaardige mening van hen die Hem veroordeelden en Hem
overleverden om gedood te worden. Zij waren zich er niet van bewust
dat, in wat Hij leed aan het kruis, Hij de drager van de zonden was.
Het laatste onderdeel verwijst speciaal naar zijn voorbede voor de
overtreders, terwijl Hij aan het kruis hing (Lk 23:34). Zo bereiken de <Jezus nu zei: Vader, vergeef hun, want zij wedetails van deze profetie in dit hoofdstuk in de laatste drie verzen hun ten niet wat zij doen.> (Lk 23:34)
hoogtepunt. Het hoofdstuk eindigt met het kruis, want dat zal tot in
eeuwigheid voor onze aandacht staan als de oorsprong van alle zegen.
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De heerlijke toekomst van Sion
INHOUD
Vers 1-3:

Jubel van de onvruchtbare

Vers 3-8:

Met eeuwige goedertierenheid ontfermd

Vers 9,10:

Een onwankelbaar verbond

Vers 11-17: Sion onaantastbaar door de oppermacht van de HERE
TOELICHTING
Dit hoofdstuk is een uitbarsting van gejubel na de profetieën van het lijden,
het zonden dragen en de heerlijkheid van de knecht van de HERE in
hoofdstuk 53. Het zijn de heerlijke gevolgen van het vorige hoofdstuk,
waarin de Messias plaatsvervangend voor zijn volk heeft geleden en is
gestorven. Daarom zijn de gevolgen in de eerste plaats voor dat volk. Maar
er is ook een toepassing voor ons, gelovigen van de gemeente, omdat Paulus
de vergelijking maakt tussen het Jeruzalem dat boven is en het aardse
Jeruzalem in de huidige tijd en dan dit vers aanhaalt (Gl 4:27).
1 Jubel, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt; breek uit in gejubel
en juich, gij die geen weeën gekend hebt, want de kinderen der
eenzame zijn talrijker dan de kinderen der gehuwde, zegt de HERE.
2 Maak de plaats voor uw tent wijd, en men spanne de kleden uwer
woningen uit, wees er niet karig mee, maak uw touwen lang en sla
uw pinnen vast. 3 Want naar rechts en links zult gij uitbreiden en
uw nageslacht zal de volken in bezit nemen en de verwoeste steden
bevolken.

Israël wordt opgeroepen zich te verheugen met gezang, omdat haar
toestand van onvruchtbaarheid is veranderd in vruchtbaarheid (vers 1).
De ervaringen van de voormoeder Sara waren daarvan een voorafschaduwing. De verlaten toestand van het volk en hun land zou niet
voor altijd zijn. De tijd zou komen dat haar kinderen talrijker zouden
zijn dan zij waren, voordat ze de verlatene was. Dat zal gebeuren als
zij hersteld is in haar relatie met de HERE. Dat heeft vooral betrekking
op het vrederijk. Daarom wordt haar opgedragen de plaats voor haar
tent wijd te maken en de kleden van haar woning uit te spannen (vers
2). Ze moet haar gebied groter maken om de grote toename van de
bevolking plaats te kunnen bieden. Die belofte van toename wordt
haar gegeven (vers 3). Paulus, die - opmerkelijk in dit verband tentenmaker van beroep was (Hd 18:3), heeft zijn gebied voor de
verspreiding van het evangelie ook steeds groter gemaakt (2Ko 10:16).
God is een God van uitbreiding. Bij Hem is voor ieder plaats die zich
aan Hem overgeeft. Zo zijn er in het Vaderhuis vele woningen (Jh
14:2). Israëls gebied zal groter zijn dan in de tijd van Salomo (Gn 15:18;
28:14). Zij zullen het hoofd van de volken worden en regeren over hen
die hen onderdrukten (Mi 4:1-3). Door oorlog verwoeste steden zullen
weer bevolkt worden.
Zo zijn de wegen van de Heer. Verruiming zal op verkleining volgen
als zijn tuchtigingen hun werk hebben gedaan. Als de getuchtigde ziel
meer de werkelijkheid leert kennen van wat op Golgotha werd volbracht en in zelfoordeel voor Hem buigt, zal geestelijke verruiming
het zekere gevolg zijn. Vruchtbaarheid die heeft geleden door verarming van de ziel, barst uit in overvloed tot heerlijkheid van de Heer
en tot verrijking en zegen van anderen.
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Want er staat geschreven: ‘Wees vrolijk, onvruchtbare die niet baart, barst los en juich, u
die geen barensweeën hebt, want de kinderen
van de eenzame zijn talrijker dan van haar die
een man heeft’. (Gl 4:27)

...; en omdat hij van hetzelfde beroep was, bleef
hij bij hen en werkte, want zij waren tentenmakers van beroep. (Hd 18:3)
..., om nog overvloediger, in de [streken] verder
dan u, het evangelie te verkondigen; niet om te
roemen in [het] arbeidsterrein van een ander
over wat bereikt is. (2Ko 10:16)
In het huis van mijn Vader zijn vele woningen;
als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd,
<want> Ik ga heen om u plaats te bereiden.
(Jh 14:2)
Te dien dage sloot de HERE een verbond met
Abram, zeggende: Aan uw nageslacht zal Ik dit
land geven, van de rivier van Egypte tot de grote
rivier, de rivier de Eufraat: ... (Gn 15:18)
En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde,
en gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten,
noorden en zuiden, en met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. (Gn 28:14)
En het zal geschieden in het laatste der dagen:
dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen
derwaarts heenstromen, en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar
de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen
en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit
Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit
Jeruzalem. En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in
verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot
ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het
zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet
meer leren. (Mi 4:1-3)

4 Vrees niet, want gij zult niet beschaamd staan; word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden; ja, gij zult de schande
van uw jeugd vergeten en aan de smaad van uw weduwschap niet
meer denken. 5 Want uw man is uw Maker, HERE der heerscharen
is zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls, God der ganse aarde
zal Hij genoemd worden. 6 Want als een verlaten en diep bedroefde
vrouw heeft u de HERE geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd,
nadat zij versmaad werd -- zegt uw God. 7 Een kort ogenblik heb Ik
u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen; 8 in
een uitstorting van toorn heb Ik mijn aangezicht een ogenblik voor
u verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid ontferm Ik Mij
over u, zegt uw Losser, de HERE.

Het gedeelte dat vanaf vers 4 volgt, staat vol van de tederste beloften
en vertroostingen. We lezen over de goedertierenheid van de HERE,
van zijn barmhartigheden op grond van zijn verbond en de heerlijke
toekomst die voor het volk in het verschiet ligt. Israël hoeft niet langer
te vrezen, want het volk zal niet meer beschaamd staan. Het leek erop
dat zij voor altijd verlaten was, maar dat zou schijn blijken te zijn.
Ook de schande van haar weduwschap zou worden weggenomen. Als
verlatene en weduwe zou zij hersteld worden: ze zou weer worden
aangenomen en ze zou weer getrouwd worden. Haar toekomst zal zo
vreugdevol zijn dat ze de schande van haar jeugd zal vergeten, dat is
de tijd van haar slavernij in Egypte. Daar was ze als een maagd die
door de HERE aan Zichzelf was verbonden met een verbond van liefde
(Jr 2:2; Ez 16:60). Ze zal zich ook niet meer de smaad van haar
weduwschap herinneren, dat is de tijd van haar ballingschap in Babel
(Jr 51:5), want haar Man is niemand anders dan haar Maker (vers 5). Hij
die haar Man was geworden, had haar ook doen ontstaan. Haar
Schepper was een liefdesbetrekking met haar aangegaan. Hij is de
‘‘HERE der heerscharen’’, die de hemelse legermachten opdraagt wat
ze moeten doen. Hij is hun Verlosser aan Wie de hele aarde toebehoort
en die dus ook in staat is haar van al het nodige te voorzien. Hij is
haar Losser, die haar heeft vrijgekocht uit de macht van al haar
vijanden, haar het erfdeel teruggeeft en Zich met haar in de echt
verbindt. Hun relatie met Hem had zwaar te lijden gehad vanwege
haar ontrouw. Maar de HERE zou haar terugroepen naar Hemzelf (vers
6). Hij neemt haar terug, zoals een man de vrouw terugneemt die hij
in zijn jeugd liefhad. Ze had Hem mishaagd, maar zij was niet als een
gehate. De HERE ziet de tijd waarin Hij haar had moeten verlaten, de
tijd van haar ballingschap die voor haar een lange tijd leek (Kl 5:20),
als ‘‘een kort ogenblik’’ (vers 7). Het mag voor het overblijfsel een
lange tijd lijken, er komt een nog veel langere (‘‘eeuwige goedertierenheid’’) periode waarin ze Gods ontferming zullen genieten (vers 8;
Ps 30:6; 2Ko 4:17). Dat staat tegenover het korte moment waarop God
zijn toorn uitstort.

Ga, predik ten aanhoren van Jeruzalem: Zo zegt
de HERE: Ik gedenk de genegenheid van uw
jeugd, de liefde van uw bruidstijd, toen gij Mij
gevolgd waart in de woestijn, in onbezaaid land;
... (Jr 2:2)
Maar ik zal mijn verbond met u uit de dagen van
uw jeugd gedenken, en een eeuwig verbond met
u oprichten. (Ez 16:60)
Want Israël en Juda zijn niet in weduwschap gelaten door hun God, door de HERE der heerscharen, al was hun land vol van schuld tegenover de
Heilige Israëls. (Jr 51:5)

Waarom zoudt Gij ons voor altoos vergeten,
ons verlaten tot in lengte van dagen? (Kl 5:20)
Psalmzingt de HERE, gij zijn gunstgenoten,
en looft zijn heilige naam;
want een ogenblik duurt zijn toorn,
een leven lang zijn welbehagen; ... (Ps 30:5,6)
Want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking bewerkt voor ons een uitermate uitnemend,
eeuwig gewicht van heerlijkheid; ... (2Ko 4:17)

9 Dit is Mij als in de dagen van Noach: zoals Ik gezworen heb, dat
de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen, zo
heb Ik gezworen, dat Ik niet meer toornig op u zal zijn noch u zal
dreigen. 10 Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen,
maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de HERE.

Daarna geeft de HERE de verzekering dat Hij nooit meer toornig op
Israël zal zijn, zoals Hij ook een dergelijke verzekering aan Noach
had gegeven met betrekking tot de zondvloed (vers 9). Zoals toen een
regenboog die verzekering onderstreepte, zo spreekt Hij nu over een
‘‘vredesverbond’’ als iets dat nooit zal worden weggenomen. Wat er
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ook mag veranderen of bezwijken, niet zijn goedertierenheid voor
zijn volk, want Hij is hun Ontfermer (vers 10). Zoals Noach en zijn
familie op een nieuwe aarde kwamen na de zondvloed, zo zal Gods
verloste volk na de grote verdrukking op een vernieuwde aarde de
zegen van het 1000-jarig vrederijk binnengaan.
11 Gij, ellendige, door storm voortgedrevene, ongetrooste, zie, Ik
leg uw stenen in blinkend erts, Ik grondvest u op lazuurstenen, 12
Ik maak uw tinnen van robijnen, uw poorten van karbonkelstenen
en uw gehele omwalling van edelsteen. 13 Al uw zonen zullen
leerlingen des HEREN zijn, en het heil uwer zonen zal groot zijn; 14
door gerechtigheid zult gij bevestigd worden. Weet u verre van
onderdrukking, want gij hebt niet te vrezen, en van verschrikking,
want zij zal tot u niet naderen. 15 Valt men heftig aan, dan gaat dat
van Mij niet uit; wie u aanvalt, zal over u vallen. 16 Zie, Ik ben het,
die de smid geschapen heb, welke het kolenvuur aanblaast en naar
zijn kunst het wapen vervaardigt, maar Ik ben het ook, die de
verderver geschapen heb om te vernielen. 17 Elk wapen dat tegen
u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het
gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel
van de knechten des HEREN en hun recht van Mijnentwege, luidt
het woord des HEREN.

Vanaf vers 11 tot het eind van het hoofdstuk wordt de toekomstige
heerlijkheid en geluk van Gods aardse volk beschreven in een prachtige verscheidenheid van wegen die ertoe dienen om de komende
bevrijding voor te stellen en de gevolgen daarvan in tegenstelling tot
de huidige ellende. Deze laatste toestand zien we in het begin van vers
11. De storm stelt de vijandige machten voor die onder aanvoering
van satan Gods volk beuken om het te vernietigen. Maar de HERE zal
Jeruzalem doen blinken en een onwankelbare grondslag geven. De
bodemschatten die de mens tot zijn eigen heerlijkheid opdelft, weerspiegelen de kenmerken van God en zullen daartoe dienen in het
vrederijk, als al het geschapene onder de heerschappij van de Heer
Jezus aan zijn ware bedoeling beantwoordt. De stad zal glanzend
stralen vanwege alle aardse heerlijkheid die de HERE haar heeft
gegeven (vers 12: vgl. Op 21:18-21). Al deze heerlijkheid doet denken aan
de heerlijkheid van Christus. In de weerspiegeling van de heerlijkheid
van Christus zullen de kinderen van Jeruzalem ‘‘zonen’’ zijn die als
leerlingen door de HERE zijn onderwezen (vers 13). Daardoor zullen
ze lijken op de ware Knecht van de HERE, de Messias, die ook de ware
Leerling was (50:4). Zij zullen geen menselijk onderwijs nodig hebben
om zich als zonen te gedragen. Door God geleerd (Jh 6:45; 1Th 4:9)
zullen ze tot erkenning van zonde komen en zal na de bekering liefde
hun gemeenschappelijk kenmerk zijn. Ze zullen elkaar daarover geen
onderwijs hoeven te geven (Jr 31:34). Maar al dit geluk, al dit heil, al
deze zegen zal genoten worden op basis van Goddelijke gerechtigheid
(vers 14).
Ze zullen niet langer worden onderdrukt door vijanden. Verdrukking
zal ver van hen verwijderd zijn. Ze hoeven niet bang te zijn voor een
herhaling van hun ellende door de hand van volken die door de HERE
waren gezonden, zoals Assur en Babel. Wagen de vijanden toch een
poging om hen aan te vallen, dan komt dat niet van Hem. Dan zullen
ze ook niet in hun plan slagen. Het zal de val van die volken zelf
betekenen en wel door middel van het volk van God (vers 15). Jeruzalem zal onneembaar zijn. Alle dingen zijn in de hand van de HERE
(vers 16). Er is geen macht ter wereld die het tegen God kan opnemen
want die macht is door Hem geschapen (vgl. Es 7:6-10).
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En de bouwstof van haar muur was jaspis; en de
stad was zuiver goud, aan zuiver glas gelijk. De
fundamenten van de muur van de stad waren met
allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde
chalcédon, het vierde smaragd, het vijfde sardónyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet,
het achtste beril, het negende topaas, het tiende
chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethist. En de twaalf poorten waren twaalf parels,
elk afzonderlijk van de poorten was uit één parel. En de straat van de stad was zuiver goud, als
doorzichtig glas. (Op 21:18-21)
De Here HERE heeft mij als een leerling leren
spreken om met het woord de moede te kunnen
ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt
mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen.
(Js 50:4)
Er staat geschreven in de profeten: ‘En zij zullen
allen door God geleerd zijn’. Ieder die van de
Vader heeft gehoord en geleerd, komt tot Mij.
(Jh 6:45)
Wat nu de broederliefde betreft, hierover hebt u
niet nodig dat wij u schrijven; want zelf bent u
door God onderwezen om elkaar lief te hebben;
... (1Th 4:9)

En Esther zeide: Een verdrukker, een vijand, Haman, die booswicht daar.
Toen verschrok Haman vanwege het gelaat des konings en der koningin. En
de koning stond vol gramschap op van het wijndrinken en begaf zich in de
tuin van het paleis; maar Haman bleef staan om van koningin Esther het
behoud van zijn leven af te smeken, want hij zag, dat het onheil over hem bij
de koning vast besloten was.
Toen de koning terugkeerde uit de tuin van het paleis in de zaal, waar men
de wijn dronk, was Haman neergevallen op het rustbed, waarop Esther lag.
Toen zeide de koning: Ook nog de koningin bij mij in het paleis geweld
aandoen? Zodra dit woord uit de mond des konings was uitgegaan, omwond
men het gelaat van Haman. En Harbona, een der bij de koning dienstdoende
hovelingen, zeide: Bovendien -- zie, de paal welke Haman gemaakt heeft voor
Mordechaï, die in het belang des konings gesproken heeft, staat bij het huis
van Haman, vijftig el hoog. Toen zeide de koning: Spietst hem daarop. En
men spietste Haman op de paal die hij voor Mordechaï had opgericht. Toen
bedaarde de gramschap van de koning. (Es 7:6-10)

Dat mag ons tot troost zijn. Hij is altijd sterker dan de macht die tegen
ons is. Daarom zal geen wapen dat tegen zijn volk wordt gesmeed,
succes hebben (vers 17). Zijn scheppende macht gebruikt Hij om zijn
volk te verdedigen. Hij zal hun tevens de woorden geven om zichzelf
te verdedigen tegen elke aanklacht.
De slotregels van het hoofdstuk sommen alle voorgaande beloften op
en beschrijven die als ‘‘het deel van de knechten des HEREN’’. Dé
Knecht van de HERE heeft alles verdiend, het is zijn rechtvaardige
beloning; de knechten van de HERE delen erin op grond van genade.
Hij heeft er recht op (gerechtigheid is Hem eigen), zij krijgen dat recht
(die gerechtigheid) op grond van genade. Terwijl de ware Knecht Zelf
de Rechtvaardige is, is de gerechtigheid die aan het volk wordt
gegeven, gegrond op genade: het is ‘‘hun recht van Mijnentwege, luidt
het woord des HEREN’’. Op deze wijze zal Jeruzalem gevestigd
worden. Israël zal niets kunnen claimen als gevolg van eigen verdienallen hebben gezondigd en komen te kort
ste, net zo min als wij dat kunnen die gerechtvaardigd zijn door zijn Want
aan de heerlijkheid van God, en worden om niet
genade ‘‘door de verlossing die in Christus Jezus is’’ (Rm 3:24).
gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. (Rm 3:23,24)

Jesaja 54

255

Uitnodiging tot het heil, werkzaamheid van het Woord

Jesaja 55

Inhoud
Vers 1-3:

Uitnodiging aan alle dorstigen

Vers 4:

David heerser over alle volken

Vers 5:

Israël bezit de wereldheerschappij

Vers 6:

Oproep de HERE te zoeken

Vers 7:

God vergeeft menigvuldig

Vers 8,9:

Gods gedachten en wegen hoger dan die van de mens

Vers 10,11: Gods Woord keert niet ledig terug
Vers 12,13: Vreugde, vrede en welvaart voor Gods volk
TOELICHTING
1 O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt,
komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn
en melk.

De profeet doet nu een uitnodiging om te komen en deel te nemen aan
de geestelijke voorziening die de HERE heeft gemaakt voor hen die
zich gewillig afwenden van hun eigen plannen en handelingen om
ijverig naar zijn stem te luisteren. De uitnodiging is voor ‘‘alle
dorstigen’’ (vers 1). Dat zijn in de eerste plaats allen die in Babel zijn.
In de tweede plaats mogen wij het op onszelf toepassen. In de derde
plaats is het van toepassing op de eindtijd. Hij roept zijn volk op te
vergelijken tussen wat ze in Babel hebben en wat Hij voor hen heeft.
Het is het beeld van de Oosterse waterverkoper. Hij biedt water te
koop aan. Het is duidelijk dat het niet gaat om letterlijk water, wijn
en melk. Het zijn beelden van hogere dingen dan natuurlijke producten. De ware spijs en de ware drank zijn het vlees en het bloed van de
Heer Jezus die Hij aan het kruis heeft gegeven voor het leven van de
wereld (Jh 6:54,63). De HERE biedt het levenswater aan om niet (Op
22:17). De geestelijke betekenis van water is genoemd in 44:3, waar
verwezen wordt naar de Heilige Geest (vgl. Jh 7:38). Ook de wijn is
eerder genoemd (zie 25:6,7) en is een beeld van de vreugde (Ps 104:15).
Zo moeten we ook de vermelding van melk begrijpen (zie 1 Petrus
2:2, waar het een verwijzing is naar het woord van God). In de Schrift
worden de Geest van God en het woord van God vaak met elkaar
verbonden.

Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem opwekken op de laatste
dag. (Jh 6:54)
De Geest is het die levend maakt; het vlees heeft
geen enkel nut. De woorden die Ik tot u heb gesproken, zijn geest en zijn leven. (Jh 6:63)
En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat
hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die
dorst heeft, komen; laat hij die wil, [het] levenswater nemen om niet. (Op 22:17)
Want Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge; Ik zal mijn Geest uitgieten op
uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen.
(Js 44:3)
Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen
van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (Jh 7:38)
En de HERE der heerscharen zal op deze berg
voor alle volken een feestmaal van vette spijzen
aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen:
van mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen. En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn.
(Js 25:6,7)
en wijn, die het hart des mensen verheugt,
het aangezicht doende glanzen van olie; ...
(Ps 104:15)
Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat u daardoor opgroeit tot behoudenis; ... (1Pt 2:2)

Er kan gekocht worden ‘‘zonder geld en zonder prijs’’. Dit is allemaal
Goddelijke genade. Het bezit van geestelijke zegeningen is vanuit het
oogpunt van de ontvanger alleen afhankelijk van het gevoel van nood
en een bereidheid om ze te aanvaarden. Het kopen zonder geld
veronderstelt een geestelijk bankroet. Er wordt niets meer verwacht
Maar [is het] door genade, dan [is het] niet
van eigen inspanning (Rm 11:6). Israël investeerde geld en werk aan meer op grond van werken, anders is de genade
afgoden. Vandaar het ernstig appèl dat tot uitdrukking wordt gebracht geen genade meer. (Rm 11:6)
in het eerste woord van het hoofdstuk, ‘‘O’’. Deze uitroep is niet
slechts een uitnodiging, het werpt licht op de staat van zaken van hen
die hun eigen belangen najaagden in plaats van te luisteren naar de
stem van de HERE.
2 Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen
voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat
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gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige. 3 Neigt uw
oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u een
eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare genadebewijzen van David.
4 Zie, Ik heb hem tot een getuige voor de natiën gesteld, tot een vorst
en gebieder der natiën. 5 Zie, een volk dat gij niet kendet, zult gij
roepen, en een volk dat u niet kende, zal tot u snellen ter wille van
de HERE, uw God, en van de Heilige Israëls, omdat Hij u verheerlijkt heeft.

De HERE vervolgt zijn oproep met de genadige woorden van vers 2.
De voldoening van de ziel wordt verkregen via de gehoorzaamheid
van het geloof. Als we ijverig naar de stem van de Heer luisteren en
zijn wil doen, kunnen we ware geestelijke vreugde genieten. Wat de
HERE hier zegt, gaat verder dan alleen tegemoet komen aan onze
nood. Hij wil ons een overvloedige voldoening geven. Dit is ‘‘de
rijkdom van zijn genade’’.

... in de Geliefde, in Wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade, waarmee Hij jegens ons overvloedig is geweest in alle
wijsheid en inzicht; ... (Ef 1:7,8)

Dan vraagt Hij zijn volk hun oor tot Hem te richten om te luisteren
en daarvoor bij Hem te komen, opdat hun ziel zal leven (vers 3). Iets
dergelijks zegt Hij ook tot de gemeente te Laodicéa (Op 3:20). Hoewel
er in deze eerste drie verzen veel is wat op het evangelie kan worden
toegepast, is het in de eerste plaats een appèl op hen die afgeweken
zijn. Het gaat om zielen die herleving nodig hebben en die kan alleen
worden beleefd door terug te keren naar de Heer.

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; als iemand
mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik <ook>
bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem
houden en hij met Mij. (Op 3:20)

David was en zal zijn Gods aangestelde ‘‘getuige voor de natiën’’ en
hun ‘‘vorst en gebieder’’ (vers 4; Ez 34:24; 37:24). Israël, dat dan de
wereldheerschappij zal bezitten, zal een volk roepen dat zij niet
kenden, waarmee de heidenen in het algemeen worden aangeduid (vers
5). De heidenen zullen tot hen snellen vanwege ‘‘de HERE, uw God en
de Heilige Israëls’’, om wat Hij heeft gedaan met zijn volk. Hem komt
daarvoor alle eer toe.

Ik, de HERE, zal hun tot een God zijn, en mijn
knecht David zal vorst wezen in hun midden. Ik,
de HERE, heb het gesproken. (Ez 34:24)
En mijn knecht David zal koning over hen wezen; één herder zal er voor hen allen zijn. Zij zullen naar mijn verordeningen wandelen en naarstig mijn inzettingen onderhouden. (Ez 37:24)

En dit zeg ik: een verbond dat vroeger door God
bekrachtigd is, maakt de wet die vierhonderddertig jaar later is gekomen niet krachteloos om de
belofte te niet te doen. Want als de erfenis op
De HERE verbindt een belofte aan de bekering van zijn volk. In grond van [de] wet is, dan is zij niet meer op
menselijke aangelegenheden wordt een verbond gemaakt dat door elk grond van [de] belofte; maar God heeft haar
aan Abraham door belofte geschonken.
van de partijen wordt bekrachtigd. Hier neemt de HERE eenzijdig de (Gl 3:17,18)
verplichtingen van het verbond op Zich. Daarom is dit verbond in En dat Hij Hem uit [de] doden heeft opgewekt
werkelijkheid een belofte die zeker vervuld zal worden (vgl. Gl 3:17,18). om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft
‘‘De betrouwbare genadebewijzen aan David’’ zijn volgens Hande- Hij zo gezegd: ‘Ik zal u de betrouwbare weldadigheden van David geven’. (Hd 13:34)
lingen 13:34, waar dit vers wordt aangehaald uit de Septuaginta, ‘‘de
..., zoals ook in de tweede Psalm geschreven
betrouwbare weldadigheden’’. Paulus gebruikt deze aanhaling als de staat: ‘U bent mijn Zoon, heden heb ik U vertweede van drie aanhalingen uit het Oude Testament die bewijzen dat wekt’. (Hd 13:33)
zij zijn vervuld in Christus. De eerste heeft betrekking op zijn geboor- Daarom zegt Hij ook in een andere [Psalm]: ‘U
te (Hd 13:33), de tweede op zijn opstanding (13:34) en de derde op zijn zult uw Heilige geen ontbinding te zien geven’.
(Hd 13:35)
onvergankelijkheid (13:35).

6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan,
terwijl Hij nabij is. 7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij
Zich over hem ontfermen -- en tot onze God, want Hij vergeeft
veelvuldig. 8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw
wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des HEREN. 9 Want
zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger
dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. 10 Want zoals
de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet
weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood
aan de eter, 11 alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook
zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat
Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.
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In vers 6 is er een algemene oproep tot de afgedwaalde om de HERE
te zoeken nu Hij nog te vinden is. Er komt een ogenblik dat de
genadetijd afgelopen zal zijn. Dan zullen ze zoeken, maar Hem niet
vinden. In de dagen van Kores klonk die oproep. Voor allen die geen
gehoor gaven en in Babel bleven, werd de HERE de vergeten God. De
afgedwaalde wordt opgeroepen zijn weg en gedachten te verlaten en
terug te keren tot de HERE (vers 7). Bij terugkeer wordt hij opgewacht
door een God die Zich ontfermt en veelvuldig vergeeft. De weg en
gedachten van de afgedwaalde vormen een groot contrast met de
gedachten en wegen van God (vers 8,9). Zoals Hij absolute controle
heeft over de regen en de sneeuw en wat de aarde voortbrengt en
waaraan de mens volkomen onmachtig is iets te veranderen, zo zal
zijn woord zijn dat uit zijn mond uitgaat (vers 10,11). God heeft zijn
gedachten in zijn Woord geopenbaard en aan ons bekend gemaakt.
Het is ermee als de regen en de sneeuw waardoor Hij vruchtbaarheid
bewerkt. Als het dat werk heeft gedaan, stijgt het weer op als damp.
Zo zal zijn woord niet terugkeren, zonder dat het heeft gedaan waartoe
Hij het had gezonden. Wie zijn hart als vruchtbare grond opent en het
Woord ontvangt en opneemt, zal in zijn leven de uitwerking daarvan
laten zien. Het doet er zijn werk.
Zijn woord is zijn boodschapper (9:7; Ps 107:20; 147:15-19). Zijn woord
wordt hier als persoon voorgesteld. Het rent als een snelle boodschapper en vervult Gods wil met al de levendige kracht, zowel in de natuur
als temidden van de mensen. Een woord is de uitdrukking van een
gedachte. Het is een deel van de persoon zelf. Zo wordt Christus het
woord van God genoemd. Hij heeft Hem verklaard (Jh 1:18). Door het
woord dat van God uitgaat, leeft men (Dt 8:3). Zoals wat uit de bodem
van de aarde komt, is voortgebracht door regen en sneeuw, zo is het
met de bodem van het hart van de mens en het woord van God.
12 Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden;
de bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in gejuich en alle
bomen des velds zullen in de handen klappen. 13 Voor een doornstruik zal een cypres opschieten, voor een distel zal een mirt opschieten, en het zal de HERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat
niet uitgeroeid zal worden.

In vers 12 past de HERE genadig de beginselen die verband houden
met zijn Woord toe op de belofte van de onuitsprekelijke zegen voor
Israël in de komende dag. Hij maakt zijn Woord waar aan een
overblijfsel naar de verkiezing van de genade dat Hij zal terugbrengen
naar het land. Alle activiteiten van het leven zullen door dit overblijfsel zonder vreesachtige haast in vrede worden uitgevoerd. Ze zullen
zich nooit weer een weg hoeven te banen door vijandelijke legers heen
of voor hen op de vlucht slaan. De natuur zal in harmonie met Gods
voornemens van genade zijn gebracht. Er zal een overeenstemming
zijn tussen de natuur die juicht (Ps 98:8) en de harten van Gods
verlosten die jubelen. In plaats van die jubel zucht de schepping nu
nog vanwege de vloek die door de zonde over haar is gekomen (Rm
8:22). Maar wat aan de zonde herinnert, de dorens en distels (Gn 3:18),
zal plaats maken voor de machtige onvergankelijke cypres en de
nederige, zoetgeurende, altijd groene mirt (vers 13). Deze bomen zullen
een gedachtenis vormen aan al de goedheid van de HERE. Het geheel
van het vrederijk zal een eeuwige gedachtenis aan de HERE zijn. Zijn
heerlijkheid en zijn kenmerken en handelingen van genade en kracht
vormen de zegen van het vrederijk.
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De Here heeft een woord gezonden in Jakob en
het is gevallen in Israël. (Js 9:7)
Hij zond zijn woord, Hij genas hen
en deed hen aan de groeve ontkomen.
(Ps 107:20)
Hij zendt zijn bevel op de aarde,
zijn woord loopt zeer snel;
Hij geeft sneeuw als wol,
Hij strooit de rijp als as,
Hij werpt zijn ijs als stukken;
wie kan bestaan voor zijn koude?
Hij zendt zijn woord en doet ze smelten,
Hij doet zijn wind waaien, -- daar vloeien de wateren.
Hij heeft Jakob zijn woorden bekendgemaakt,
Israël zijn inzettingen en zijn verordeningen.
(Ps 147:15-19)
Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren
Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft
[Hem] verklaard. (Jh 1:18)
Ja, Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden
en gaf u het manna te eten, dat gij niet kendet en
dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te
doen weten, dat de mens niet alleen van brood
leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de
mond des HEREN uitgaat. (Dt 8:3)

De zee bruise en haar volheid,
de wereld en wie erin wonen;
dat de stromen in de handen klappen,
de bergen tezamen jubelen
voor het aangezicht des HEREN, ... (Ps 98:7-9a)
Want wij weten, dat de hele schepping tezamen
zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe.
(Rm 8:22)
..., en doornen en distelen zal hij u voortbrengen,
en gij zult het gewas des velds eten; ... (Gn 3:18)

Heil ook voor de vreemdeling, wee over de goddelozen
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INHOUD
Vers 1:

Onderhoudt gerechtigheid

Vers 2:

Geeft acht op de sabbat en op uw hand

Vers 3-8:

De gehoorzame vreemdeling en ontmande gezegend

Vers 9-12: Oordeel over de goddeloze leiders
TOELICHTING
1 Zo zegt de HERE: Onderhoudt het recht en doet gerechtigheid,
want mijn heil staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om
zich te openbaren. 2 Welzalig de sterveling die dit doet, en het
mensenkind dat daaraan vasthoudt; die acht geeft op de sabbat,
zodat hij hem niet ontheiligt, en acht geeft op zijn hand, zodat zij
niets kwaads doet.

De openingswoorden van dit hoofdstuk zijn een herhaling van de
vermaning in de verzen 6 en 7 van het vorige hoofdstuk. De gedachten
en wegen van Israël waren niet die van de HERE (vers 8). De heerlijke
beloften die in dat hoofdstuk volgden, waren een aansporing voor de
bozen om hun wegen te verlaten en voor de onrechtvaardigen om hun
gedachten prijs te geven. Laat hen praktische gerechtigheid volbrengen (vers 1) en zo zouden zij gelijkvormig worden aan de gerechtigheid
van Gods eigenschappen en handelingen. De reden waarom zij dat
zouden moeten doen, is tweevoudig: zijn aanstaande heil en gerechtigheid. Als zij zich zouden realiseren hoe nabij zijn heil was en zijn
rechtvaardige handelingen om geopenbaard te worden, dan zouden
zij redenen genoeg hebben om te reageren op zijn beloften en bevel.
Een speciale zegen wordt in het vooruitzicht gesteld voor hem die
Gods gebod bewaart (vers 2). Van al Gods geboden wordt het sabbatsgebod hier genoemd als illustratie van het bewaren van Gods geboden. Dit is de beste toetssteen of iemand echt Gods geboden wil
houden. Wie de HERE liefheeft, zal die houden.Naast een toetssteen
van gehoorzaamheid om die te houden eenvoudig omdat de HERE dit
geboden heeft, zonder dat er de redelijkheid van gezien wordt, zoals
van andere geboden, is de sabbat ook een teken van het verbond (Ez Ook gaf Ik hun mijn sabbatten als een teken tussen Mij en hen, opdat zij zouden weten, dat Ik, de
20:12). In het houden van het sabbatsgebod komt de gezindheid van HERE, hen heilig. (Ez 20:12)
het hart openbaar. Naast het acht geven op het sabbatsgebod spreekt
de HERE ook over op het acht geven op de hand. Dat spreekt van de
daden. Wie dat doet, is welgelukzalig. De sabbat is voor ons de rust
in Christus, die we alleen kunnen genieten als onze hand geen kwaad
doet.
3 Laat dan de vreemdeling die zich bij de HERE aansloot, niet
zeggen: De HERE zal mij zeker afzonderen van zijn volk; en laat de
ontmande niet zeggen: Zie, ik ben een dorre boom. 4 Want zo zegt
de HERE van de ontmanden, die mijn sabbatten onderhouden en
verkiezen wat Mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond: 5 Ik
geef hun in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken en
een naam, beter dan zonen en dochters; Ik geef hun een eeuwige
naam, die niet uitgeroeid zal worden. 6 En de vreemdelingen die
zich bij de HERE aansloten om Hem te dienen, en om de naam des
HEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de
sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan mijn verbond: 7 hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg
en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis; hun brandoffers
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en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn
huis zal een bedehuis heten voor alle volken. 8 Het woord van de
Here HERE, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, luidt: Ik
zal daartoe nog meerderen bijeenbrengen, dan er reeds toegebracht
zijn.

Vers 3 noemt de twee soorten mensen die buiten de beloften van Israël
staan. De eerste is de vreemdeling. Dat is de van oorsprong buitenlander maar die in het land is komen wonen en de HERE kent. Hij heeft
zich aangesloten bij het Joodse volk (de zgn. proseliet) en onderhoudt
de Joodse wetten. Die waren er ook in Babel. Hij zou kunnen denken
dat de oproep om terug te gaan naar het land niet voor hem gold. Maar
hij hoefde niet bang te zijn dat de HERE hem van zijn volk zou
scheiden en hem zou beroven van de voorrechten die hij had genoten.
De tweede groep is die van de ontmanden (Dt 23:1). Ze konden menen
er niet bij te horen, omdat zij hun eigen toestand als ontmanden
kenden. Maar de HERE had een woord voor hen. Hun vrees was
ongegrond, als zij aan zijn verbond zouden vasthouden (vers. 4). Hij
geeft hun zelfs de belofte van een gedenkteken en een naam, beter
dan zonen en dochters (vers 5). Ieder die zou kunnen menen slechts
een tweederangs gelovige te zijn, iemand die meent achtergesteld te
zijn, niet in tel, krijgt hier een extra bemoediging. Deze bemoediging
mogen we dankbaar aanvaarden en aan anderen doorgeven. Elkeen
van zijn volk is er een voor wie de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven.
Hun naam zou nooit worden uitgeroeid, maar voor eeuwig bij God
bekend zijn (vgl. Op 3:12). Als zij de sabbat zouden houden (vers 6), zou
God hen tot zijn heilige berg brengen en hun vreugde geven in zijn
huis van gebed (vers 7). Hij zou elke barrière voor gemeenschap te niet
doen. Zij zouden voluit deel uitmaken van de vergadering van Israël.
Hun brandoffers en offeranden zou Hij op zijn altaar aanvaarden,
want zijn huis zou ‘een bedehuis heten voor alle volken’ (Mt 21:13).
Zijn huis is in de eerste plaats een huis van gebed (1Tm 2:1,8). En Hij
die in de toekomst de verdrevenen bijeenbrengt, zal ook dan nog
meerderen bijeenbrengen (vers 8). Maar het geldt ook voor vandaag.
Het evangelie gaat door en elke dag komen in de hele wereld velen
tot bekering (Hd 2:47).
9 Alle gedierte des velds, komt om te eten, alle gedierte in het woud!
10 De wachters zijn blind, zij allen hebben geen kennis, zij zijn allen
stomme honden, die niet kunnen blaffen; dromend liggen zij neer,
zij hebben de sluimering lief. 11 En deze honden zijn vraatzuchtig,
zij kennen geen verzadiging; zij zijn herders, die niet weten acht te
geven, zij wenden zich allen naar hun eigen weg, ieder naar zijn
gewin, niemand uitgezonderd.
12 Komt, (zeggen zij:) ik zal wijn halen en laten wij bedwelmende
drank zwelgen, en de dag van morgen zal zijn als die van vandaag,
nog veel geweldiger.

Met vers 9 begint een nieuw gedeelte dat doorloopt in hoofdstuk 57.
We zijn in een heel andere sfeer met een heel andere toon. Het gaat
niet meer over herstel, maar over oordeel. De wilde dieren (de
heidenen) worden opgeroepen om zich te goed te doen aan Gods volk
(vers 9). Dat is het gevolg van de houding van hen die wachters van
het volk moesten zijn en die de taak hadden het volk voor gevaar te
waarschuwen. Maar zij stoorden zich niet aan de veiligheid van het
volk. Ze waren er blind voor (vers 10). Ze dachten alleen aan eigen
gemak. Ze droomden, lagen neer, sluimerden. Van die houding gaat
als het ware de oproep uit aan de wilde dieren om hen te komen

260

Jesaja 56

Hij, die door kneuzing ontmand is of wie het
mannelijk lid is afgesneden, zal niet in de gemeente des HEREN komen. (Dt 23:1)

Wie overwint, die zal Ik maken tot een pilaar in
de tempel van mijn God en hij zal geenszins
meer daaruit weggaan; en Ik zal op hem schrijven de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt van
mijn God, en mijn nieuwe naam. (Op 3:12)
En Hij zei tot hen: Er staat geschreven: ‘Mijn
huis zal een huis van gebed worden genoemd’; u
maakt er echter een rovershol van. (Mt 21:13)
Ik vermaan dan allereerst dat smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen gedaan
worden voor alle mensen, ... (1Tm 2:1)
Ik wil dan dat mannen in elke plaats bidden met
opheffing van heilige handen, zonder toorn en
twist. (1Tm 2:8)
En met volharding waren zij dagelijks eendrachtig in de tempel en braken brood aan huis en namen samen voedsel met vreugdegejuich en eenvoud van hart, terwijl zij God prezen en gunst
hadden bij het hele volk. En de Heer voegde dagelijks bijeen die behouden werden.
(Hd 2:46,47)

verslinden. Ze ontwaakten alleen uit hun eigen gemak, als ze zich
konden overgeven aan genotzucht, zwelgpartijen en drinkgelagen
(vers 11). Als honden konden ze niet blaffen om te waarschuwen, het
waren waardeloze herders, maar ze konden wel als honden vreten om
aan hun genotzucht te voldoen. Ze gingen hun eigen weg, de weg die
hun het meeste opleverde. Als er al een gedachte aan morgen was,
dan alleen om dan nog meer te zwelgen (vers 12).
Allen die de Heer Jezus een verantwoordelijkheid heeft gegeven om
als herders voor zijn kudde te zorgen, moeten waken voor een
geleidelijk afnemen van hun verplichtingen tegenover de kudde. Ze
moeten ook waken tegen het heersen erover of het uit zijn op onrechtmatige winst (1Pt 5:2,3).
De geschetste situatie is ook op vandaag van toepassing. Wie heeft
nog de moed om geestelijke verantwoordelijkheid te nemen en te
waarschuwen voor het verwereldlijken van de gemeente, voor allerlei
moderne afgoden als psychologie, welvaartsevangelie, cultische
mode, voor wolven in schaapskleren die onder de dekmantel van het
christendom dwaalleringen verbreiden? Wie waarschuwt de jonge
mensen in de gemeente nog voor de charismatische dwalingen van
onze tijd, zoals tongentaal, visioenen en zogenaamde profetische
boodschappen? Daar tegenover moet de oproep klinken om zelf Gods
woord te bestuderen om niet ten prooi te vallen aan allerlei wind van
leer.
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...; hoedt de kudde van God die bij u is <en
houdt toezicht>, niet gedwongen maar vrijwillig,
in overeenstemming met God, ook niet om schandelijke winst, maar bereidwillig; ook niet als
heersers over de erfgoederen, maar als zij die
voorbeelden voor de kudde worden. (1Pt 5:2,3)
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De zonden van het volk blootgelegd, troost voor verbrijzelden
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INHOUD
Vers 1,2:

De rechtvaardige komt onopgemerkt om

Vers 3-9:

De zonden waaraan het volk zich schuldig maakte

Vers 10-13a:Het volk spant zich in voor een leugenachtige gerechtigheid
Vers 13b-15:De woonplaats bij en van de HERE
Vers 16-20: Vrede voor de Godvrezenden
Vers 21:

De goddelozen hebben geen vrede

TOELICHTING
1 De rechtvaardige komt om en er is niemand, die het zich aantrekt,
en de vromen worden weggerukt, terwijl niemand er acht op slaat,
want vanwege de boosheid wordt de rechtvaardige weggerukt; hij
gaat in vrede; 2 zij die de rechte weg bewandeld hebben, rusten op
hun legersteden.

In tegenstelling tot de boze wachters, herders en leiders, die alleen uit
waren op bevrediging van hun eigen buik, waren er de rechtvaardigen
die uitblonken door het feit dat zij werden weggenomen, voordat het
oordeel van God losbarstte. De goddeloze massa trekt zich niets aan
van de rechtvaardigen, heeft er geen boodschap aan, drukt hen weg.
Als deze rechtvaardigen sterven, worden ze niet gemist. Hun verdwijning bleef onopgemerkt (vers 1). Hun kenmerk is dat zij Godvrezend
of vroom zijn. Zij gaan in vrede en rusten in vrede (vers 2). Terwijl de
goddelozen te lijden hebben van alles wat er om hen heen en met hen
gebeurt, verliezen de vromen niets van wat God hun heeft toegezegd.
Zij sterven in geloof en gaan genieten in de eeuwige vrede van de tot
volmaaktheid gekomen rechtvaardigen (Hb 12:23).
Er volgt een treffende verandering in de uitingen van de profeet. In
de voorgaande verzen, vanaf 56:9, had hij eerst de leiders aangesproken, nu gaat hij het volk aanspreken. Niet alleen de leiders zijn
verantwoordelijk. Hoewel zij een grotere verantwoordelijkheid hebben, is het volk ook verantwoordelijk voor de eigen daden. Het volk
wordt aangesproken op twee zonden: afgoderij en hoererij. Deze twee
worden ook in het Nieuwe Testament wel samen genoemd (1Ko 6:9;
Op 2:20).
3 Maar, gij, nadert herwaarts, kinderen van een tovenares, nakroost
van echtbreker en overspeelster. 4 Over wie maakt gij u vrolijk,
tegen wie spert gij de mond open, steekt gij de tong uit? Zijt gij geen
kinderen der zonde, leugengebroed? 5 Gij, die in wellust ontbrandt
bij de terebinten, onder elke groene boom; die de kinderen slacht
in de dalen, in de rotsspleten; 6 bij de gladde stenen in het dal is uw
deel; ja, die zijn uw lot; ook daarvoor hebt gij plengoffer uitgegoten,
spijsoffer gebracht. Zou Ik daarmede vrede hebben? 7 Op een hoge
en verheven berg hebt gij uw legerstede opgeslagen; ook daarheen
zijt gij opgeklommen om slachtoffers te brengen. 8 En achter deur
en post hebt gij uw herinneringstekens gesteld, want buiten Mij om
hebt gij uw legerstede opgeslagen en zijt opgeklommen, hebt gij uw
legerstede ruim gemaakt; gij hebt u loon bedongen van hen wier
bijslaap gij hebt liefgehad, wier schaamte gij hebt gezien. 9 Gij
kwaamt met olie tot de Moloch, gij bereiddet overvloed van zalven;
gij zondt uw boden uit tot in de verte, ja, gij vernederdet u tot in het
dodenrijk.
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...; en tot [de] gemeente van [de] eerstgeborenen, die in [de] hemelen staan opgeschreven, en
tot God, [de] Rechter van allen; en tot [de] geesten van [de] tot volmaaktheid gekomen rechtvaardigen; ... (Hb 12:23)
Dwaalt niet! Geen hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, zij die bij
mannen liggen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars of rovers zullen Gods koninkrijk beërven. (1Ko 6:9b,10)
Maar Ik heb tegen u, dat u de vrouw Izébel, die
zich een profetes noemt, laat begaan; en zij leert
en misleidt mijn slaven om te hoereren en afgodenoffers te eten. (Op 2:20)

Eerst is er een waarschuwing voor de boosdoeners om naderbij te
komen om naar de stem van God te luisteren (vers 3,4). Zij worden
aangesproken als nakomelingen van een tovenares (occultisme, demonenverering) en van een echtbreker en overspeelster, als kinderen
van de zonde, leugengebroed. Daaraan ontlenen zij hun karakter,
zoals vaker in de Schrift iemands morele karakter getekend wordt
door te verwijzen naar zijn vader of moeder of beide (2Kn 6:32; 1Sm
20:30; Jb 30:8 SV). Alles wat volgt in de verzen 5-11 is gericht tot hen
die in ballingschap waren gegaan. Ze deden aan verschillende vormen
van boomaanbidding, waarbij de verschillende bomen werden gezien
als bijzondere behuizingen van verschillende godheden (vers 5). Bij
deze afgoderij vonden afschuwelijke rituelen plaats.
In vers 6 is sprake van het aanbidden van stenen en de offers die
daarover werden uitgegoten. Dit alles wordt vergeleken met geestelijke hoererij, het ontrouw zijn aan de HERE (vers 7-9). Ze vonden rust
op verheven plaatsen die ze beklommen hadden om daar offers aan
hun afgoden te brengen (vers 7). Ze ondergingen allerlei inwijdingen
in de hogere wereld om zich daardoor van zakelijk succes te verzekeren. Dat ze zich daarbij overleverden aan demonische machten,
kwam niet bij hen op. Achter de deuren en posten van hun huizen
waaraan zij Gods woord geschreven hadden (Dt 6:8,9), hadden zij hun
eigen ‘‘herinneringstekens gesteld’’ (vers 8). Daar leefden ze hun leven
van liederlijkheid en hoererij. Aan de Moloch werden kinderoffers
gebracht (vers 9). Vandaag worden kinderen opgeofferd aan carrière
en genotzucht. Moloch is letterlijk Melech dat koning betekent. Het
ongelovige Israël gaat in de toekomst met de olie van aanbidding naar
Melech, dat is de antichrist.
Afgoderij en hoererij zijn ook voor ons grote gevaren. Afgoderij is
alles wat de waarachtige God in ons leven van de eerste plaats
verdringt (1Jh 5:21). Afgoderij is ongehoorzaamheid (1Sm 15:23). Afgoderij hangt ten nauwste samen met hoererij, een aanhangen van iets
anders dan God.

Elisa nu zat in zijn huis en de oudsten zaten bij
hem. -- En hij zond een man voor zich uit. Voordat die bode bij (Elisa) was gekomen, had deze
tot de oudsten gezegd: Hebt gij wel gezien, dat
deze moordenaarszoon iemand gezonden heeft
om mij te onthoofden? Ziet, zodra de bode komt,
moet gij de deur sluiten en hem bij de deur terugdringen. Is niet het geluid van de voetstappen
van zijn heer achter hem? (2Kn 6:32)
Toen ontbrandde de toorn van Saul tegen Jonathan, en hij zeide tot hem: Zoon van een weerspannige tuchteloze! Wist ik niet, dat gij voor de
zoon van Isaï gekozen hebt tot uw eigen schande
en tot de schande van de naaktheid uwer moeder? (1Sm 20:30)
Zij waren kinderen der dwazen, en kinderen van
geen naam; zij waren geslagen uit het land.
(Jb 30:8 SV)

Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden
en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen
zijn, en gij zult ze schrijven op de deurposten van
uw huis en aan uw poorten. (Dt 6:8,9)

Kinderen, wacht u voor de afgoden. (1Jh 5:21)
Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij
en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van
terafim. Omdat gij het woord des HEREN verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen
koning meer zult zijn. (1Sm 15:23)

10 Door uw verre tocht werdt gij moede, toch hebt gij niet gezegd:
Ik geef het op. Nieuwe kracht hebt gij gevonden; daarom werdt gij
niet uitgeput. 11 En voor wie waart gij beducht en bevreesd, dat gij
trouweloos werdt en aan Mij niet gedacht hebt, zonder u daarvan
iets aan te trekken? Zweeg Ik niet en dat van overlang, zodat gij Mij
niet vreesdet? 12 Ik zal bekendmaken, wat uw gerechtigheid en uw
werken zijn: zij zullen u niets baten; 13 wanneer gij schreeuwt, mag
uw godenvergadering u redden. Maar de wind neemt hen allen op,
een tocht vaagt hen weg. Doch wie bij Mij schuilt, zal het land
beërven en mijn heilige berg bezitten.

Al deze boosheid vereiste veel werk en moeite (vers 10), maar die
inspanning leverde het volk graag. Ze zoeken nieuwe kracht bij de
machten van de duisternis en niet bij de HERE (40:31). Mogelijk dat
hun ‘‘verre tocht’’ slaat op het sluiten van een tweede verbond en wel
met het verenigd Europa, met wie Israël de banden steeds sterker
aanhaalt. Daarvoor zenden ze boden naar een ver land, dat in vers 9
‘‘het dodenrijk’’ wordt genoemd. Het is een verbond met de duivel
die de macht over de dood heeft (Hb 2:14) en die zich manifesteert in
de gedaante van de heerser van het Romeinse rijk, het beest uit de zee.

..., 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. (Js 40:31)

Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deelgenomen, opdat Hij door de dood te niet zou
doen hem die de macht over de dood had, dat is
de duivel, ... (Hb 2:14)

Ze waren zo ver van de HERE afgeweken, dat ze niet meer aan Hem
dachten (vers 11). In plaats van de hopeloosheid van hun situatie in te
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zien, vonden ze steeds nieuwe krachten om voort te gaan met het
sluiten van verbonden met de heidenen. De HERE heeft niet direct
ingegrepen, maar ze op hun weg laten gegaan. Hij heeft gezwegen.
Omdat Hij nog niet in oordeel tussenbeide komt, vrezen ze God ook
niet (Pr 8:11). Maar Hij blijft niet zwijgen. Als Hij gaat spreken, wijst
Hij hen op de dwaasheid van hun handelen. De vermelding in vers 12
‘‘Ik zal uw gerechtigheid bekend maken’’ (SV) houdt niet in dat zij met
wie God een geschil had, zelf rechtvaardig waren. Het tegendeel was
het geval. Het was wat Israël in zijn blinde toestand beschouwde als
zijn eigen gerechtigheid. Het was een leugenachtige gerechtigheid en
zijn ware karakter zou door God worden bekend gemaakt, dat betekent door Hem worden tentoongesteld en geoordeeld. Dit wordt
bevestigd door wat in vers 13 volgt.
Halverwege vers 13 richt de HERE Zich tot de getrouwen onder zijn
volk, een rest, een overblijfsel.

Omdat het vonnis over de boze daad niet aanstonds voltrokken wordt, daarom is het hart der
mensenkinderen in hen begerig om kwaad te
doen, ... (Pr 8:11)
Ik zal uw gerechtigheid bekend maken, en uw
werken, dat zij u geen nut doen zullen.
(Js 57:12 SV)

14 Hij zegt: Verhoogt, verhoogt, bereidt de weg. Verwijdert de
struikelblokken van de weg mijns volks. 15 Want zo zegt de Hoge
en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige
is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en
nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der
verbrijzelden te doen opleven.

Met de oproep van vers 14 wordt de weg klaargemaakt voor de
terugkeer van dit overblijfsel uit de ballingschap. Zij zullen het land
beërven. Hoofdstuk 62:10 werpt hier licht op, waar wordt vooruitgezien naar de uiteindelijke vergadering van Israël vanuit de volken. De
struikelblokken spreken van elke soort hindernis die de terugkeer van
het volk in de weg kan staan. Voor ons spreekt het beërven van het
land van het in bezit nemen van de zegeningen in de hemelse gewesten
en het bezitten van de heilige berg spreekt van het genieten van de
gemeenschap met Hem.
In het laatste deel van het hoofdstuk geeft de HERE een boodschap
waarin heerlijkheid en genade zijn gecombineerd. Het betreft zijn
tweevoudige woonplaats: de hoge en heilige plaats in de hemel en de
verslagen en nederige geest op aarde (vers 15). Hier is zijn tweede
woonplaats niet de tabernakel of tempel te midden van zijn volk, maar
een overblijfsel met deze kenmerken. Het zijn de armen aan geest (Mt
5:3). Zulke mensen hebben niets meer aan te bieden dan een volledig
bankroet van hun leven. Dit laatste zal de toestand zijn van zijn aardse
volk na hun herstel. Als wij onszelf vernederen onder de krachtige
hand van God (1Pt 5:6), zal Hij ons verhogen, of zoals Jesaja hier zegt,
zal Hij onze geest en ons hart doen herleven. Verbrijzeling en vernedering zijn als oorzaak en gevolg.
16 Want Ik zal niet altoos twisten noch voor eeuwig toornig zijn,
anders zou de geest voor mijn aangezicht bezwijken, terwijl Ik toch
zelf de levensadem heb gegeven. 17 Om de ongerechtigheid zijner
hebzucht was Ik toornig en sloeg het (volk), terwijl Ik Mij in toorn
verborg, maar het wendde zich af en ging zijn eigengekozen weg.
18 Zijn wegen heb Ik gezien, doch Ik zal het genezen, het leiden, en
het weer vertroosting schenken, namelijk aan de treurenden ervan.
19 Ik schep de vrucht der lippen: vrede, vrede voor hem die verre,
en voor hem die nabij is, zegt de HERE; en Ik zal hem genezen. 20
Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot
rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.
21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.
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Trekt, trekt door de poorten, bereidt de weg voor
het volk, baant, baant de weg, zuivert hem van
stenen, heft een banier omhoog boven de volken.
(Js 62:10)

Gelukkig de armen van geest, want van hen is
het koninkrijk der hemelen. (Mt 5:3)

Vernedert u dus onder de krachtige hand van
God, opdat Hij u verhoogt op zijn tijd, ...
(1Pt 5:6)

Als de HERE voortdurend zou twisten en altijd toornig zou zijn, dan
zou de geest van het voorwerp van zijn rechtvaardige boosheid voor
Hem bezwijken (vers 16). Hij heeft de mens niet geschapen om hem te
laten sterven. Dat zal wel het lot zijn van de massa die zich niet
bekeert. God maakt zijn plan waar aan een overblijfsel dat de kenmerken vertoont die Hem zijn ware en volle plaats in hart en leven
geeft. Op duidelijke wijze herinnert de HERE er hier aan dat het
bestaan van de ziel te danken is aan zijn scheppingsmacht. Dit is
tegelijk een aandoenlijk appèl voor verbrijzeling en vernedering voor
zijn aangezicht. De HERE doet de belofte aan Israël dat, nu Hij hen
geslagen heeft vanwege hun hebzucht en de afwending van hun hart
(vers 17), Hij hen zou genezen, hen zou leiden en vertroostingen zou
schenken (vers 18). Dit zou speciaal voor de treurenden zijn, dat zijn
zij die treurden over hun eigen afdwaling en niet in de eerste plaats
over alle onrecht in de wereld.
Vers 19 laat zien dat de gevolgen van Gods handelingen het volk in
tweeën zal verdelen. Voor hen die verbrijzeld en vernederd waren,
die treurden over hun zonden, zou er ‘‘vrede, vrede’’ zijn in hun
verstrooide toestand, zowel voor hen die veraf als voor hen die nabij
waren. De verdubbeling van het woord ‘‘vrede’’ houdt in volkomen
en onafgebroken vrede, ‘volmaakte vrede’ als in 26:3. Dit zal aanbid- Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede,
ding voortbrengen en lofliederen. Vandaar dat de belofte van vrede omdat men op U vertrouwt. (Js 26:3)
wordt voorgegaan door de vermelding: ‘‘Ik schep de vrucht der
lippen’’. Aan de andere kant zijn daar de goddelozen, de onboetvaardigen, voor wie geen vrede is (vers 20,21).

Jesaja 57

265

Jesaja 58

Vasten, sabbat
INHOUD
Vers 1-5:

Vasten naar de beoordeling van het volk

Vers 6,7:

Vasten zoals de HERE het wil

Vers 8-12: Belofte van zegen en de voorwaarden daarvoor
Vers 13,14: Belofte van zegen bij het houden van de sabbat naar de
wil van de HERE
TOELICHTING
Met dit hoofdstuk begint een nieuwe serie profetieën. Het eerste deel ervan
lijkt veel op wat hieraan is vooraf gegaan, namelijk vermaning, waarschuwing en belofte. De klemtoon ligt in dit gedeelte echter op de toekomstige
verwerkelijking van Gods heil. Voor het aardse Israël betekent dat het
herstel in het land en het ontvangen van de volle zegen in het duizendjarig
vrederijk. Er is niet meer direct sprake van een vervulling op korte termijn,
zoals dat eerder wel het geval was. In de hoofdstukken 1-39 gaat het over
de dreiging van de Assyriër met een vervulling op korte termijn in de dagen
van Hizkia en een volle vervulling in de eindtijd. In de hoofdstukken 40-57
gaat het om de ballingschap uit Babel met de vervulling op korte termijn
in de terugkeer van een overblijfsel naar het land en ook een volle vervulling
in de eindtijd. Maar in dit laatste deel van het boek gaat het hoofdzakelijk
alleen om de vervulling in de eindtijd.
1 Roep luidkeels, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin en
maak mijn volk zijn overtreding bekend en het huis van Jakob zijn
zonden. 2 Wel zoeken zij Mij dag aan dag en hebben zij een
welgevallen aan de kennis mijner wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet veronachtzaamt. Zij
vragen Mij rechtvaardige verordeningen, zij hebben er een welgevallen aan tot God te naderen. 3 Waarom vasten wij, als Gij er toch
niet op let:

Om de tegenstelling met de toekomst duidelijk te maken, moet ook
de huidige toestand duidelijk worden gemaakt. En daar gaat het in dit
hoofdstuk om, dat ook voor ons een grote betekenis heeft. Het gaat
over vasten, maar de bedoeling is om het beginsel van de achterliggende huichelachtige, valse, vroomheid aan te tonen, een uitwendige
godsdienstigheid. Dat wordt ook in de christenheid gevonden. We
vinden het niet alleen bij de farizeeën, maar ook bij onszelf. Het gaat
hier om mensen die heel oprecht leken. De profeet wordt opgeroepen
‘‘luidkeels’’ (letterlijk ‘met volle keel’) te roepen en zijn stem als een
bazuin te verheffen om Gods volk zijn zonden bekend te maken (vers
1). In vers 2 spreekt God over de eigen gerechtigheid van zijn volk.
Uiterlijk leek alles in orde. Het leek erop dat zij graag tot God
naderden. Ze baden dagelijks. Ook hadden ze belangstelling voor de
wegen van de HERE. Ze wilden die graag beter leren kennen en
daarvoor lazen ze in de Bijbel. Ze vroegen zelfs aan de HERE om zijn
rechtvaardige verordeningen. Je zou zeggen: het zijn mensen die
graag naar christelijke samenkomsten gaan en er ook thuis graag mee
bezig zijn. Je zou zeggen dat zij alles van harte doen. Maar vers 3a
maakt duidelijk dat hun eigen belijdenis van vroomheid een oorzaak
wordt om zich te beklagen dat God er geen aandacht aan schonk. Ze
klaagden erover dat ze zo weinig van Gods zegen in hun leven
merkten, waarop ze toch recht hadden vanwege hun geweldige inzet
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en belangstelling voor de dingen van God. Dat zou Hij toch moeten
belonen door hun een aangenaam leven te geven. Het feit is dat zij
niet in de gaten hadden, hoezeer zij alles deden om zichzelf te behagen
en niet God. Met al hun oprechte bedoelingen, waren ze blind voor
wat Gód wilde. Er ontbrak aan al die uitwendige godsdienst iets
wezenlijks. Het gebed en de verootmoediging die bij vasten horen,
waren afwezig en daarmee het echte zoeken van God. Ze hielden vast
aan de vorm, maar hun hart was er niet mee in overeenstemming.
...: verootmoedigen wij ons, als Gij er toch geen acht op slaat?
Zie, op uw vastendag doet gij zaken en drijft gij al uw arbeiders aan.
4 Zie, tot twist en tot strijd vast gij en om te slaan met snode vuist;
gij vast heden niet om uw stem in den hoge te doen horen. 5 Zou dit
het vasten zijn, dat Ik verkies, een dag, waarop de mens zichzelf
verootmoedigt: dat hij zijn hoofd laat hangen als een bieze en zich
rouwgewaad en as tot een leger spreidt? Noemt gij dat een vasten,
dat een dag die de HERE welgevallig is? 6 Is dit niet het vasten dat
Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden
van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te
verbreken? 7 Is het niet, dat gij voor de hongerige uw brood breekt
en arme zwervelingen in uw huis brengt, ja, als gij een naakte ziet,
dat gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed?

Het soort vasten dat zij erop nahielden, wordt hun door God verweten,
want hun vasten was slechts een uiterlijk ritueel (vers 3b). Ze zochten
hun eigen voordeel en zetten hun personeel onder druk om meer te
produceren (vers 4; vgl. Jk 5:1-6). Ze hadden ruzie met elkaar. Hoe kan
de verhouding met de Heer in orde zijn als we in ruzie met elkaar
leven? Dit was niet het vasten dat de HERE verkoos en Hem welgevallig was (vers 5). Het hoofd laten hangen en in rouwkleding en op as
leven, leek wel heel ootmoedig, maar God verlangde een hart dat
verbroken was (57:15). Het vasten dat Hem welgevallig was, zou
leiden tot het losmaken van de boeien van goddeloosheid en het
vrijlaten van de verdrukten (vers 6). Door het Hem welgevallige vasten
als vragen aan zijn volk voor te houden, vraagt de HERE of zij het met
Hem eens zijn dat zijn maatstaf de juiste is. Het Hem welgevallige
vasten zou uitwerken dat zij zorg zouden hebben voor hongerigen,
armen en naakten, hun familie (vers 7). De zeven vormen van vasten
die de HERE noemt, vragen een afzien van eigen belangen en een offer
in de vorm van tijd, krachten en middelen. In grotere gemeenschappen
kunnen sommige broeders en zusters, leden van Gods familie, geestelijk honger lijden, arm zijn en in de kou staan, terwijl de hoogste
waarheden worden verkondigd. Er wordt niet naar hen omgekeken.
Soms worden ze niet eens gemist als ze niet in de samenkomst komen.
Als er geen zorg wordt besteed aan hen buiten de samenkomsten,
hebben de samenkomsten geen betekenis voor Hem.

Komaan dan, rijken, weent en jammert over de
ellende die u zal overkomen. Uw rijkdom is verrot en uw kleren zijn door de mot verteerd. Uw
goud en zilver is verroest en hun roest zal tot een
getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur
verteren. U hebt schatten verzameld in [de] laatste dagen. Zie, het loon van de arbeiders die uw
akkers geoogst hebben, dat door u is ingehouden, roept, en de kreten van de maaiers zijn gekomen tot [de] oren van de Heer Zebaoth. U hebt
in weelde en genotzucht geleefd op aarde; u hebt
uw harten te goed gedaan op een slachtdag. Veroordeeld, gedood hebt u de rechtvaardige; hij
weerstaat u niet. (Jk 5:1-6)
Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In
den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der
nederigen en het hart der verbrijzelden te doen
opleven. (Js 57:15)

8 Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich
spoedig sluiten; uw heil zal voor u uit gaan, de heerlijkheid des
HEREN zal uw achterhoede zijn. 9 Als gij dan roept, zal de HERE
antwoorden; als gij om hulp roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik.
Wanneer gij uit uw midden het juk wegdoet, het wijzen met de vinger
en het spreken van boosheid nalaat, 10 wanneer gij de hongerige
schenkt wat gij zelf begeert en de verdrukten verzadigt, dan zal in
de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de
middag. 11 En de HERE zal u voortdurend leiden, u in dorre streken
verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een
besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.
12 En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen, de
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grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u
noemen: Hersteller van bressen, Herbouwer van straten.

Als zij in deze dingen in gemeenschap met de HERE waren, daarover
dachten zoals Hij en daarmee handelden zoals Hij wilde, zou hun licht
doorbreken en zou er spoedig genezing plaatsvinden van hun ongeneeslijke wond (vers 8). Ze zouden Gods welgevallen over zich doen
komen. Hun gebed zou door Hem worden verhoord en Hij zou
Zichzelf aan hen vertonen als zij niet langer anderen aan henzelf
onderwierpen om over hen te heersen en hen te misbruiken voor het
najagen van hun eigen verlangens (vers 9). Ze zouden dan aan anderen
geven waarnaar ze zelf verlangden met als gevolg een leven in het
licht (vers 10).
Louter uiterlijke godsdienst en uiterlijke gelijkvormigheid aan rituelen zijn gemakkelijk. Daarbij scheppen ze een geest van zelfgenoegzaamheid. Wat aan Gods goedkeuring beantwoordt, is gehoorzaamheid aan zijn Woord dat in de eerste plaats de ziel in ware oefening
van hart voor zijn aangezicht houdt en vervolgens leidt tot een
vervullen van zijn gerechtigheid in onze wegen en verhoudingen met
anderen. Wij kunnen nauwkeurig geestelijke plichten nakomen, terwijl al die tijd het hart niet recht is voor God, omdat er zonde in het
leven is die niet aan zijn alziend oog ontsnapt. Dat is de boodschap
van dit gedeelte.
Vers 11 gaat door op vers 8 met beloften van overvloedige zegen als
aan de voorwaarden wordt voldaan. De beloften zijn:
l
ononderbroken leiding;
l
verzadiging van de ziel zelfs in extreme droogte en dorheid;
l
het meedelen van kracht aan het gebeente, zodat het lichaam het
instrument kan zijn om zijn wil te vervullen;
l
de groene schoonheid van een besproeide tuin, als een beeld van
de schitterende uitingen van de inwonende Geest van God;
l
het uitstromen van zegen door de Heilige Geest, voorgesteld als
een bron van water, waarvan het water niet teleurstelt.
Wat hier allemaal aan Israël wordt beloofd, wil de Heer in zijn genade
ook nu in het leven van de gelovige geven.
Vers 12 bevat de belofte aan nationaal herstel. Zij die uit de ballingschap terugkeren, zullen de oude puinhopen herbouwen op fundamenten die vele geslachten eerder waren gelegd. Zij zullen de mooie
namen ‘‘Hersteller’’ en ‘‘Herbouwer’’ krijgen.
13 Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te doen
op mijn heilige dag, maar de sabbat een verlustiging noemt, de
heilige dag des HEREN van gewicht, en die eert door noch uw
gewone bezigheden te doen, noch uw zaken te behartigen, of ijdele
taal uit te slaan, 14 dan zult gij u verlustigen in de HERE en Ik zal
u doen rijden over de hoogten der aarde en u doen genieten het
erfdeel van uw vader Jakob, want de mond des HEREN heeft het
gesproken.

Maar ook aan de beloften van het vorige vers zijn weer voorwaarden
verbonden (vers 13). Er moet rekening worden gehouden met wat de
HERE heeft gezegd. De eigen wil mag niet worden gevolgd, het eigen
genoegen mag niet worden gezocht, waardeloze woorden mogen niet
worden gesproken. Wie van dit alles zou afstaan, zou zich verheugen
in de HERE (vers 14). Het was dus niet slechts een zaak van het bewaren
van een gebod. De HERE Zelf is onlosmakelijk verbonden aan zijn
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wet. Het gebod is niet anders dan de uitdrukking van zijn eigen
karakter. Onze rust is in het volbrachte werk van Christus. Het besef
daarvan zal ons bewaren voor het najagen van eigen belang. Voor ons
is het in die zin elke dag sabbat. We mogen elke dag beleven als een
‘‘heilige dag des HEREN’’, een dag die niet voor onszelf, maar voor
Hem geleefd wordt (2Ko 5:15). Zo te leven is de ware rust voor de
gelovige. Het is het leven vanuit de rust die de Heer Jezus door zijn
dood en opstanding voor ons heeft verworven.

Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij
tot dit oordeel zijn gekomen, dat Eén voor allen
gestorven is; dus zijn zij allen gestorven. En Hij
is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet
meer voor zichzelf leven, maar voor Hem die
voor hen is gestorven en opgewekt. (2Ko 5:14,15)

Zich ‘‘verlustigen in de HERE’’ is de hoogst mogelijke bezigheid. Het
is het voorrecht van de gelovige, hetzij in tijden van gemeenschap en
aanbidding, hetzij in de activiteiten van de dienst. Maar het is slechts
mogelijk als de voorgaande voorwaarden wordt voldaan. Dan zijn er
nog meer beloften, die voor Israël letterlijk zijn en voor ons geestelijk.
Het ‘‘rijden over de hoogten’’ spreekt van onze positie in de hemelse
gewesten in Christus. Het ‘‘genieten van het erfdeel’’ spreekt van het
genieten van de zegeningen die we in Christus in de hemel hebben
ontvangen. Zowel voor Israël als voor de gemeente zijn deze zegeningen zeker en vast, ‘‘want de mond des HEREN heeft het gesproken’’.

Jesaja 58
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Zonden verhinderen de beloofde zegen
INHOUD
Vers 1:

Het ontbreekt de HERE niet aan kracht om te verlossen
of te horen

Vers 2-8:

De ongerechtigheden maken scheiding tussen het volk
en God

Vers 9-15a: De erkenning van het volk dat hun zonden scheiding
brengen
Vers 15b-19:De verontwaardiging van de HERE over het kwaad en
zijn vergelding
Vers 20:

De HERE komt als Verlosser voor Sion

Vers 21:

Het verbond van Geest en Woord

TOELICHTING
1 Zie, de hand des HEREN is niet te kort om te verlossen, en zijn oor
niet te onmachtig om te horen; 2 maar uw ongerechtigheden zijn
het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen
zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.

Dit hoofdstuk gaat verder met het onderwerp van overtredingen die
de beloofde zegen verhinderen. Het lag niet aan de HERE. Misschien
dachten ze dat Hij niet kon verlossen en dat Hij niet in staat was om
te horen. Het probleem lag niet bij Hem, maar bij het volk. Hij was
machtig om hen te bevrijden uit hun benarde positie in slavernij van
de volken (vers 1). Met zijn kracht stond Hij hen ter beschikking. Als
ze tot Hem riepen om hulp zou Hij naar hen luisteren. Maar zij hadden
door hun zonden een barrière opgericht tussen zichzelf en God (vers
2). Als wij bidden en niet worden verhoord, moeten wij onszelf ook
afvragen of er in ons leven zonden zijn, waardoor Hij niet kan
verhoren. God en de zonde kunnen niet samengaan. Hij kan niet naar
de zonden van zijn volk kijken, maar verbergt zijn aangezicht voor
hen, zodat zij de vreugde van het licht van zijn aangezicht moeten
missen.
3 Want uw handen zijn met bloed bezoedeld en uw vingers met
ongerechtigheid; uw lippen spreken leugen, uw tong prevelt onrecht. 4 Er is niemand die een gegronde aanklacht indient, en
niemand die naar waarheid richt; zij vertrouwen op ijdelheid,
spreken valsheid, gaan zwanger van moeite en baren onheil. 5 Zij
broeden eieren van giftige slangen uit en weven spinnewebben. Wie
van hun eieren eet, zal sterven; als er een ingedrukt wordt, berst er
een adder uit. 6 Hun webben deugen niet tot kleding, en met hun
maaksels kunnen zij zich niet bedekken; hun maaksels zijn maaksels van boosheid, en gewelddaden zijn in hun handen.

Dan gaat de profeet hun uiteenzetten wat er allemaal verkeerd is. Hij
wijst op hun boze wegen, hun moorddadig handelen, hun leugens en
onoprechtheid (vers 3). Ze beschuldigen elkaar vals en de rechtspraak
is krom (vers 4). Ze stellen hun vertrouwen op waardeloos gepraat. Wat
in hen tot ontwikkeling komt en zich aandient als nieuw leven, blijkt
bij de uitwerking ervan slechts onheil te zijn. In de verzen 5 en 6 trekt
Jesaja de vergelijking met het uitbroeden van eieren van giftige
slangen en het weven van spinnenwebben. Daarmee duidt hij het
schadelijke karakter aan van alles wat zij doen. De eieren van de
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giftige slang hebben een tweevoudig resultaat: wie ze eet, sterft en als
iemand op een wat verder uitgebroed ei trapt, komt er een adder uit.
In beide gevallen is de dood ermee gemoeid. Hij vergelijkt hun
handelen ook met het weven van een spinnenweb, wat beeldend het
waardeloze en schadelijke van hun activiteiten aangeeft (Jb 8:14). Het Zijn betrouwen is een herfstdraad,
deugt niet tot kleding, het geeft geen enkele warmte. Zo zijn hun zijn toeverlaat een spinneweb. (Jb 8:14)
handelingen. Wie in hun web gevangen zit, sterft een langzame dood.
7 Hun voeten snellen naar het kwade en haasten zich om onschuldig bloed te vergieten; hun gedachten zijn onheilsgedachten, verwoesting en verderf zijn op hun wegen. 8 De weg des vredes kennen
zij niet, en er is geen recht in hun sporen; zij gaan langs kronkelpaden; niemand die ze betreedt, kent vrede.

De volgende beschrijving van hun bezigheden (vers 7,8) wordt door
Paulus aangehaald in Romeinen 3:15-17. Hij doet dat om de algemene
schuld van de mens te beschrijven. Hij schetst het beeld van de
zondaar en doet dat aan de hand van deze beschrijving die de HERE
van zijn volk geeft. Dat geeft aan dat Gods volk zo diep is gezonken,
dat het is gezakt tot het niveau van de mens zonder God. Jesaja stelt
het contrast voor dat er is tussen hun wegen van verwoesting en
verderf en de weg van de vrede, zowel in verbinding met God als in
verbinding met hun medemens. Wie hun pad volgt, kent geen vrede.

..., ‘hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;
vernieling en ellende is op hun wegen;
en [de] weg van [de] vrede hebben zij niet gekend’; ... (Rm 3:15-17)

9 Daarom blijft het recht ver van ons en de gerechtigheid bereikt
ons niet. Wij wachten op licht en zie, er is duisternis; op stralende
helderheid en wandelen in dichte donkerte. 10 Wij tasten als blinden langs de wand, als wie geen ogen hebben, tasten wij; wij
struikelen op de middag als in de schemering, wij zijn in de kracht
van ons leven aan doden gelijk. 11 Wij grommen allen als beren en
kirren droevig als duiven; wij wachten op recht, maar het is er niet;
op verlossing, maar zij blijft verre van ons. 12 Want onze overtredingen zijn talrijk voor U en onze zonden getuigen tegen ons; van
onze overtredingen zijn wij ons bewust en onze ongerechtigheden
kennen wij: 13 overtreden, verloochenen van de HERE, afvallen van
onze God, spreken van onderdrukking en afwijking, zwanger gaan
van leugentaal en die uit het binnenste voortbrengen. 14 Het recht
wordt teruggedrongen en de gerechtigheid blijft verre staan, want
de waarheid struikelt op het plein en oprechtheid vindt geen ingang.
15 Zo ontbreekt de waarheid en wie wijkt van het kwade, wordt het
slachtoffer van uitbuiting.

In de verzen 9-15 gaat de profeet over van het spreken in de derde
persoon meervoud naar de eerste persoon meervoud en sluit hij
zichzelf bij het volk in. Eerst stond hij tegenover het volk en sprak tot
hen. Nu staat hij onder het volk en spreekt met en namens hen. Met
hen erkent hij de overtreding en bevestigt hij de gevolgen van het
oordeel van God over hen (vers 9). De HERE trad niet ten behoeve van
zijn volk tegen zijn vijanden op. Vandaar dat ze nog in duisternis
zaten. Ze hoopten als ballingen op bevrijding, maar de zaken leken
allemaal erger te worden. Ze tastten als blinden rond, hoewel het
klaarlichte dag was, en struikelden (vers 10). Zonder enig uitzicht
voelden ze zich als doden.
Zij die in dwaling volharden, zullen geen hulp ondervinden van het
licht van Gods waarheid, hoewel het voor hen beschikbaar is. Christus
en de Schriften zijn een struikelblok geworden voor de Joden. In het
christendom is het niet anders. De Schriften worden gelezen, maar
niet begrepen. De verblindende macht van uitlegkundige tradities
verduisteren het licht van Gods woord. Mensen die de Bijbel hebben,
blijven in godsdienstige slavernij, niet in staat om de waarheid te
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genieten die hen kan vrijmaken als zij gelovig naar de stem ervan
zouden luisteren in plaats van te blijven vasthouden aan de systemen
van mensen.
Het eerste deel van vers 11 beschrijft twee toestanden. Het grommen
als een beer veronderstelt ongeduld; het droevig kirren als een duif
veronderstelt wanhoop. Allebei zijn ze het tegendeel van de vrede van
de ziel die voortkomt uit verslagenheid van hart en onderwerping aan
Gods wil. Omdat er geen overgave aan de HERE was, misten zij die
vrede en kwam er geen recht en bleef de verlossing ver weg. Dit kwam
allemaal over hen vanwege hun talrijke overtredingen (vers 12). Dat
wisten ze en erkenden ze ook. Ze wisten dat ze enerzijds de HERE
verloochenden, van God waren afgevallen en anderzijds leugenachtige taal gebruikten die voortkwam uit een verdorven binnenste (vers
13). Recht en gerechtigheid werden verdrongen door onrecht (vers 14).
Op de gebruikelijke plaats waar veel mensen elkaar ontmoeten, het
plein, werden waarheid en oprechtheid niet staande gehouden (vgl. 1Ko
5:8). Men probeerde zichzelf met zoveel mogelijk leugens en onoprechte bedoelingen ten koste van de ander te verrijken. Wie daaraan
niet meedeed, werd zelfs met geweld zijn bezit afhandig gemaakt (vers
15a).

Laten wij daarom feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en
boosheid, maar met ongezuurde [broden] van oprechtheid en waarheid. (1Ko 5:8)

Maar de HERE zag het en het was kwaad in zijn ogen, dat er geen
recht was. 16 Hij zag, dat er niemand was, en Hij ontzette Zich,
omdat niemand tussenbeide trad. Toen bracht zijn arm Hem hulp
en zijn gerechtigheid ondersteunde Hem; 17 Hij bekleedde Zich met
gerechtigheid als met een pantser en de helm des heils was op zijn
hoofd; Hij bekleedde Zich met wraak als met een gewaad en Hij
hulde Zich in ijver als in een mantel. 18 Naar de daden zal Hij
vergelden: grimmigheid aan zijn tegenstanders, vergelding aan zijn
vijanden; aan de kustlanden zal Hij vergelding doen. 19 En men
zal vanwaar de zon ondergaat de naam des HEREN vrezen en
vanwaar zij opgaat zijn heerlijkheid, want Hij komt als een onstuimige rivier, door de adem des HEREN voortgezweept.

Vanaf vers 15b tot het eind van vers 18 is het derde deel van dit
hoofdstuk. Daarin zien we de houding van de HERE tegenover hun
gedrag en de wijze waarop Hij tussenbeide komt. Hij zag het en het
ontbreken van het recht is een groot kwaad in zijn ogen. Er is
ontzetting bij Hem omdat er geen man van karakter was of iemand
die de bekwaamheid had om het tij van het kwaad te keren voor het
treurende overblijfsel. Er was niemand die de kant van God koos
tegen de gruwelen en hun onvermijdelijke gevolgen (vers 16). Hij zag
het kwaad, maar Hij zag niemand die zich dat aantrok en er iets aan
ging doen. In de dagen van het gouden kalf was er nog een Mozes die
voor het volk tussen beide trad, maar hier niet. Als dan niemand het
voor het volk opneemt (en er is ook niemand die het zou kunnen!, Ps
49:8,9), zal Hij het Zelf gaan doen. Hij zal Zelf de Verlosser van zijn
volk zijn (zie vers 20). Niemand hoeft Hem te helpen. Zijn eigen arm,
beeld van zijn kracht om iets uit te voeren, biedt Hem hulp. Zijn
handelen gebeurt op basis van zijn gerechtigheid. Daar steunt Hij op.
In de daarop volgende beschrijving van waarmee Hij Zich bekleedt
(vers 17), hebben we in beelden de verschillende openbaringen van zijn
karakter en macht, de handelingen van zijn gerechtigheid en zijn
genade. In de klederen komt het innerlijk openbaar. De gerechtigheid
is zijn pantser, het heil is zijn helm, de wraak is zijn kleed en de ijver
is zijn mantel. Het is beeldspraak. De HERE tooit zich met deze vier
eigenschappen.
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Door de oostenwind verbreekt Gij
de schepen van Tarsis.
Gelijk wij gehoord hadden, zo zagen wij het,
in de stad van de HERE der heerscharen,
in de stad van onze God.
God bevestigt haar voor altoos. (Ps 48:8,9)

Het herinnert aan de wapenrusting van de gelovige in Efeziërs 6, waar
de kledingstukken bestaan uit de geestelijke machten die ons ter
beschikking staan om de vijand te weerstaan (Ef 6:13-17). Als verklaring van de kleding van de HERE volgt een profetie die de grote
toekomstige gebeurtenissen in verbinding met Israël in orde ontvouwt. Ten eerste zal de HERE handelen met de opstandelingen in
Israël en straf uitoefenen over hen in het volk die zich volhardend
verbinden aan de antichrist. Zij zijn de tegenstanders waarnaar in het
eerste deel van vers 18 wordt verwezen. Hij zal hen naar hun daden
vergelden. In de tweede plaats zullen de oordelen vallen op Gods
vijanden in de wereld van de heidenen, de ‘‘kustlanden’’, die zich
zullen verzamelen tegen de HERE en tegen zijn Gezalfde (Ps.2:2). Door
dit optreden zal er vrees voor de HERE ontstaan bij hen die de troon
van God te duchten hebben, gevolgd door een gedwongen onderwerping en erkenning van de rechten van God en zijn Zoon (vers 19). Zijn
komst om te oordelen wordt vergeleken met een onstuimige rivier.

Neemt daarom de hele wapenrusting van God
op, om weerstand te kunnen bieden in de boze
dag en om, na alles volbracht te hebben, stand te
houden. Houdt dan stand, uw lendenen omgord
met [de] waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met [de] toerusting van het evangelie
van de vrede, terwijl u bovenal het schild van het
geloof hebt opgenomen, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
En neemt de helm van de behoudenis en het
zwaard van de Geest, dat is [het] woord van
God, ... (Ef 6:13-17)
De koningen der aarde scharen zich in slagorde
en de machthebbers spannen samen
tegen de HERE en zijn gezalfde:
Laat ons hun banden verscheuren
en hun touwen van ons werpen! (Ps 2:2,3)

20 Maar als Verlosser komt Hij voor Sion en voor wie zich in Jakob
van overtreding bekeren, luidt het woord des HEREN. 21 En wat Mij
aangaat, dit is mijn verbond met hen, zegt de HERE. Mijn Geest, die
op u is, en mijn woorden, die Ik in uw mond gelegd heb, zullen niet
wijken uit uw mond noch uit de mond van uw kroost, noch uit de
mond van het kroost van uw kroost, zegt de HERE, van nu aan tot
in eeuwigheid.

De oordelen die voor de vijanden hun ondergang betekenen, betekenen voor het overblijfsel verlossing. Voor hen komt Hij als Verlosser
(vers 20). Dit overblijfsel bestaat uit de boetvaardigen in Israël, dat zijn
zij die zich in Jakob van overtreding hebben bekeerd. Zij hebben zich
bekeerd in het bewustzijn van hun schuld aan de verwerping van de
Messias. Het hoofdstuk besluit met de belofte van een nieuw verbond
(vers 21). Het is gebaseerd op Gods woord aan Abraham (Gn 17:4). Het
overblijfsel krijgt de toezegging dat Gods Geest op hen zal komen.
Hier weer die prachtige combinatie van Geest en Woord die vaker
samen worden genoemd en die in de eindtijd de kracht van het volk
zullen zijn (vgl. Hg 2:6). Er zal voortdurend een getuigenis van de HERE
worden gegeven. Generatie op generatie zal dat doorgaan tijdens het
vrederijk. Het gaat om hen die het vrederijk ingaan en al de volgende
geslachten die geboren zullen worden. Zij zelf zullen niet ophouden
zijn woord te verklaren en getuigenis te geven van Hem. Maar het is
te wensen dat dit voor ons nu al zo is. Als Gods Geest in ons woont
en Gods woord rijkelijk in ons woont, zullen we het getuigenis
aangaande de Heer Jezus als ons leven doorgeven aan onze kinderen
en kleinkinderen. Het is een van de grootste zegeningen die een
gelovige op aarde mag kennen, als voor hemzelf waar is dat het leven
voor hem Christus is en dat hij ziet dat dit ook voor zijn kinderen en
kleinkinderen waar is (2Jh :4).
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Wat Mij aangaat, zie, mijn verbond is met u, en
gij zult de vader van een menigte volken worden;
... (Gn 17:4)
..., want Ik ben met u, luidt het woord van de
HERE der heerscharen, overeenkomstig het
woord dat Ik u beloofd heb, toen gij uit Egypte
uittoogt, en mijn Geest in uw midden stond:
vreest niet. (Hg 2:6)

Ik heb mij zeer verblijd, dat ik [sommigen] van
uw kinderen heb gevonden die in [de] waarheid
wandelen, zoals wij een gebod ontvangen hebben van de Vader. (2Jh :4)

273

Jesaja 60

Sions heerlijkheid
INHOUD
Vers 1-3:

Het licht breekt door

Vers 4-9:

Kinderen en vermogen door de volken naar Israël gebracht

Vers 10-16: Volken en koningen zullen Israël dienen
Vers 17-20 De heerlijkheid van de stad
Vers 21,22: Alles is het werk van de handen van de HERE
TOELICHTING
1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des
HEREN gaat over u op. 2 Want zie, duisternis zal de aarde bedekken
en donkerheid de natiën, maar over u zal de HERE opgaan en zijn
heerlijkheid zal over u gezien worden. 3 Volken zullen opgaan naar
uw licht en koningen naar uw stralende opgang.

Als resultaat van wat hieraan zojuist is voorafgegaan, komt ineens
een opwekkende boodschap tot Sion. Lang heeft het in duisternis en
verlatenheid verbleven, maar de heerlijkheid van het vrederijk is
aanstaande. De nieuwe dag breekt aan en de Zon der gerechtigheid
zal gaan schijnen (Ml 4:2). Dat is ook in het leven van de zondaar
werkelijkheid als het licht gaat schijnen in zijn hart door de roep van
het evangelie (2Ko 4:4,6). Het licht komt tot hen en wel in de Persoon
van de Messias (zie 9:1; 49:6; Jh 1:9). Het bevel ‘‘Sta op’’ is een woord
waarin de kracht zit om aan het bevel gehoor te geven (vers 1) en vormt
een contrast met 59:10. Ze moet opstaan uit het stof om te schijnen,
want haar Licht, de Lichtgever, komt, waardoor de heerlijkheid van
de HERE over haar opgaat (vgl. 2:5). Vers 2 openbaart de toestand van
de heidenen in hun dikke duisternis die er speciaal zal zijn onder de
antichrist en die zal aanhouden tot de HERE over zijn volk zal opgaan
en zijn heerlijkheid over hen gezien zal worden. Dan zullen de volken
naar dat licht komen (vers 3).
Totdat de Heer komt om zijn gemeente tot Zich te nemen, schijnt het
licht van het evangelie in de individuele harten, terwijl de volken nog
in duisternis liggen. Dit evangelie zal niet alle volken tot het ontvangen van het licht brengen.Pas als Israël hersteld is, zullen de volken
het licht van Gods getuigenis ontvangen en de waarheid erkennen
aangaande de levende God en zijn Christus.
4 Hef uw ogen op en zie rondom: zij allen verzamelen zich, komen
tot u; uw zonen komen van verre en uw dochters worden op de heup
aangedragen. 5 Dan zult gij het zien en stralen van vreugde; uw
hart zal zich ontroerd verruimen, want tot u zal de rijkdom der zee
zich wenden, het vermogen der volken zal tot u komen. 6 Een
menigte kamelen zal u overdekken, jonge kamelen van Midian en
Hefa; uit Scheba zullen zij allen komen; goud en wierook zullen zij
aanbrengen en de roemrijke daden des HEREN blijde verkondigen.
7 Al de schapen van Kedar zullen zich voor u verzamelen, de
rammen van Nebajoth zullen zich u ten dienste stellen; zij zullen
als een welgevallig offer op mijn altaar komen en aan mijn luisterrijk huis zal Ik luister verlenen.

De volken zullen niet slechts opkomen naar Jeruzalem als het centrum, maar zij zullen ook Gods volk vanuit alle landen waarheen het
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Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon
der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing
zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en
springen als kalveren uit de stal. (Ml 4:2)
Als dan ons evangelie al bedekt is, is het bedekt
in hen die verloren gaan; in wie de God van deze
eeuw de gedachten van deze ongelovigen verblind heeft, opdat de lichtglans van het evangelie
van de heerlijkheid van Christus, die [het] beeld
van God is, [hen] niet zou bestralen. (2Ko 4:3,4)
Want de God die gezegd heeft: ‘Uit duisternis
zal licht schijnen’, Die heeft geschenen in onze
harten tot [de] lichtglans van de kennis van de
heerlijkheid van God in [het] aangezicht van
<Jezus> Christus. (2Ko 4:6)
Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een
groot licht; over hen die wonen in een land van
diepe duisternis, straalt een licht. (Js 9:1)
Hij zegt dan: Het is te gering, dat gij Mij tot een
knecht zoudt zijn om de stammen van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken,
opdat mijn heil reike tot het einde der aarde.
(Js 49:6)
Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld
komt en iedere mens verlicht. (Jh 1:9)
Wij tasten als blinden langs de wand, als wie
geen ogen hebben, tasten wij; wij struikelen op
de middag als in de schemering, wij zijn in de
kracht van ons leven aan doden gelijk. (Js 59:10)
Huis van Jakob, komt, laten wij wandelen in het
licht des HEREN. (Js 2:5)

verstrooid was, daarheen brengen (vers 4; 49:22,23). Deze heidenen
zullen daarbij zorgzaam te werk gaan. Wat het volk dan zal beleven,
zal hun grote, ontroerende vreugde geven (vers 5). De enorme verandering in de situatie van het volk zal niet alleen grote vreugde geven,
maar ook een verruiming van hun hart om de oneindige goedheid van
God te begrijpen. De heidense volken zullen zich inspannen om Gods
volk van alle rijkdommen te voorzien (vers 6). Een menigte kamelen,
symbool voor een florerende economie, wordt ingezet om alles wat
waardevol is, naar Israël te brengen. Goud en wierook werden als
eerbetoon ook door de wijzen uit het Oosten als vertegenwoordigers
van de volken naar de Heer Jezus gebracht (Mt 2:11). Mattheüs noemt
ook mirre die hier ontbreekt. Mirre was toen op zijn plaats, want dat
spreekt van het lijden dat de geboren Koning van de Joden zou moeten
ondergaan bij zijn eerste komst. Maar hier is van lijden geen sprake
meer, want bij zijn tweede komst regeert Hij in heerlijkheid. Toch zal
ook in het vrederijk er altijd de gedachtenis blijven aan het werk dat
de Heer Jezus volbracht aan het kruis. Daarvan spreekt de grote
menigte schapen en rammen die aan het volk van God ten dienste
wordt gesteld om op het altaar van de nieuwe tempel een overvloed
aan offers te brengen (vers 7). De geur van dit offer zal dit huis omgeven
en vullen en aan het heerlijke huis van de HERE de grootste luister en
glorie verlenen.

Zo zegt de Here HERE: Zie, Ik zal mijn hand opheffen tot de volken en mijn banier omhoog heffen voor de natiën; in hun armen zullen zij uw zonen brengen, en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden. En koningen zullen uw
voedstervader zijn en hun vorstinnen uw zoogsters; met het aangezicht ter aarde zullen zij zich
voor u neerbuigen, en het stof uwer voeten zullen
zij lekken. Dan zult gij weten, dat Ik de HERE
ben, en dat zij die Mij verwachten, niet beschaamd worden. (Js 49:22,23)
En toen zij het huis waren binnengegaan, zagen
zij het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen
neer en huldigden het; en zij openden hun schatten en boden het geschenken aan: goud, wierook
en mirre. (Mt 2:11)

8 Wie zijn dezen, die als een wolk komen aangevlogen en als duiven
naar hun til? 9 Want op Mij zullen de kustlanden wachten; en de
schepen van Tarsis zullen de eerste zijn om uw zonen van verre aan
te brengen; hun zilver en goud voeren zij mede, ter ere van de naam
des HEREN, uws Gods, voor de Heilige Israëls, omdat Hij u luister
verleend heeft. 10 Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen en
hun koningen zullen u dienen, want in mijn toorn heb Ik u geslagen, maar in mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd. 11 En
uw poorten zullen bestendig openstaan, dag noch nacht zullen zij
gesloten worden, opdat men tot u inbrenge het vermogen der volken,
terwijl hun koningen worden meegevoerd. 12 Want het volk en het
koninkrijk, die u niet willen dienen, zullen te gronde gaan, en die
volken zullen zeker verwoest worden. 13 De heerlijkheid van de
Libanon zal tot u komen, cypres, plataan en denneboom tezamen,
om de plaats van mijn heiligdom op te luisteren; en de plaats mijner
voeten zal Ik heerlijk maken.

De vraag in vers 8 zouden we best eens verwerkelijkt kunnen zien in
de grote aantallen passagiers die in onze tijd met vliegtuigen aankomen in het land. Daardoor is het mogelijk dat grote aantallen Joden
in korte tijd naar hun land terugkeren. Toch vormen zij in onze dagen
nog maar een voorproefje van de grote terugkeer naar het land die zal
plaatsvinden nadat de Heer Jezus op aarde is gekomen, de vijanden
heeft verslagen en zijn rijk heeft gevestigd. Ze zullen ook met schepen
gaan vanuit ver weg gelegen landen (vers 9). De HERE zal die landen
het sein geven om zijn volk te laten gaan. Dat zal niet door politieke
besluiten zijn, maar in een bewust handelen met het oog op de eer van
de naam van de HERE, de God van Israël. Zij zullen hen van goud en
zilver voorzien. Tevens zullen de heidense volken persoonlijk daadwerkelijk meehelpen aan de herbouw van de muren van de stad (vers
10; vgl. Zc 6:15). Het dient alles als een bewijs dat de tijd van toorn en
tucht voorbij is en dat Hij Zich nu met welbehagen over hen ontfermt.
Daarom zullen de poorten voortdurend open kunnen staan (vers 11),
wat aangeeft dat er geen kwaad meer te vrezen is en de vrede is
aangebroken.
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Die verre zijn, zullen aan de tempel des HEREN
komen bouwen en gij zult weten, dat de HERE der
heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dit zal geschieden, indien gij aandachtig luistert naar de
stem van de HERE, uw God. (Zc 6:15)
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De volken kunnen vrij naar binnengaan om dit eertijds zo geplaagde
en verdrukte volk eer te bewijzen (vgl. Op 21:25,26). Vers 12 toont aan
dat Gods oordeel tijdens het vrederijk zal komen over volken die een
opstandige geest openbaren en die weigeren Israël te ondersteunen
(Zc 14:17-19). Dit bewijst dat het nog niet om de eeuwige toestand gaat,
maar om een toestand op aarde waar de Heer Jezus regeert en waar
Hij het kwaad direct straft. In vers 13 wordt in een tussenzin melding
gemaakt van vreugde van de HERE die Hij heeft in het vooruitzicht
van de heerlijkheid van zijn heiligdom, de prachtige tempel van het
vrederijk. Hij noemt die ‘‘de plaats mijner voeten’’, dat is de ark in
de tempel (1Kr 28:2; Ps 99:5; 132:7), wat aangeeft dat Hij daar zal wonen
(Ex 25:21,22). Het is de plaats van zijn rust. De bomen van de Libanon,
hier ‘‘de heerlijkheid van de Libanon‘‘ genoemd, zullen de luister van
de tempel vergroten. Mogelijk door aanplanting in de omgeving van
de tempel, of om er lanen mee op te sieren die naar de tempel voeren.
14 De zonen uwer verdrukkers zullen deemoedig tot u komen, aan
uw voeten zullen al uw versmaders zich neerwerpen en zij zullen u
noemen: De stad des HEREN, het Sion van de Heilige Israëls. 15
Terwijl gij eertijds verlaten waart en gehaat, zodat niemand door u
heentrok, zal Ik u stellen tot een eeuwige praal, tot een vreugde voor
geslacht op geslacht. 16 En gij zult de melk der volken zuigen, ja
koninklijke borsten zuigen, en gij zult weten, dat Ik, de HERE, uw
Redder ben en uw Verlosser, de Machtige Jakobs.

Dan gaat de HERE in vers 14 verder met het vertellen over de bijdrage
van de volken van wie zij in de grote verdrukking zoveel te lijden
hebben gehad. Nu zullen hun zonen komen en zich voor hen neerbuigen. Hun vaders zullen zijn weggevaagd door de oordelen in de dag
van de HERE. Ook de versmaders zullen dat doen, mensen die zich
dan wel niet tegen de HERE en zijn Gezalfde hebben vergaderd, maar
die wel Gods volk hebben veracht in de tijd van vijandschap. Deze
groepen zullen Jeruzalem ‘‘de stad van de HERE, het Sion van de
Heilige Israëls’’ noemen. Wat een verschil met vroeger! Toen haalde
men er de neus voor op. Maar in plaats van verlaten en gehaat te zijn
als een versmade, niet beminde vrouw (vgl. Dt 21:15), zal de HERE de
stad ‘‘tot een eeuwige praal, tot een vreugde voor geslacht op geslacht’’ stellen (vers 15). De vreugde zal door de geslachten heen gaan.
De volken en hun koningen zullen hun levenskracht aan dit volk ter
beschikking stellen, zoals een moeder melk aan haar kind geeft (vers
16). Bovenal zullen zij niet meer blind zijn, maar weten dat de HERE
hun Redder is en de machtige Jakobs hun Verlosser.
17 Voor koper zal Ik goud brengen, voor ijzer zilver, voor hout
koper, voor stenen ijzer; Ik zal vrede tot uw overheid maken en
gerechtigheid tot uw heerseres. 18 Van geen geweld zal in uw land
meer gehoord worden, van verwoesting noch verderf in uw gebied;
en gij zult uw muren Heil noemen en uw poorten Lof. 19 De zon zal
u niet meer tot licht zijn bij dag, noch de maan tot een schijnsel voor
u lichten; maar de HERE zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God
tot uw luister. 20 Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan niet
meer afnemen, want de HERE zal u tot een eeuwig licht zijn en de
dagen van uw rouw zullen ten einde wezen.

De stad zal worden herbouwd met onvergankelijke metalen, waarop
weer en wind of beukende stormrammen van de vijand geen enkele
invloed hebben (vers 17). Het leven in de stad wordt bepaald door vrede
en gerechtigheid. Het zal heel aangenaam zijn daar te wonen. Geweld
en verwoesting zijn afwezig (vers 18). De muren van de stad heten
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En haar poorten zullen overdag geenszins gesloten worden, want geen nacht zal daar zijn. En zij
zullen de heerlijkheid en de eer van de naties tot
haar brengen. (Op 21:25,26)
Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar
Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de HERE der heerscharen, neder te buigen,
op hem zal geen regen vallen, en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en
komen, op wie geen (regen) valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de HERE de volken zal
treffen, die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken die niet heentrekken
om het Loofhuttenfeest te vieren. (Zc 14:17-19)
Toen stond koning David op en zeide: Hoort mij
aan, mijn broeders en mijn volk. Ik zelf had het
voornemen, een huis der rust te bouwen voor de
ark van het verbond des HEREN en voor de voetbank van onze God; ik heb de bouw dan ook
voorbereid. (1Kr 28:2)
Verhoogt de HERE, onze God,
buigt u neder voor de voetbank zijner voeten;
heilig is Hij. (Ps 99:5)
Laten wij zijn woning binnengaan,
laten wij ons nederbuigen voor zijn voetbank.
(Ps 132:7)

Wanneer een man twee vrouwen heeft, van wie
hij de ene bemint en de andere niet, en zij hebben hem zonen gebaard, zowel de beminde als de
niet-beminde, en de eerstgeboren zoon is van de
niet-beminde, ... (Dt 21:15)

‘‘Heil’’, want de stad is onneembaar en de inwoners zijn er volkomen
veilig. De poorten van de stad heten ‘‘Lof’’ want God zal daar zijn
naam voortdurend verheerlijken. Zon en maan zullen nog wel bestaan, maar niet meer nodig zijn vanwege de geweldige uitstraling die
de tegenwoordigheid van de HERE in de Shechina, de wolk van de
heerlijkheid waarin Hij woont, zal veroorzaken en waarbij ook de
gemeente betrokken is (vers 20; vgl. Op 22:5; Mt 17:2; Hd 26:13). Dit zal
waarlijk de overwinning van het licht over de duisternis zijn. In zo’n
toestand is geen plaats meer voor zoiets als rouw en droefheid. Die
zullen wegvluchten om plaats te maken voor eeuwige vreugde (35:10).
Vreugde wordt altijd intenser beleefd na een periode van smart en
beproeving waaruit we bevrijd zijn.
21 Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan, voor altoos zullen
zij het land bezitten: een scheut die Ik geplant heb, een werk mijner
handen, tot mijn verheerlijking. 22 De kleinste zal tot een geslacht
worden en de geringste tot een machtig volk; Ik, de HERE, zal het
te zijner tijd met haast volvoeren.

En er zal geen nacht meer zijn en lamplicht en
zonlicht hebben zij niet nodig, want [de] Heer,
God, zal over hen lichten; en zij zullen regeren
tot in alle eeuwigheid. (Op 22:5)
En Hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd; en zijn gezicht straalde als de zon en zijn
kleren werden wit als het licht. (Mt 17:2)
En toen ik daarvoor naar Damaskus reisde met
volmacht en opdracht van de overpriesters, zag
ik, O koning, midden op [de] dag onderweg een
licht uit de hemel, sterker dan de glans van de
zon, mij en die met mij reisden omstralen.
(Hd 26:12,13)
Maar de verlosten wandelen daarop; de vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun
hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden. (Js 35:10)

In het vrederijk bestaat het hele volk van God op aarde enkel en alleen
uit rechtvaardigen (vers 21). De goddeloze massa is omgekomen door
de oordelen van God. Wat van Gods volk is overgebleven, zijn alleen
zij die met berouw over hun zonden de Messias hebben aangenomen.
Dit Israël van God zal het land permanent bezitten. Zij zijn de
‘‘scheut’’ die de HERE heeft geplant. Het is het woord dat ook voor
Christus wordt gebruikt (11:1) en duidt dus op de levenseenheid tussen En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van
het volk en hun Messias. Zij zullen zijn heerlijkheid uitstralen tot zijn Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht
dragen. (Js 11:1)
verheerlijking. Het volk zal uitbundig vrucht dragen en tot een machtig volk uitgroeien (vers 22). ‘‘De kleinste’’ kan slaan op iemand met
weinig of geen kinderen. Met ‘‘de geringste’’ kan de onbeduidendste
bedoeld zijn. De toename van de bevolking zal ook een toename van
vreugdevolle gemeenschap betekenen. Dit alles zal met grote snelheid gebeuren als de tijd daarvoor is aangebroken. En het zal zeker
gebeuren, want Hij, ‘‘de HERE’’, zal het doen.
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De dienst van Christus
INHOUD
Vers 1-6:

Christus predikt de blijde boodschap

Vers 7-9:

De HERE zegent omdat Hij het recht liefheeft

Vers 10:

Verblijd in de HERE

Vers 11:

De HERE doet gerechtigheid en lof uitspruiten

TOELICHTING
1 De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd
heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen
aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor
gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening
der gevangenis; 2 om uit te roepen een jaar van het welbehagen des
HEREN en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te
troosten, ...

Zoals de hoofdstukken 50 en 53 ons Christus en zijn lijden hebben
geschilderd, openbaart dit hoofdstuk ons Hem in de volle genade van
zijn Persoon met betrekking tot de zegen voor Israël. Tot het eind van
het vorige hoofdstuk was de HERE de Spreker. Nu komt er een
verandering van heerlijkheid. Die verandering zien we in vers 1 van
dit hoofdstuk, in de verandering van de Spreker die optreedt. Het is
hier niet meer de HERE, maar Christus spreekt hier. Dat blijkt uit wat
de Heer Jezus in de synagoge in Nazareth zegt, waar Hij aangeeft dat
dit Schriftwoord van Jesaja dat Hij zojuist heeft voorgelezen in Hem
is vervuld (Lk 4:17-21).
In dit vers vinden we de Drie-eenheid. Het ‘‘des Heren HEREN’’ is
‘Adonai Jahweh’, dat vier maal voorkomt in 50:4-9.

En [het] boek van de profeet Jesaja werd Hem
gegeven; en toen Hij het boek had ontrold, vond
Hij de plaats waar geschreven stond: ‘[De]
Geest van [de] Heer is op Mij, doordat Hij Mij
heeft gezalfd om aan armen het evangelie te verkondigen; Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te prediken en aan blinden [het]
gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijlating, om te prediken [het] aangename jaar van
de Heer’. En nadat Hij het boek had opgerold en
aan de dienaar teruggegeven, ging Hij zitten, en
de ogen van allen in de synagoge waren op Hem
gericht. Hij nu begon tot hen te zeggen: Heden is
dit Schriftwoord in uw oren vervuld. (Lk 4:17-21)

De Here HERE heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de
moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor,
opdat ik hore zoals leerlingen doen. De Here HERE heeft mij het oor geopend
en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug heb
ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken;
mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel.
Maar de Here HERE helpt mij, daarom werd ik niet te schande; daarom
maakte ik mijn gelaat als een keisteen, want ik wist, dat ik niet beschaamd
zou worden. Hij is nabij, die mij recht verschaft; wie wil met mij een rechtsgeding voeren? Laten wij samen naar voren treden. Wie zal mijn tegenpartij
in het gericht zijn? Hij nadere tot mij. Zie, de Here HERE helpt mij, wie zal
mij dan schuldig verklaren? Zie, zij allen vergaan als een kleed, de mot zal
ze verteren. (Js 50:4-9)

De zalving vond plaats bij zijn doop, toen de Heilige Geest in de
gedaante van een duif op de Heer Jezus neerdaalde (Lk 3:22). Zijn
zalving betekent zijn bijzondere toerusting voor zijn dienst als Koning
en als Priester en als Profeet.
‘‘Ootmoedigen’’ heeft te maken met nederigheid, maar doet vooral
denken aan ‘lijdenden’. De ootmoedige is iemand die door lijden
terneer gedrukt is en daardoor klein is geworden. Ze zijn verbroken
en verbrijzeld door het leed, maar ook innerlijk verbroken door het
bewustzijn van de zonden. Daardoor hebben ze zich verootmoedigd
en zijn ze gebroken van hart. Het ‘‘verbinden gebrokenen van hart’’
is het verlichting brengen aan hen die in het hart gewond zijn.
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Het gebeurde nu, toen al het volk werd gedoopt
en ook Jezus was gedoopt en bad, dat de hemel
werd geopend en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem neerdaalde, en
er kwam een stem uit [de] hemel: U bent mijn geliefde Zoon, in U heb Ik welbehagen gevonden.
(Lk 3:21,22)

Het evangelie naar Lukas verhaalt deze tedere handelingen van de
Heer (Lk 4:40; Lk 7:13-15; Lk 13:11-13; Lk 17:11-19).
Toen nu de zon onderging, brachten allen die zieken met allerlei kwalen
hadden, ze tot Hem; en Hij legde ieder van hen de handen op en genas hen.
(Lk 4:40)
En toen de Heer haar zag, werd Hij met ontferming over haar bewogen en
zei tot haar: Ween niet. En Hij kwam naderbij, raakte de baar aan en de
dragers stonden stil; en Hij zei: Jongeman, Ik zeg je, sta op. En de dode ging
overeind zitten en begon te spreken. En Hij gaf hem aan zijn moeder.
(Lk 7:13-15)
En zie, er was een vrouw die achttien jaar een geest van ziekte had gehad,
en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. Toen nu
Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei tot haar: Vrouw, u bent verlost
van uw ziekte. En Hij legde haar de handen op en onmiddellijk richtte zij zich
op en zij verheerlijkte God. (Lk 13:11-13)
En het gebeurde toen Hij naar Jeruzalem reisde, dat hij midden door Samaria
en Galiléa ging. En toen Hij in een dorp kwam, ontmoetten <Hem> tien
melaatse mannen, die op een afstand bleven staan; en zij verhieven hun stem
en zeiden: Jezus, Meester, erbarm U over ons! En toen Hij hen zag, zei Hij
tot hen: Gaat heen, toont u aan de priesters. En het gebeurde terwijl zij
heengingen, dat zij werden gereinigd. Eén van hen nu, toen hij zag dat hij
gezond was geworden, keerde terug, terwijl hij met luider stem God verheerlijkte. En hij viel op [zijn] gezicht aan zijn voeten en dankte Hem; en deze
was een Samaritaan. Jezus nu antwoordde en zei: Zijn niet de tien gereinigd?
Waar zijn echter de negen? Zijn er niet gevonden die terugkeerden om God
heerlijkheid te geven dan deze vreemdeling? En Hij zei tot hem: Sta op en
ga heen; uw geloof heeft u behouden. (Lk 17:11-19)

Zo is het ook met het verkondigen van vrijlating van gevangenen. Het
gaat om hen die met ketenen van de zonde en de duivel gebonden zijn.
Velen waren gebonden en verblind door de godsdienstigheid van de
farizeeën, schriftgeleerden en sadduceeën. De Heer Jezus was gezonden om het jaar van het goede welbehagen van de HERE uit te roepen
(vers 2). Het ‘‘jaar’’ staat niet voor een bepaalde datum, maar voor een
periode. Die periode duurde zolang de Heer Jezus het evangelie
predikte aan Israël. Uiteindelijk wordt hiermee het jaar bedoeld
waarin alles wat door God aan Israël is beloofd aan hen zal worden
teruggegeven. Dat zal het ware jubeljaar zijn met uitbundige vreugde
over dit welbehagen.
Het ‘‘jaar’’ staat tegenover de ‘‘dag der wrake’’. In zijn barmhartigheid zal God de uitoefening beperken tot een korte periode. In de
aanhaling die de Heer in de synagoge van dit gedeelte doet, eindigt
Hij bij ‘het jaar van het welbehagen’. Hij spreekt niet over de dag van
de wraak. Hij was niet gekomen om de dag van wraak aan te kondigen.
Later zei Hij dat er dagen van wraak zouden komen over het volk en
dat Jeruzalem door de heidenen zou worden vertreden, totdat de
volheid van de volken zou ingaan (Lk 21:22-24).

Want dit zijn dagen van wraak, opdat alles wat
geschreven staat, vervuld wordt. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen; want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En
zij zullen vallen door [het] scherp van [het]
zwaard en als gevangenen worden weggevoerd
onder alle volken; en Jeruzalem zal door [de]
volken worden vertrapt, totdat [de] tijden van
[de] volken zijn vervuld. (Lk 21:22-24)

... 3 om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun
geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw,
een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen
noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des HEREN, tot
zijn verheerlijking.

Vers 3 zal worden vervuld na de tijd van de ‘benauwdheid voor Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een
Jakob’, als het Godvrezend overblijfsel door een tijd van ongekende tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar
daaruit zal hij gered worden. (Jr 30:7)
droefheid zal zijn gegaan. De HERE die als hun Verlosser zal komen
bij zijn tweede komst, zal hun met vreugde vertroosting brengen,
waarbij Hij hun een lofgewaad zal geven in plaats van een kwijnende
geest. Alle tekenen van rouw worden weggenomen en in plaats
daarvan komen tekenen van vreugde.
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Als een kledingstuk aan een lichaam zo zal de lof van de verlosten de
uiting zijn van de innerlijke jubel. Er zou niet zo’n vreugde zijn als
er niet eerst zo’n droefheid was geweest. Nooit schijnt de zon helderder dan na een donkere wolk. Er zal ook een morele verandering door
de HERE worden bewerkt. Zij zullen ‘‘Terebinten der gerechtigheid’’
worden genoemd. Bomen veronderstellen kracht, groenheid, vrucht.
Zo is het met gerechtigheid die het volk zal kenmerken. Dat zullen ze
niet zelf bewerken, maar het zal ‘‘een planting des HEREN’’ zijn tot
zijn verheerlijking (vgl. 60:21). Het volk wordt gezien als een woud van
grote, krachtige bomen die door geen storm of bijl te vellen zijn.

Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan,
voor altoos zullen zij het land bezitten: een
scheut die Ik geplant heb, een werk mijner handen, tot mijn verheerlijking. (Js 60:21)

4 Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit
vroeger tijd doen herrijzen en de steden vernieuwen, die in puin
liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht. 5
Vreemden zullen gereed staan om voor u de kudden te weiden,
vreemdelingen zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn;
6 maar gij zult priesters des HEREN heten, dienaars van onze God
genoemd worden; gij zult het vermogen der volken genieten en u
op hun heerlijkheid beroemen. 7 In plaats van uw schande gewordt
u dubbele vergoeding en in plaats van smaad zullen zij jubelen over
hun deel; zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding verkrijgen, blijvende vreugde zal hun geworden. 8 Want Ik, de HERE, heb
het recht lief. Ik haat onrechtmatige roof, Ik zal hun stipt hun loon
geven en een eeuwig verbond met hen sluiten. 9 En hun nageslacht
zal onder de volken vermaard zijn en hun nakomelingschap te
midden der natiën; allen die hen zien, zullen erkennen, dat zij het
nageslacht zijn, dat de HERE gezegend heeft.

De verzen 4-9 voorzeggen het toekomstig herstel van Israël en zijn
verheffing tot een plaats van waardigheid, eer en gezag over de
volken. Plaatsen die verlaten en woest waren, zullen vruchtbaar zijn
en dicht bevolkt (vers 4). Nu al komen resten van steden door opgravingen bloot, maar dan zullen ze volledig herrijzen. Zij die hen
verdrukten, zullen hen dienen en als herders van hun kudden en
landbouwers werken (vers 5). Ze zullen dat graag doen, omdat ze in de
zegen van dit volk willen delen. Die zegen komt van God. De volken
zullen aan de zegen zien dat God met zijn volk is. Het is te wensen
dat mensen zo worden aangetrokken door onze openbaring van de
zegen die God ons heeft gegeven. Elke openbaring in het vrederijk
heeft voor ons zijn tegenhanger in het geestelijk waarmaken van wat
onze geestelijke zegeningen zijn. Daarvan is ook de bedoeling dat
daarin gezien wordt dat Gód met ons is, dat de aandacht op Hém
gericht wordt. Dat zal mensen aantrekken om ook bij die God te horen.
Israël zelf zal zijn wat Gods bedoeling vanaf het begin voor zijn volk En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn
was, namelijk dat zij een priestervolk zouden zijn (vers 6; Ex 19:6). Wij en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot
de Israëlieten spreken zult. (Ex 19:6)
zijn dat nu al in positie, maar het is Gods bedoeling dat wij dat ook
in praktijk brengen. Al de naties die hun vermogen altijd hebben
gebruikt voor zelfverrijking, zullen dit tot Israël brengen. Israël zal
daarvan genieten. Alles waarop de heidenen zich beroemden en wat
zij zich van de aarde toeeigenden, zal op Israël overgaan onder de
zegen en krachtige bediening van Christus. Dit onderwerp wordt door
Paulus in Romeinen 11:12-32 beschreven:
En als hun overtreding [de] rijkdom van [de] wereld is en hun verlies [de]
rijkdom van [de] volken, hoeveel te meer hun volheid! Tot u dan, de volken,
zeg ik: Voor zover ik [de] apostel van [de] volken ben, verheerlijk ik mijn
bediening, of ik op enigerlei wijze de jaloersheid mocht opwekken van mijn
[verwanten naar het] vlees en enigen uit hen mocht behouden. Want als hun
verwerping [de] verzoening van [de] wereld is, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit [de] doden?
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Immers, als de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg; als de wortel heilig
is, dan ook de takken. En als enkele van de takken afgebroken zijn, en u die
een wilde olijfboom was, daartussen geënt bent en mededeelgenoot van de
wortel <en> de vettigheid van de olijfboom bent geworden, beroem u dan
niet tegen de takken; en als u zich beroemt, niet u draagt de wortel, maar de
wortel u. U zult dan zeggen: Er zijn takken afgebroken, opdat ik zou worden
geënt. Inderdaad! Zij zijn afgebroken door het ongeloof en u staat door het
geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees; want heeft God de natuurlijke
takken niet gespaard, Hij mocht ook u niet sparen! Zie dan [de] goedertierenheid en [de] strengheid van God: strengheid over hen die gevallen zijn,
maar goedertierenheid van God over u, als u in de goedertierenheid blijft;
anders zult ook u worden afgehouwen. En ook zij zullen, als zij niet in het
ongeloof blijven, weer geënt worden; want God is machtig hen opnieuw te
enten. Want als u uit de van nature wilde olijfboom uitgehouwen en tegen
[de] natuur op [de] edele olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen dezen,
die natuurlijke [takken] zijn, op hun eigen olijfboom geënt worden!
Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, opdat u
niet wijs bent in eigen [oog], dat er voor een deel over Israël verharding is
gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan; en zó zal heel Israël
behouden worden, zoals geschreven staat: ‘Uit Sion zal de Redder komen;
Hij zal [de] goddeloosheden van Jakob afwenden. En dit is voor hen het
verbond mijnerzijds, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen’. Wat het evangelie betreft, zijn zij wel vijanden ter wille van u, maar wat de verkiezing
betreft, geliefden ter wille van de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Want evenals u voorheen niet in God geloofd hebt, maar nu barmhartigheid hebt verkregen door het ongeloof van
dezen, zo hebben nu ook dezen niet geloofd dat u barmhartigheid [verkregen
hebt], opdat ook zij <nu> barmhartigheid verkrijgen. Want God heeft allen
onder [het] ongeloof besloten, opdat Hij aan allen barmhartigheid zou bewijzen. (Rm 11:12-32)

Als de val van Israël en hun huidig verlies de rijkdom van de volken
betekent door het evangelie van de genade, nog veel groter zal het
gevolg van hun volheid zijn, dat wil zeggen, de volle nationale
voorspoed en welvaart van Israël. Ze zullen een dubbel bezit krijgen
in het land dat zich zal uitstrekken tot ver buiten de oorspronkelijke
grenzen (vers 7).
Het zal met hen gaan, zoals het ook met Job is gegaan die na een tijd
van rampspoed het dubbele ontving (Job 42:10-12). Waar zij vroeger in
verwarring waren, voorwerpen van smaad en verachting, zullen ze nu
vervuld zijn met een uitzonderlijke en oneindige vreugde. Er zal een
dubbele vergoeding zijn voor al hun vroeger lijden. In vers 8 maakt
de HERE duidelijk dat in alle zegeningen Gods eigen kenmerken
gehandhaafd zullen worden. Hij verklaart dat Hij het recht lief heeft
en dat Hij onrechtmatige roof haat. Hij doelt hiermee op de wrede
behandeling die Israël van hun tegenstanders heeft ondergaan. In
directe tegenstelling daarmee zal Hij ‘‘hun stipt hun loon geven’’ voor
de trouw waarmee ze de HERE hebben gediend (Mt 10:40-42). Hij zal
een eeuwig verbond met hen sluiten met als resultaat dat de volken
hen zullen erkennen als een volk dat door de HERE gezegend is (vers
9). Hun nageslacht zal roemrijk zijn onder alle volken - een volkomen
verandering ten opzichte van de huidige toestand.
10 Ik verblijd mij zeer in de HERE, mijn ziel juicht in mijn God, want
Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der
gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich
als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die
zich met haar versierselen tooit. 11 Want zoals de aarde haar gewas
voortbrengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten, zo zal de Here
HERE gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle
volken.

En de HERE bracht een keer in het lot van Job,
toen hij voor zijn vrienden gebeden had, en de
HERE gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten
had. Toen kwamen al zijn broeders en zusters en
al zijn vroegere bekenden tot hem en aten met
hem in zijn huis. Zij beklaagden en troostten hem
over al het onheil dat de HERE over hem gebracht had, en schonken hem ieder een geldstuk
en een gouden ring. En de HERE zegende het verdere leven van Job meer dan het vroegere; hij
verkreeg veertienduizend stuks kleinvee en zesduizend kamelen, duizend span runderen en duizend ezelinnen. (Jb 42:10-12)
Wie u ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij heeft gezonden. Wie
een profeet ontvangt in naam van een profeet,
zal [het] loon van een profeet krijgen; en wie een
rechtvaardige ontvangt in naam van een rechtvaardige, zal [het] loon van een rechtvaardige
krijgen. En wie één van deze kleinen slechts een
beker koud <water> te drinken zal geven in
naam van een discipel, voorwaar, Ik zeg u, hij
zal zijn loon geenszins verliezen. (Mt 10:40-42)

Het lijkt erop dat in de verzen 10 en 11 de spreker ook Christus Zelf
is, hoewel in vereenzelviging met het overblijfsel. Namens hen ver-

Jesaja 61

281

klaart Hij zijn vreugde in de HERE (vers 10). Hij beziet wat in de
komende dag zal worden verwerkelijkt als al vervuld. De klederen
van het heil waarmee de Godvrezenden in Israël zijn bekleed, zijn
zijn eigen klederen. Zoals een bruidegom ‘‘zich het hoofdsieraad
ombindt en gelijk een bruid die zich met haar versierselen tooit’’ zo
zal de HERE Zich in zijn heerlijkheid en schoonheid openbaren in
verbinding met zijn verloste volk. Hij ombinden van het hoofdsieraad
doet Hij zoals een priester dat doet. Hij zal dan als de ware Melchizedek verschijnen en handelen in de drievoudige hoedanigheid als
Koning, Priester en Bruidegom. Met het oog op de gemeente zal Hij
ook handelen als koninklijk Priester (Hb 7:17; Hb 9:11) en als haar
hemelse Bruidegom (Ef 5:25-32).
Zoals de aarde haar gewas voortbrengt en zoals de tuin ervoor zorgt
dat het in haar gezaaide uitspruit, zo zal de Here HERE ervoor zorgen
dat gerechtigheid en lof (of roem) tot uitbarsting zullen komen
tegenover alle volken. God veroorzaakt de ontkieming van het zaad
en de Drager van het zaad is de Knecht van de HERE. Al deze
processen zijn nu door het evangelie werkzaam onder alle volken,
maar de directe toepassing hier is op de toestand van Israël in het
1000-jarig vrederijk.
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...; want [van Hem] wordt getuigd: ‘U bent priester tot in eeuwigheid naar de orde van Melchizédek’. (Hb 7:17)
Maar Christus, gekomen als hogepriester van de
komende goederen, door de grotere en volmaaktere tabernakel, niet met handen gemaakt (dat is
niet van deze schepping), ... (Hb 9:11)
Mannen, hebt uw vrouwen lief, evenals ook
Christus de gemeente heeft liefgehad en Zichzelf
voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou
heiligen, haar reinigend door de wassing met water door [het] woord, opdat Hij de gemeente
voor Zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar opdat zij heilig en onberispelijk zou zijn. Zo behoren <ook> de mannen hun eigen vrouwen lief te hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft,
heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het,
evenals ook Christus de gemeente. Want wij zijn
leden van zijn lichaam, <van zijn vlees en van
zijn gebeente>. ‘Daarom zal een man <zijn> vader en <zijn> moeder verlaten en zijn vrouw
aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn’.
Deze verborgenheid is groot, maar ik doel op
Christus en op de gemeente. (Ef 5:25-32)
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Het heil van Sion komt
INHOUD
Vers 1:

De HERE kan om Sions wil niet zwijgen

Vers 2

De heerlijkheid van Sion voor volken en koningen

Vers 3:

De betekenis van Sion voor de HERE

Vers 4,5:

Sion weer aangenomen en geliefd door de HERE

Vers 6,7:

Aanhoudende voorbede totdat Jeruzalem is gegrondvest

Vers 8,9:

De HERE zweert dat Hij Jeruzalem nooit meer zal prijsgeven

Vers 10:

Oproep om uit Babel weg te trekken

Vers 11,12: De HERE komt als Verlosser
TOELICHTING
1 Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet
rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing
als een brandende fakkel. 2 Volken zullen uw heil zien, alle koningen uw heerlijkheid en men zal u noemen met een nieuwe naam,
die de mond des HEREN zal bepalen; ...

De eerste zes verzen sluiten direct aan op het vorige hoofdstuk. De
Messias zal niet zwijgen en rusten totdat het heil en de verlossing voor
Sion als een lichtglans en een brandende fakkel zullen opgaan (vers 1).
Hij kan niet rusten zolang Sion nog verdrukt wordt. Maar als het heil
en de verlossing zijn gekomen, zal er een totaal nieuwe situatie voor
het volk zijn ontstaan waarover in het vorige hoofdstuk ook al is
gesproken. De volken zullen een Israël zien dat van de HERE een
nieuwe naam heeft gekregen (vers 2). Die nieuwe naam luidt: ‘‘De In die dagen zal Juda verlost worden en JeruzaHERE is onze gerechtigheid’’ (Jr 33:16). Zo zullen de volken Israël lem veilig wonen, en zó zal men het noemen: De
HERE onze gerechtigheid. (Jr 33:16)
noemen, terwijl zij verbaasd zullen kijken naar het heil, de voorspoed,
van dit eens berooide volk. Koningen die het land veroverden en
verwoestingen achterlieten, zullen de herkregen heerlijkheid van dat
land bewonderen.
...; 3 gij zult een sierlijke kroon in de hand des HEREN zijn, een
koninklijke tulband in de hand van uw God.

De beeldspraak waarin de toestand van Sion wordt beschreven, is
uitzonderlijk mooi (vers 3). De ‘‘tulband’’ is wat de hogepriester draagt
(Ex 28:4,39; Zc 3:5). De stad is een ‘‘sierlijke kroon’’ en een ‘‘koninklijke
tulband’’. Ze worden hier niet gezien op het hoofd, maar in de hand
van de HERE. Het zijn kroonjuwelen in zijn hand. Er worden twee
verschillende Hebreeuwse woorden voor ‘‘hand’’ gebruikt. Het eerste
woord is de open hand, maar die macht aangeeft en het tweede woord
is de palm van de hand die aangeeft dat de hand iets laat zien. Samen
stellen zij de intense vreugde van het hart van de HERE voor in het
openbaren van zijn genade en verlossende macht. We mogen hierin
de functies van koninklijk gezag en priesterschap zien die beide in
Christus zijn verenigd. Israël zal deze tweevoudige hoedanigheid met
Christus delen. Velen hebben geprobeerd, en de antichrist zal dat als
laatste proberen, om gezag uit te oefenen over zowel het burgerlijk
als het godsdienstig leven.
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Dit nu zijn de klederen die zij maken zullen: een
borstschild, een efod, een opperkleed, een onderkleed van bewerkte stof, een tulband en een gordel. Zo zullen zij heilige klederen maken voor uw
broeder Aäron, en voor zijn zonen, om voor Mij
het priesterambt te bekleden. (Ex 28:4)
Gij zult het onderkleed van fijn linnen met ingeweven patroon weven, en een tulband maken van
fijn linnen en een gordel zult gij maken van veelkleurig weefwerk. (Ex 28:39)
Ik nu zeide: Laat ze een reine tulband op zijn
hoofd zetten. Toen zetten zij een reine tulband op
zijn hoofd en trokken hem een staatsiegewaad
aan, terwijl de Engel des HEREN erbij stond.
(Zc 3:5)
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Maar zoals dat al de hele geschiedenis van de mensheid is gebleken,
zal ook de laatste poging van de antichrist mislukken. Alleen in
Christus zijn deze twee functies op volmaakte manier met elkaar
verbonden en worden door Hem op volmaakte manier uitgeoefend.
4 Men zal u niet meer noemen: Verlatene, en men zal uw land niet
meer noemen: Woestenij; maar gij zult genoemd worden: Mijn
Welgevallen, en uw land: Gehuwde. Want de HERE heeft een
welgevallen aan u, en uw land wordt ten huwelijk genomen. 5 Want
zoals een jongeling een maagd huwt, zullen uw zonen u huwen, en
zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God Zich
over u verblijden.

In de komende dag zal Jeruzalem niet meer de ‘‘Verlatene’’ genoemd
worden en het land zal niet langer ‘‘Woestenij’’ genoemd worden (vers
4). De stad krijgt namen die uiting geven aan de liefde van het hart
van de HERE voor haar. Ze wordt genoemd ‘‘Mijn Welgevallen’’, de
vertaling van Hefsibah, de naam van de vrouw van Hizkia, de moeder
van Manasse (2Kn 21:1) en tijdgenoot van Jesaja. Hij noemt haar ook
‘‘Gehuwde’’. Hij heeft haar een tijd niet als zodanig kunnen erkennen
vanwege haar ontrouw (vgl. Hs 1:9). Maar als zij zich heeft bekeerd,
zal Hij de huwelijksband die Hij nooit verbroken heeft, weer openlijk
erkennen (vgl. Hs 2:18,19). Zijn liefde zal net zo sterk en vol zijn als de
liefde van een pas getrouwde (vers 5). De gedachte in elk deel van dit
vers is die van het winnen van een onvervreemdbaar recht door de
bruidegom om ‘te hebben en te houden’.

Manasse was twaalf jaar oud, toen hij koning
werd; hij regeerde vijfenvijftig jaar te Jeruzalem.
Zijn moeder heette Hefsibah. (2Kn 21:1)
Toen zeide Hij: Noem hem Lo-Ammi, want gij
zijt mijn volk niet en Ik zal de uwe niet zijn.
(Hs 1:9)
Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal
u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en
recht, door goedertierenheid en ontferming; Ik
zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult
de HERE kennen. (Hs 2:18,19)

6 Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de
ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de
HERE indachtig maakt, gunt u geen rust. 7 En laat Hem geen rust,
totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde.

Met het oog op dit alles heeft de HERE (misschien beter: de Messias)
wachters op de muren van Jeruzalem aangesteld die dag en nacht bij
de HERE tussenbeide treden voor de stad, tot Hem roepen met het oog
op de treurige toestand waarin Jeruzalem verkeert, totdat zijn voornemens met betrekking tot zijn aardse volk zijn vervuld (vers 6,7). De
HERE zegt met het aanstellen van wachters als het ware dat Hij Zelf
de voorbede heeft geregeld. De wachters symboliseren hen die bidden
voor de vrede van Jeruzalem. Die speciale voorbede zou onze voortdurende bezigheid moeten zijn met het oog op onze situatie als
gelovigen die ook in een eindtijd leven te midden van de puinhopen
van het christelijk getuigenis (1Pt 4:7). Ze moeten zichzelf geen rust
gunnen, maar ze moeten Hem ook geen rust gunnen (vgl. Lk 18:1-8)!
8 De HERE heeft gezworen bij zijn rechterhand en bij zijn sterke
arm: Nooit zal Ik uw koren meer aan uw vijanden tot spijze geven
en nooit zullen vreemdelingen meer de most drinken, waarvoor gij
gezwoegd hebt; 9 maar zij die het oogsten, zullen het eten en de
HERE loven, en zij die hem inzamelen, zullen hem drinken in de
voorhoven van mijn heiligdom.

De verzen 8 en 9 geven het antwoord op de gebeden. Het antwoord
ligt vast, maar Hij wil voor de vervulling van zijn voornemen de
voorbede van de zijnen gebruiken. De Heer wil gebeden zijn. Het
kennen van de wil van God maakt niet passief, maar brengt juist tot
het gebed dat die wil ook zal worden uitgevoerd. God spoort door zijn
Geest gelovigen aan om dingen van Hem te bidden die Hij besloten
heeft om te geven. Dat is bidden in de Heilige Geest (Jd :20).
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Het einde van alles nu is nabij, weest dus bezonnen en nuchter tot gebeden. (1Pt 4:7)
Hij nu sprak ook een gelijkenis tot hen, met het
oog daarop dat zij altijd moesten bidden en niet
moedeloos worden, en zei: Er was in een stad
een rechter die God niet vreesde en geen mens
ontzag. Nu was er in die stad een weduwe die
naar hem toe kwam en zei: Verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijdlang niet. Daarna echter zij hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, zal ik,
omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht
verschaffen, opdat zij mij niet uiteindelijk in het
gezicht komt slaan. De Heer nu zei: Hoort wat
de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan
zijn uitverkorenen geenszins recht verschaffen,
die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen
lang wachten? Ik zeg u, dat Hij hun spoedig
recht zal verschaffen. Als evenwel de Zoon des
mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op de
aarde? (Lk 18:1-8)

Maar u, geliefden, terwijl u zichzelf opbouwt op
uw allerheiligst geloof en bidt in [de] Heilige
Geest, bewaart uzelf in [de] liefde van God ...
(Jd :20)

Hier verklaart de HERE met een eed dat de heidense machten nooit
meer het land zullen plunderen en de rechtmatige eigenaren zullen
beroven van de resultaten van hun gezwoeg (vers 8). Ze zullen genieten
van de oogst en de HERE ervoor loven (vers 9). Dit herinnert ons
krachtig eraan dat wij er een gewoonte van maken om de Heer
dagelijks te danken voor alles wat Hij ons aan materiële welvaart geeft
in de vorm van eten. Onze dankzegging voor de maaltijd mag nooit
een formaliteit worden. Het moet komen uit een hart dat zich altijd
bewust is van de goedheid van God. Het voedsel dat wij eten wordt
‘‘geheiligd door Gods woord en door gebed’’ (1Tm 4:5).

Want al [het] door God geschapene is goed en
niets is verwerpelijk als het met dankzegging
wordt genomen, want het wordt geheiligd door
Gods woord en door gebed. (1Tm 4:4,5)

Verder zullen zij die in de komende dag de wijn hebben ingezameld
die ‘‘drinken in de voorhoven van mijn heiligdom’’. Zij zullen met
vreugde opgaan naar het huis van de HERE met harten die overstelpt
zijn van dankbaarheid.
10 Trekt, trekt door de poorten, bereidt de weg voor het volk, baant,
baant de weg, zuivert hem van stenen, heft een banier omhoog
boven de volken. 11 Want de HERE doet het horen tot het einde der
aarde: Zegt tot de dochter Sions: zie, uw heil komt; zie, zijn loon is
bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit. En men zal hen
noemen: 12 Het heilige Volk, De Verlosten des HEREN; en gij zult
genoemd worden: Begeerde, Niet verlaten Stad.

Dit voortdurend opgaan naar het huis van de HERE krijgt een levendige vooruitblik in het bevel in vers 10 dat nog moet worden uitgevaardigd. Om in Gods huis te komen en de Messias te zien, moeten
ze door de poorten van Babel vertrekken en de weg erheen zal van
hindernissen moeten worden vrijgemaakt. Dit heeft ook een geestelijke toepassing, want ook elke hindernis voor een geestelijke zegen
zal uit het hart van Israël worden verwijderd. Onder de banier van de
Messias, dat is onder zijn bescherming, zullen ze door de landen van
heidense volken trekken. Zo zijn wij weggetrokken uit het geestelijk
Babylon onder de banier van het evangelie op weg naar het hemelse
Jeruzalem, terwijl wij door de wereld trekken waar misleidende
struikelblokken uit de weg moeten worden geruimd die onze voortgang willen hinderen.
Alles wat een struikelblok vormt, alles wat het genot van een vrije en
voortdurende toegang tot de troon van de genade hindert, alles wat
onze gemeenschap met God in de weg staat, moet worden weggedaan.
Vaak is er veel rommel dat moet worden opgeruimd, zoals wereldse
verbindingen en vleselijke verlangens.
De verzen 11 en 12 beschrijven de vervulling van deze beloften voor
Israël. De stem van de HERE zal over de hele aarde klinken om bekend
te maken dat het heil voor Sion is gekomen (vers 11). Als Hij komt,
komt Hij ook met loon voor hen die Hem trouw zijn gebleven (Op
22:12). De volken zullen Israël erkennen als ‘‘Het heilige Volk, De
Verlosten des HEREN’’ (vers 12). De stad waarnaar niemand omzag, zal
‘‘Begeerde, Niet verlaten Stad’’ worden genoemd. Velen zullen zich
naar die stad begeven om haar heerlijkheid en schoonheid te zien. Ze
zullen de wonderen van Gods genade en kracht erin geopenbaard zien.
De stad zal vol mensen zijn en de straten zullen gevuld zijn met vrolijk
spelende jongens en meisjes (Zc 8:4,5).
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Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon is bij Mij om
een ieder te vergelden zoals zijn werk is.
(Op 22:12)
Zo zegt de HERE der heerscharen: Er zullen weer
oude mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten, ieder met een stok in de hand vanwege zijn hoge leeftijd. Ook zullen de pleinen der
stad vol zijn van jongens en meisjes, die daar
spelen. (Zc 8:4,5)
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Wraakgericht, gebed van een boeteling
INHOUD
Vers 1-6:

De HERE voltrekt zijn oordeel over de volken

Vers 7-9:

Lofprijzing van de trouw van de HERE

Vers 10-14: Leiding van de HERE ondanks ontrouw van het volk
Vers 15-19: De nood is pleitgrond voor het gelovig overblijfsel
TOELICHTING
1 Wie is het, die van Edom komt, in helrode klederen van Bozra, die
daar praalt in zijn gewaad, fier voortschrijdt in zijn grote kracht?
Ik ben het, die in gerechtigheid spreek, machtig om te verlossen.

De verzen 1-6 bevatten een dialoog tussen het verloste overblijfsel
van de Israël, bevrijd van hun grote verdrukking, en de HERE. Het is
de tijd van Christus’ persoonlijke tussenkomst om de heidenen te
verslaan die onder de antichrist zich in Israël hebben verzameld.
Daarom volgt dit gedeelte terecht na de Goddelijke beloften van het
vorige hoofdstuk. Het Joodse volk, bevrijd van hun vijanden, stelt met
verbazing over zijn kracht en heerlijkheid de vraag Wie de grote
Bevrijder is (vers 1). Hij is de Overwinnaar die komt aan het hoofd van
zijn legers (Op 19:14). Maar waarom komt Hij van Edom en Bozra?
Het antwoord wordt gevonden door Psalm 29:1-8 met Daniël 11:45
te vergelijken. In Daniël 11:45 is sprake van de militaire basis van de
koning van het Noorden, nadat hij van het veroveren van Egypte is
teruggekomen. Hij heeft zich daar gelegerd om van daaruit de verzamelde legers van het herstelde Romeinse rijk, dat is West-Europa, te
verslaan. Al de heidense volken zijn dan verzameld voor de oorlog in
het dal van Harmagedon (Op 16:16). Psalm 29 beschrijft profetisch het
verslaan van al die naties door de kracht van de stem van de Heer. Het
verslaan begint in Libanon (vers 5,6) en gaat verder naar Kades,
waarvan het centrum Bozra in Edom is. De verdelging is snel en
compleet. De afstand van Sirjon in Libanon tot Bozra in Edom is 200
mijl, of 1600 stadiën. Dit is precies die afstand in Openbaring 14:20
wordt genoemd in een gedeelte dat overeenkomt met wat we hier in
Jesaja lezen, want het gaat in beide gedeelte over de wijnpersbak van
de toorn van God. De harmonie van de verschillende delen van de
Schrift wordt hierdoor weer eens duidelijk geïllustreerd.
Er is ook een andere verklaring van Openbaring 14:20. We lezen daar
dat de wijnpersbak buiten de stad ligt. De stad is Jeruzalem. Dat wil
zeggen dat het oordeel buiten Jeruzalem plaatsvindt. Om je een indruk
ervan te geven hoe vreselijk het oordeel is, wordt aangegeven tot hoe
hoog het bloed komt en tot hoe ver het reikt. Het bloed van hen die
gedood worden, spat tot aan de tomen van de paarden. Het bloed van
hen die gedood worden, vult het hele land. De lengte van 1600 stadiën,
dat is ongeveer 300 kilometer, is de lengte van het land Israël van Dan
in het noorden tot Berseba in het zuiden. Dit oordeel is tevens de
vervulling van de roep: ‘‘Zijn bloed over ons en over onze kinderen!’’
(Mt 27:25). Tegelijk betekent dit oordeel de reiniging van het land van
het bloed van de Heer Jezus die door hen is gedood (Nm 35:33). God
vervult zijn woord, zowel waar het zijn beloften betreft, als waar het
de voorzegging van oordeel betreft.
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En de legers <die> in de hemel <zijn>, volgden
Hem op witte paarden, bekleed met wit, rein, fijn
linnen. (Op 19:14)
Een psalm van David.
Geeft de HERE, gij hemelingen,
geeft de HERE heerlijkheid en sterkte;
geeft de HERE de heerlijkheid van zijn naam,
buigt u neder voor de HERE in heilige feestdos.
De stem des HEREN is over de wateren,
de God der heerlijkheid doet de donder weerklinken, de HERE over de geweldige wateren.
De stem des HEREN is vol kracht,
de stem des HEREN is vol glorie.
De stem des HEREN breekt ceders,
ja, de HERE verbreekt de ceders van de Libanon.
Hij doet ze opspringen als een stierkalf,
de Libanon en de Sirjon als een jonge woudos.
De stem des HEREN klieft vuurvlammen,
de stem des HEREN doet de woestijn beven;
de HERE doet de woestijn van Kades beven; ...
(Ps 29:1-8)
Hij zal zijn staatsietenten opslaan tussen de zee
en de berg van het heilig Sieraad -- maar dan
komt hij aan zijn einde, zonder dat iemand hem
helpt. (Dn 11:45)
En Hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Harmagedon heet. (Op 16:16)
En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden
en er kwam bloed uit de wijnpersbak tot aan de
tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën
ver. (Op 14:20)

En al het volk antwoordde en zei: Zijn bloed
over ons en over onze kinderen! (Mt 27:25)
Zo zult gij het land waarin gij woont, niet ontwijden, want bloed, dàt ontwijdt het land, en voor
het land kan ten aanzien van het bloed dat daarin vergoten is, geen verzoening worden gedaan
dan door het bloed van degene, die het vergoten
heeft. (Nm 35:33)

In antwoord op de vraag van het volk, zegt de HERE: ‘‘Ik ben het, die
in gerechtigheid spreek, machtig om te verlossen’’. Het ‘Ik spreek’
komt overeen met ‘‘de stem des HEREN’’ in Ps 29:3-8 (vgl. Ps 2:5) en
het zwaard van de Heer dat uit zijn mond komt in Openbaring19:21.
Zijn gerechtigheid zal dan geopenbaard worden in de bevrijding van
zijn aardse volk.

Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn,
en verschrikt hen in zijn gramschap: ... (Ps 2:5)
En de overigen werden gedood met het zwaard
dat kwam uit de mond van Hem die op het paard
zat, en alle vogels werden verzadigd van hun
vlees. (Op 19:21)

2 Waarom is dat rood aan uw gewaad, en zijn uw klederen als die
van iemand die de wijnpers treedt? 3 Ik heb de pers alleen getreden
en van de volken was niemand bij Mij, Ik trad hen in mijn toorn en
vertrad hen in mijn grimmigheid; toen spatte hun bloed op mijn
klederen en ik bezoedelde mijn ganse gewaad. 4 Want een dag van
wraak had Ik in de zin en het jaar van mijn verlossing was gekomen.
5 En Ik zag rond, maar er was geen helper; Ik ontzette Mij, maar
niemand bood steun. Toen verschafte mijn arm Mij hulp en mijn
grimmigheid ondersteunde Mij. 6 En Ik vertrapte volken in mijn
toorn, maakte hen dronken in mijn grimmigheid en deed hun bloed
ter aarde stromen.

Roept dit uit onder de volken: Heiligt de oorlog,
doet de helden opstaan; dat alle krijgslieden aantreden, oprukken! Smeedt uw ploegscharen tot
zwaarden en uw snoeimessen tot speren; de
zwakke zegge: Ik ben een held. Maakt u op en
komt, alle volken van rondom, en verzamelt u.
Doe, o HERE, uw helden daarheen afdalen. Laat
de volken opstaan en oprukken naar het dal van
Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken
van rondom te richten. Slaat de sikkel erin, want
de oogst is rijp. Komt, treedt, want de perskuip is
vol; de wijnbakken stromen over. Want hun boosheid is groot. Menigten, menigten in het dal der
beslissing, want nabij is de dag des HEREN in het
dal der beslissing. De zon en de maan worden
zwart en de sterren trekken haar glans in. En de
HERE brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar de
HERE is een schuilplaats voor zijn volk en een
veste voor de kinderen Israëls.(Jl 3:9-16)
En uit zijn mond komt een scherp zwaard, opdat
Hij daarmee de naties slaat. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid van de
toorn van God de Almachtige. (Op 19:15)

In vers 2 stellen ze een nieuwe vraag. Het antwoord van de HERE in
de verzen 3 en 4 maakt de tijd van de gebeurtenis duidelijk, namelijk
dat het gaat om de definitieve vernietiging van de heidense machten
vlak voor het vrederijk. Voor dit levendige beeld van het treden van
de wijnpers zie ook Joël 3:9-16; Openbaring 14:17-20; 19:15.
En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, en ook hij had
een scherpe sikkel. En een andere engel, die macht had over het vuur, kwam
uit het altaar; en hij riep met luider stem tot Hem die de scherpe sikkel had
en zei: Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de
aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel sloeg zijn sikkel op de aarde
en oogstte van de wijnstok van de aarde en wierp het in de grote wijnpersbak
van de grimmigheid van God. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden en er kwam bloed uit de wijnpersbak tot aan de tomen van de paarden,
zestienhonderd stadien ver. (Op 14:17-20)

Hier worden, evenals in 61:2, jaar en dag weer tegenover elkaar
gesteld. De tijd van de wraak van de HERE is kort (Rm 9:28). Zijn
antwoord gaat verder in de verzen 5 en 6. Het blijkt dat Hij alleen is
in zijn grote liefde voor zijn volk. Niemand deelt daarin met Hem (vgl.
59:16), niemand die met Hem wil strijden ten gunste van zijn volk.
Zijn ontzetting ontlaadt zich in een grimmigheid jegens al de vijanden
van zijn volk. Als een eenzame, maar oppermachtige Strijder, tegen
Wie alle verzet volkomen zinloos is, stort Hij zijn toorn uit over zijn
vijanden en die van zijn volk. Hij geeft zijn vijanden de wijn van zijn
gramschap te drinken, waardoor zij dronken worden en neervallen.

...; om uit te roepen een jaar van het welbehagen
des HEREN en een dag der wrake van onze God;
om alle treurenden te troosten, ... (Js 61:2)
En Jesaja roept over Israël uit: ‘Al was het getal
van de zonen van Israël als het zand van de zee,
het overblijfsel zal behouden worden. Want [de]
Heer zal ten einde toe en met haast een zaak
doen op de aarde’. (Rm 9:27,28)
Hij zag, dat er niemand was, en Hij ontzette
Zich, omdat niemand tussenbeide trad. Toen
bracht zijn arm Hem hulp en zijn gerechtigheid
ondersteunde Hem; ... (Js 59:16)

7 Ik zal de gunstbewijzen des HEREN vermelden, de roemrijke daden
des HEREN, naar alles wat de HERE ons heeft gedaan en naar de
grote goedheid jegens het huis Israëls, welke Hij het betoond heeft
naar zijn barmhartigheid en naar zijn vele gunstbewijzen.

Vanaf vers 7 lezen we, in een gedeelte dat doorloopt tot het eind van
hoofdstuk 64, de overdenkingen van de Geest van de profetie in de
mond van het overblijfsel, uitgesproken door de representant van zijn
volk, ten tijde van de verlossing die in de voorgaande zes verzen is
beschreven. In de hoofdstukken 65 en 66 vinden we het antwoord van
de HERE. Het is treffend om te zien hoe de Geest al de gevoelens van
een trouw Israëlitisch hart tot uitdrukking brengt, hoe Hij de gevoelens van een beangstigd, maar toch vertrouwend hart tot uitdrukking
brengt. Dit hart herinnert zich de goedheden uit het verleden, is echter
in het heden terneergedrukt door de huidige ellende en erkent de
opstandigheid waaraan zij zich schuldig hebben gemaakt. Maar on-
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danks dat alles beroept het zich op de onveranderlijke trouw van Gods
liefde. Het is een gebed in verbinding met de goedheid van de HERE
die Hij in de verlossing heeft getoond. Daarom begint het met een
lofprijzing. Deze taal past ook ons vanwege de hemelse en geestelijke
bevrijdingen en zegeningen die ons verleend zijn naast al onze aardse
ontfermingen.
8 Hij zeide: Zij zijn toch mijn volk, kinderen, die niet trouweloos
worden, en Hij werd hun tot een Verlosser. 9 In al hun benauwdheid
was ook Hij benauwd, en de Engel zijns aangezichts heeft hen
gered. In zijn liefde en in zijn mededogen heeft Hij zelf hen verlost
en Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van ouds.

In vers 8 neemt het overblijfsel de woorden van de HERE in de mond
waarin Hij zijn waardering uit voor zijn verloste volk, het rechtvaardig overblijfsel dat op zijn verlossing heeft gewacht in de tijd van
grote verdrukking, in tegenstelling tot de velen die zich afvallig aan
de antichrist hebben gehecht. Vanwege dat vertrouwen werd Hij hun
Verlosser. Hoe Hij in die verlossing te werk is gegaan, zegt de profeet
in vers 9. In een ver verleden, toen Israël met berouw over hun zonden
als gevolg van de kastijding van de HERE, tot Hem terugkeerde, ‘‘werd
Zijn ziel verdrietig’’ over hen (Ri 10:16 SV). Zo zullen in de komende
tijd van Jakobs benauwdheid zijn handelingen tot doel hebben zowel
het verslaan van hun vijanden als het wegnemen van zijn kastijdende
hand op de vastgestelde tijd. Deze verklaring openbaart de tedere
gevoelens van de HERE. Zijn tuchtigingen worden altijd in liefde
toegediend (Hb 12:5-11). ‘‘Immers niet van harte verdrukt en bedroeft
Hij de mensenkinderen’’ (Kl 3:33). Het smart Hem als zij van Hem
afwijken. Het smart Hem ook als Hij gedwongen wordt hen te
kastijden.
Dan komt de wijze waarop Hij met zijn bevrijdende macht te werk is
gegaan: ‘‘De Engel van zijn aangezicht heeft hen gered. In zijn liefde
en in zijn mededogen heeft Hij zelf hen verlost’’. Hier wordt niet alleen
maar gedacht aan de toekomstige verlossing, maar er wordt ook
gedacht aan zijn handelingen in het verleden. De tegenwoordigheid
van God bij zijn volk was in de wolkkolom en de vuurkolom en in de
tabernakel en de Engel was niemand anders dan Christus Zelf (zie Gn
48:16; Ex 23:20,23; 32:34; 33:2). Zijn aanwezigheid was meer dan het
louter tegenwoordig zijn van God in hun midden. Het betekende de
openbaring van Hemzelf in en door de Engel die hen vergezelde.

Het beeld van het optillen en dragen al de dagen van ouds roept een
gedeelte uit het lied van Mozes in herinnering (Dt 32:10-12), waar hij
Gods goedheid verhaalt tijdens hun reis door de woestijn.
Hij vond hem in een land van steppen,
in een woest land van gehuil in de wildernis.
Hij beschutte hem, lette op hem,
bewaarde hem als zijn oogappel.
Als een arend, die zijn broedsel opwekt,
over zijn jongen zweeft,
zijn wieken uitspreidt, er een opneemt
en draagt op zijn vlerken,
zo heeft hem de HERE alleen geleid,
en geen vreemde god stond hem terzijde. (Dt 32:10-12)

10 Maar zij waren wederspannig en bedroefden zijn heilige Geest;
daarom veranderde Hij voor hen in een vijand. 11 Hij zelf streed
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En zij deden de vreemde goden uit hun midden
weg, en dienden de HEERE. Toen werd Zijn ziel
verdrietig over de arbeid van Israël.
(Ri 10:16 SV)
U hebt nog niet ten bloede toe tegenstand geboden in de strijd tegen de zonde, en u hebt de vermaning vergeten die tot u als tot zonen spreekt:
‘Mijn zoon, acht [de] tuchtiging van de Heer niet
gering en bezwijk niet als u door Hem bestraft
wordt; want wie [de] Heer liefheeft, tuchtigt Hij
en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt’. U
verdraagt het tot tuchtiging; God behandelt u als
zonen; want welke zoon is er die een vader niet
tuchtigt? Maar als u zonder tuchtiging bent
waaraan allen deel hebben, dan bent u bastaarden en geen zonen. Bovendien, wij hadden de vaders van ons vlees om [ons] te tuchtigen en wij
hadden ontzag voor hen; zullen wij <dan> niet
veel meer aan de Vader van de geesten onderworpen zijn en leven? Zij tuchtigden [ons] wel
voor weinige dagen, naar het hun goed dacht,
maar Hij tot ons nut, opdat wij aan zijn heiligheid deel zouden krijgen. Nu schijnt alle tuchtiging wel op het ogenblik zelf geen vreugde maar
voor droefheid te zijn, maar daarna geeft zij aan
hen die erdoor geoefend zijn, een vreed-zame
vrucht van gerechtigheid. (Hb 12:4-11)
...; de Engel, die mij verlost heeft uit alle nood,
zegene deze jongelingen, zodat in hen mijn naam
en die van mijn vaderen Abraham en Isaäk voortleven en zij in menigte mogen toenemen in het
land. (Gn 48:16)
Zie, Ik zend een engel vóór uw aangezicht, om u
te bewaren op de weg en om u te brengen naar
de plaats, die Ik bereid heb. ... Want mijn engel
zal voor uw aangezicht gaan en u brengen naar
de Amoriet, de Hethiet, de Fereziet, de Kanaäniet, de Heviet en de Jebusiet, en Ik zal hen
vernietigen. (Ex 23:20,23)
Maar ga nu heen, leid het volk naar de plaats
waarvan Ik u gesproken heb; zie, mijn engel zal
voor u uit gaan, maar ten dage van mijn bezoeking zal Ik aan hen hun zonde bezoeken.
(Ex 32:34)
-- Ik zal een engel voor uw aangezicht zenden en
verdrijven de Kanaäniet, de Amoriet, de Hethiet,
de Fereziet, de Heviet en de Jebusiet --, ...
(Ex 33:2)

tegen hen. Maar Hij dacht aan de dagen van ouds, aan Mozes, aan
zijn volk.
Waar is Hij, die de herders zijner kudde voerde uit de wateren?
Waar is Hij, die zijn heilige Geest in hun binnenste gaf? 12 Die zijn
luisterrijke arm aan de rechterhand van Mozes deed gaan, die vóór
hen de wateren kliefde om Zich een eeuwige naam te maken; 13 die
hen deed gaan door de waterdiepten? Evenmin als een paard in de
woestijn struikelden zij; 14 als aan het vee, dat afdaalt in de vallei,
gaf de Geest des HEREN hun rust. Zo hebt Gij uw volk geleid om U
een luisterrijke naam te maken.

Het bedroeven van de Heilige Geest is een zonde waarvoor ook wij
worden gewaarschuwd (vers 10; Ef 4:30). Het is een van de bewijzen dat
de Heilige Geest niet slechts een kracht is, want die kun je niet
bedroeven, maar een Persoon, want alleen een persoon kan bedroefd
worden. De naam ‘Heilige Geest’ komt in het Oude Testament niet
vaak voor (bijv. nog Ps 51:13), terwijl zijn naam in het Nieuwe Testament
juist vaak voorkomt. Daarom is het opmerkelijk dat in deze enkele
verzen zijn naam drie maal voorkomt. Hierdoor weet ook de oudtestamentische gelovige van het bestaan en het werk van de Heilige
Geest en wij kunnen er ook veel van leren.
Elke zonde bedroeft de Heilige Geest. Het volk volhardde daarin. Dat
kan Hij niet gelaten aanzien. Zijn houding ten opzichte van hen moet
daardoor veranderen van een liefdevolle Verzorger die het voor hen
opneemt in een vijand die tegen hen strijdt. En Hij was toch steeds
met zijn Heilige Geest in hun midden ten goede voor hen werkzaam
geweest. Daaraan herinnert Jesaja het volk in de verzen 11-14. Deze
verzen stellen de andere kant van Gods handelingen voor en wel zijn
barmhartigheid voor hen ten tijde van de verlossing uit Egypte en het
geven van rust aan hen, zodat zijn naam ‘luisterrijk’ wordt. Aan die
luisterrijke naam herinnert Jesaja God aan het eind van vers 14, wat
de inleiding vormt op het gebed dat volgt. Jesaja vraagt waar de HERE
is die zijn herders, Mozes en Aäron, aan het hoofd van volk door de
Schelfzee heen voerde (vers 11b). Het doet denken aan Hebreeën 13:20,
waar de Heer Jezus uit de doden is teruggebracht en de grote herder
van de schapen wordt genoemd. Dat is wat in beeld in de Schelfzee
wordt voorgesteld en waar Mozes een type is van de Heer Jezus als
de Herder van zijn volk. Hierna volgt een verwijzing naar de Heilige
Geest, dat ook al zo nieuwtestamentisch klinkt, want na de verlossing
uit de macht van de zonde en het aannemen van het evangelie komt
de Heilige Geest in de gelovige wonen (Ef 1:13). In het Oude Testament
woonde de Heilige Geest niet in de gelovige, maar Hij werkte er in.
Pas na de dood, opstanding en verheerlijking van de Heer Jezus kwam
de Heilige Geest op aarde wonen, in de gemeente en in de gelovige
als lid van de gemeente.

En bedroeft de Heilige Geest van God niet, met
Wie u verzegeld bent tot [de] dag van [de] verlossing. (Ef 4:30)

...; verwerp mij niet van uw aangezicht,
en neem uw heilige Geest niet van mij; ...
(Ps 51:13)

De God nu van de vrede, die uit [de] doden heeft
teruggebracht de grote herder van de schapen,
onze Heer Jezus, door [het] bloed van [het] eeuwig verbond, moge u volmaken in al [het] goede
tot het doen van zijn wil, ... (Hb 13:20)

..., wij die vooraf in Christus hebben gehoopt; in
Wie ook u, toen u het woord van de waarheid,
het evangelie van uw behoudenis, hebt gehoord in Wie u ook, toen u geloofd hebt, verzegeld bent
met de Heilige Geest van de belofte, ... (Ef 1:13)

15 Schouw uit de hemel en zie uit uw heilige en luisterrijke woning.
Waar zijn uw ijver en uw machtige daden? Uw innerlijke bewogenheid en uw ontferming hebben zich jegens mij niet laten gelden.

Het gebed om verlossing en bevrijding (vers 15) begint met de vraag
of de HERE vanuit de hemel wil neerkijken en wil zien naar zijn
‘‘heilige en luisterrijke woning’’. De vraag geeft aan dat Hij die met
zijn volk was geweest en zijn tegenwoordigheid en kracht had geopenbaard, Zich had teruggetrokken en nu alleen in zijn hemelse
woonplaats kon worden genaderd. Zijn heiligheid en zijn luister
worden speciaal genoemd vanwege het contrast met goddeloosheid
en schande van het volk. Deze houding van afstand beluisteren we in
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wat Jesaja zegt, waarbij hij zich met het volk identificeert: ‘‘Uw
innerlijke bewogenheid en uw ontferming hebben zich jegens mij niet
laten gelden’’.
Als Gods volk in benauwdheid is vanwege hun afdwaling, gaan Gods
handelingen in tucht niet ten koste van zijn medelijden. De Heer
kastijdt, wie Hij liefheeft. Hij verlangt ernaar de verdrukking van zijn
volk weg te nemen, maar moet soms zijn tedere barmhartigheden
inhouden. Het is opmerkelijk dat Jesaja van zichzelf spreekt als een
voorwerp van deze handelingen en zich op deze wijze met de toestand
van het volk één maakt. Zo was het met Mozes (Ex 32:31,32) en met
Paulus (Rm 9:2,3). Zo is het met elke ware voorspraak in tijden dat het
volk van God zich in een geest van afwijking van Hem bevindt.

Toen keerde Mozes tot de HERE terug en zeide:
Ach, dit volk heeft een grote zonde begaan, want
zij hebben zich een gouden god gemaakt. Maar
nu, vergeef toch hun zonde -- en zo niet, delg mij
dan uit het boek dat Gij geschreven hebt.
(Ex 32:31,32)
Ik spreek [de] waarheid in Christus, ik lieg niet,
terwijl mijn geweten meegetuigt door [de] Heilige Geest, dat ik grote droefheid heb en een onophoudelijke smart in mijn hart. Want zelf heb ik
gewenst door een vloek [gescheiden] te zijn van
Christus ter wille van mijn broeders, mijn verwanten naar [het] vlees. (Rm 9:1-3)

16 Gij immers zijt onze Vader; want Abraham weet van ons niet en
Israël kent ons niet; Gij, HERE, zijt onze Vader, onze Verlosser van
oudsher is uw naam.

De profeet doet op diezelfde basis in vers 16 een beroep op de
verbinding van God met zijn volk. God heeft zijn aardse volk verkregen door zijn scheppende macht en liefdevol raadsbesluit. Hij was
hun Vader. Dit is niet ‘Vader’ in de nieuwtestamentische zin van het
woord. Daar is Hij allereerst de eeuwige Vader van de eeuwige Zoon.
Vervolgens is Hij ook de Vader is van de gelovigen, die Zoon als hun
leven hebben ontvangen. Zij zijn door het geloof in de Heer Jezus
verzegeld met de Heilige Geest en noemen Hem door de Geest ‘‘Abba,
Vader’’ (Rm 8:15,16; Gl 4:6). In die verhouding kon de gelovige pas
komen, nadat de Heer Jezus het werk op het kruis had volbracht (Jh
20:17). Hij is hier de Vader van zijn volk in de zin van hun oorsprong
(zie ook 64:8; Dt 32:6; Jr 3:4,19; 31:9; Ml 2:10 en vgl. Ex 4:22; Dt 14:1; Hs 11:1).
Maar nu, HERE, Gij zijt onze Vader; wij zijn het leem, Gij zijt onze Formeerder en wij allen zijn het werk van uw hand. (Js 64:8)
Vergeldt gij op deze wijze de HERE,
gij dwaas en onwijs volk?
Is Hij niet uw Vader, die u geschapen heeft,
die u gemaakt heeft en toebereid? (Dt 32:6)
Noemt gij Mij niet van nu af: mijn Vader, de vertrouwde mijner jeugd zijt
Gij! (Jr 3:4)
Ik had wel gezegd: Hoe zal Ik u onder de zonen rekenen en u een uitgezocht
land geven, de allersierlijkste erve der volkeren! En Ik had gedacht, dat gij
Mij zoudt noemen: Mijn Vader, en dat gij u van Mij niet zoudt afkeren, ...
(Jr 3:19)
Onder geween zullen zij komen en onder smeking zal Ik hen leiden; Ik zal
hen voeren naar waterbeken op een effen weg, waarop zij niet struikelen.
Want Ik ben Israël tot een vader, en Efraïm, die is mijn eerstgeborene.
(Jr 31:9)
Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom zijn wij dan trouweloos tegenover elkander en ontheiligen het verbond
onzer vaderen? (Ml 2:10)
Dan zult gij tot Farao zeggen: Zo zegt de HERE: Israël is mijn eerstgeboren
zoon; daarom zeg Ik u: laat mijn zoon gaan, opdat hij Mij diene; ... (Ex 4:22)
Gij zijt kinderen van de HERE, uw God; gij zult uzelf om een dode geen
insnijdingen toebrengen, noch het haar boven uw voorhoofd wegscheren;
want gij zijt een volk, dat de HERE, uw God, heilig is, ... (Ex 14:1)
Toen Israël een kind was, heb Ik het liefgehad, en uit Egypte heb Ik mijn zoon
geroepen. (Hs 11:1)

Abraham en Israël (dat is Jakob) wisten niet van hun bestaan als
nakomelingen van hen en kenden hen niet, zij konden niet naar hen
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Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt ontvangen
een geest van zoonschap, waardoor wij roepen:
Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze
geest, dat wij kinderen van God zijn.
(Rm 8:15,16)
En omdat u zonen bent, heeft God de Geest van
zijn Zoon in onze harten uitgezonden, die roept:
Abba, Vader! (Gl 4:6)
Jezus zei tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik
ben nog niet opgevaren naar mijn Vader; maar
ga heen naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar
op naar mijn Vader en uw Vader en [naar] mijn
God en uw God. (Jh 20:17)

omzien en zich over hen ontfermen. Ontslapen heiligen kunnen geen
voorspraak zijn voor wie dan ook. Met de HERE is dat echter heel
anders. De verhouding tussen Hem en zijn volk is niet te ontbinden.
Daarom zegt Jesaja: ‘‘Gij, HERE, zijt onze Vader’’. Hij weet van zijn
volk en kent hen. Hij is hun Verlosser in de raadsbesluiten van
oudsher en zijn de genadige handelingen in het verleden.
17 Waarom liet Gij ons afdwalen, HERE, van uw wegen, verharddet
Gij ons hart, zodat wij U niet vreesden? Keer weder ter wille van uw
knechten, de stammen van uw erfdeel. 18 Voor een korte tijd is uw
heilig volk in het bezit daarvan geweest; onze tegenstanders hebben
uw heiligdom vertrapt; 19 wij zijn geworden als degenen over wie
Gij van ouds niet hebt geheerst, over wie uw naam niet is uitgeroepen.

Het gebed in vers 17 bevat een treffende smeking. Jesaja legt hiermee
niet de verantwoordelijkheid bij God voor de zonde van zijn volk.
God laat alleen hen afdwalen die hardnekkig hebben geweigerd zich
aan zijn geboden te houden. Hij gaf hen over aan de gevolgen van hun
eigen gekozen weg, waarop het onmogelijk was te geloven en in zijn
vrees te wandelen. Een treffend voorbeeld hebben we in Farao (Ex
7:13; 8:19,32; 9:7,12). Pas als Farao meerdere malen zijn eigen hart heeft
verhard, verhardt God zijn hart. Het merendeel van het volk had een
verhard hart. Er waren echter sommigen die trouw bleven. Met het
oog op hen doet de profeet een tweevoudig beroep. Hij vraagt voor
hen als ‘‘uw knechten’’ en als ‘‘de stammen van uw erfdeel’’. Het volk
had slechts voor ‘‘een korte tijd’’ het beloofde land bezeten (vers 18).
Het volk is langer in ballingschap geweest dan het in het beloofde
land heeft gewoond. Tegenstanders als Babel en de Romeinen hadden
het heiligdom van de HERE vertrapt. Jesaja erkende ook dat het volk
gelijk was geworden aan de heidense volken (vers 19) en dat daarom
de HERE hen heeft moeten behandelen als de volken.
Gelovigen moeten ervoor waken dat zij niet de wil van de Heer
verlaten en aan de wereld gelijkvormig worden. Aanhoudende lauwheid als in Laodicéa zal ertoe leiden dat wij gaan lijken op de
onbekeerde mensen. Dan moet de Heer Zich terugtrekken en gaat Hij
buiten de deur staan (Op 3:15,20).
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Maar het hart van Farao verhardde en hij luisterde niet naar hen -- zoals de HERE gezegd had.
(Ex 7:13)
Toen zeiden de geleerden tot Farao: Dit is Gods
vinger. Maar het hart van Farao verhardde, en
hij luisterde niet naar hen -- zoals de HERE gezegd had. (Ex 8:19)
Toch liet Farao zijn hart ook ditmaal niet vermurwen; hij liet het volk niet gaan. (Ex 8:32)
Toen zond Farao heen en zie, van het vee der Israëlieten was zelfs niet één stuk gestorven. Toch
bleef het hart van Farao onvermurwbaar en liet
hij het volk niet gaan. (Ex 9:7)
Maar de HERE verhardde het hart van Farao, zodat hij naar hen niet luisterde -- zoals de HERE
tot Mozes gezegd had. (Ex 9:12)

Ik weet uw werken, dat u niet koud bent en niet
heet. Was u maar koud of heet! (Op 3:15)
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; als iemand
mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik ook bij
hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden en hij met Mij. (Op 3:20)
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Vervolg gebed van een boeteling
INHOUD
Vers 1-5a: Roep om Gods optreden
Vers 5b-7: Erkenning dat het oordeel hen terecht treft
Vers 8-12: Beroep op verbinding tussen de HERE en zijn volk
TOELICHTING
1 Och, dat Gij de hemel scheurdet, dat Gij nederdaaldet, dat voor
uw aangezicht de bergen wankelden, 2 zoals vuur rijshout in vlam
zet, zoals vuur water doet overkoken -- om uw tegenstanders uw
naam te doen kennen, zodat de volken voor uw aangezicht sidderen,
3 daar Gij geduchte daden verricht, die wij niet verwachtten; dat
Gij nederdaaldet, zodat de bergen voor uw aangezicht wankelden!
4 Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord noch vernomen, geen
oog heeft gezien een God buiten U, die optreedt ten behoeve van wie
op Hem wacht. 5 Gij komt hem tegemoet, die met vreugde gerechtigheid doet, hun die op uw wegen aan U denken.

Dit hoofdstuk vervolgt het gebed van de profeet. Hij roept tot God
dat Hij zijn kracht manifesteert tegen zijn vijanden, zodat de heidense
machten zullen beven in zijn tegenwoordigheid (vers 1-3). De taal
herinnert aan de wijze waarop de HERE zijn tegenwoordigheid en
macht manifesteerde bij de Sinaï. Toen beefde de berg bij zijn
aanwezigheid, Hij daalde neer op de berg in vuur; rook steeg op als
uit een oven (Ex 19:16-19). Door op deze wijze zijn naam aan zijn volk
te openbaren, deed Hij hen beven. Zou Hij nu niet zijn macht en
oordeel tegenover zijn vijanden openbaren? Hij zal dat doen in de
eindtijd, als de Heer Jezus terugkomt voor zijn volk.
Dit gebed is gebaseerd op het feit van de absoluutheid en uniekheid
van God en zijn eigenschappen en van de wegen van genade tegenover hen die in vrees voor Hem wandelen, die Hem in gedachtenis
houden en trachten Hem te behagen (vers 4,5a). Dat Hij hen tegemoet
komt, betekent dat Hij naar voren komt om hen zijn gunst te bewijzen
(vgl. Gn 32:1). Vers 4 wordt door Paulus aangehaald (1Ko 2:9). Maar hij
kan eraan toevoegen dat God het ons heeft geopenbaard door zijn
Geest. Wij mogen al in het geloof de toekomstige dingen zien die Hij
heeft bereid voor hen die Hem liefhebben, zowel voor ons nu als voor
het overblijfsel straks.
De driedelige combinatie van vreugde en gerechtigheid en denken
aan Hem (vers 5a) heeft een speciale betekenis. Het is mogelijk in
gerechtigheid te wandelen door strikt aan godsdienst vast te houden,
zonder dat we ons verheugen in de Heer. Het is mogelijk om te doen
wat moreel juist is, zonder werkelijk aan God Zelf te denken. De
vreugde van het geheim van zijn tegenwoordigheid is de sleutel tot
de openbaring van zijn kracht in een effectieve dienst voor Hem. De
Heer verheugt Zich in hen die uit praktische ervaring weten wat
gemeenschap met Hem is. Zijn oog is op hen die Hem vrezen. Henoch
wandelde met God en kreeg zo het getuigenis dat Hij God behaagde.
Hij verheugde zich in de Heer, en zijn leven van getuigenis in een
goddeloze wereld liep uit op zijn overgaan in de directe tegenwoordigheid van God.

292

Jesaja 64

En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen
en een zware wolk op de berg waren en zeer
sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in de
legerplaats was, beefde.
Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats
God tegemoet en zij stelden zich op onder aan de
berg. En de berg Sinai stond geheel in rook, omdat de HERE daarop nederdaalde in vuur; de
rook daarvan steeg op als de rook van een oven,
en de gehele berg beefde zeer. Het geluid van de
bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak,
en God antwoordde hem in de donder.
(Ex 19:16-19)

Ook Jakob ging zijns weegs, en engelen Gods
ontmoetten hem. (Gn 32:1)
...; maar zoals geschreven staat: ‘Wat geen oog
heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in
geen mensenhart is opgekomen, wat God bereid
heeft voor hen die Hem liefhebben’. (1Ko 2:9)

Zie, Gij zijt toornig geweest, omdat wij zondigden; in die toestand
verkeerden wij lange tijd, en zouden wij dan verlost worden? 6 Wij
zijn allen geworden als een onreine, al onze gerechtigheden als een
bezoedeld kleed; wij vielen allen af als het loof en onze ongerechtigheden voerden ons weg als de wind. 7 Er was niemand die uw
naam aanriep, die zich beijverde om aan U vast te houden. Want
Gij hebt uw aangezicht voor ons verborgen en ons aan de macht
onzer ongerechtigheden prijsgegeven.
8 Maar nu, HERE, Gij zijt onze Vader; wij zijn het leem, Gij zijt onze
Formeerder en wij allen zijn het werk van uw hand.

In vers 5b erkent Jesaja de schuld van zijn volk zowel in het verleden
als in de toekomst. Als hij de eeuwen durende toestand van hun afval
in herinnering brengt, vraagt hij: ‘‘Zouden wij dan verlost worden?’’
In deze retorische vraag ligt de erkenning dat zij geen recht hebben
op bevrijding. Ze waren allen onrein geworden (vers 6). Wat zij voor
zichzelf eerst als rechtvaardige daden hadden aangezien, hun orthodoxie, daarvan erkenden ze nu dat het voor de HERE slechts een
bezoedeld kleed was. Pas als ze dat erkennen, kunnen ze de ‘‘mantel
van de gerechtigheid’’ aandoen die de HERE hun geeft (61:10). Ze
waren tot de conclusie gekomen dat ze allen als loof waren afgevallen
en dat hun ongerechtigheden hen als de wind hadden weggevoerd bij
de HERE vandaan.
Dit alles verschaft een waarschuwing met betrekking tot de gevolgen
van een hardnekkig afwijken van de wegen van God. Bewuste afval
leidt tot een vergeten van God. Zo was het in Israël. Er was niemand
die zijn naam aanriep, die zich ertoe zette om God aan te hangen (vers
7). Ongevoeligheid voor de zonde bewerkt ongevoeligheid voor Gods
rechten en voor zijn barmhartigheden.

Ik verblijd mij zeer in de HERE, mijn ziel juicht in
mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid
heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die
zich als een priester het hoofdsieraad ombindt,
en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit. (Js 61:10)

Het gevolg was dat God zijn barmhartigheden van hen terugtrok, zijn
aangezicht voor hen verborg en hen verteerde door hun ongerechtigheden. In de werkelijkheid en de kracht van deze belijdenis herinnert
de profeet aan de onvervreemdbare verbinding die de HERE tussen
Zichzelf en zijn volk tot stand had gebracht en de wijze waarop Hij
hen had geformeerd overeenkomstig zijn eigen raadsbesluit (vers 8).
Deze belijdenis houdt de mogelijkheid in van een herschepping van
het verdorven nationale vat. Dat zal zeker het geval zijn als de
Verlosser tot Sion komt.
9 O HERE, wees niet bovenmate toornig en gedenk niet altoos de
ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch: wij allen zijn uw volk. 10
Uw heilige steden zijn een woestijn geworden, Sion is een woestijn
geworden, Jeruzalem een wildernis. 11 Ons heilig en luisterrijk
huis, waar onze vaderen U loofden, werd een prooi der vlammen en
al wat ons dierbaar was, een puinhoop. 12 Zult Gij U hierbij
inhouden, o HERE? Zult Gij zwijgen en ons bovenmate verdrukken?

Zover was het nog niet. Het volk zuchtte onder de kastijdende hand
van de HERE tot Wie zij vertwijfeld riepen om vermindering van de
toorn (vers 9). Het overblijfsel herinnert op aandoenlijke wijze de HERE
eraan dat zij toch zijn volk zijn. De nationale vijand was toegelaten
onder de vergeldende hand van God om de steden van het land tot een
woestijn te maken en Jeruzalem tot een wildernis (vers 10). De woonplaats van God in Sion, waar vroeger de lofzangen tot eer van de HERE
hadden geklonken, was in vlammen opgegaan (vers 11). In vers 12
horen we het slotpleidooi van de profeet voor bevrijding en herstel.
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Algemene afval, overblijfsel, onderscheid afvalligen en getrouwen, nieuwe hemel
en aarde

Jesaja 65

INHOUD
Vers 1-7:

Uitnodiging van de HERE en reactie van het volk

Vers 8-10: Een overblijfsel en hoop
Vers 11-16: Deel van de ontrouwen en deel van de getrouwen
Vers 17-25: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
TOELICHTING
1 Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden
voor hen die Mij niet zochten; Ik zeide tot een volk dat mijn naam
niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik. 2 De ganse dag breidde Ik
mijn armen uit naar een opstandig volk, dat volgens eigen overleggingen wandelde op een weg, die niet goed is; ...

Het antwoord op de vragen in het laatste vers van het vorige hoofdstuk
komt pas in de verzen 8 en 9 van dit hoofdstuk. De toestand van het
volk was zo boos, dat nog meer verwijten en waarschuwingen voor
het oordeel nodig waren. Zo hardnekkig en onophoudelijk weerstonden ze de genade van God. De openingswoorden van dit hoofdstuk
kunnen we op twee manieren opvatten. In de eerste plaats geeft het
Hebreeuws aan dat God zijn volk Israël openlijk veroordeelt. De
aanklachten worden in de verzen 2-7 uitgesproken. In de grondtekst
staat dit gedeelte in de verleden tijd. De HERE zegt met de woorden
van vers 1 dat Hij altijd gereed stond om Zich te openbaren als er een
hart was dat Hem naderde met het ootmoedige verlangen in zijn
wegen te wandelen. In overeenstemming hiermee zegt Hij dat Hij
gedurende de lange periode van zijn handelen met Israël (‘‘de ganse
dag’’) zijn armen naar hen had uitgestrekt (vers 2).
Lezen we dit vers in de Griekse vertaling, de Septuaginta, dan zien
we een verschil. Paulus haalt in Romeinen 10:20,21 vers 1 en 2 aan
uit de Septuaginta. Daar zien we dat hij vers 1 gebruikt om dit vers
toe te passen op de heidenen. Onder de directe leiding van de Heilige
Geest heeft de grote apostel van de volken dit vers voor hen gebruikt,
terwijl hij vers 2 van Jesaja aanhaalt om de afvallige toestand van
Israël te illustreren. Door beide verzen aan te halen, verbindt Paulus
het aannemen van de volken aan de ongehoorzaamheid van Israël (vgl.
Hd 13:46). Het volgende hoofdstuk in Romeinen, hoofdstuk 11, maakt
duidelijk dat God zijn volk niet voorgoed heeft verstoten.
... 3 een volk, dat Mij bestendig openlijk krenkt door te offeren in
de hoven en offers te ontsteken op de tichelstenen; 4 die in de graven
zitten en op verborgen plaatsen overnachten; die vlees van zwijnen
eten en in wier vaatwerk verfoeilijk voedsel is; 5 die zeggen: Blijf
daar, nader mij niet, want ik ben voor u ongenaakbaar. Dezen zijn
een rook in mijn neus, een vuur dat de ganse dag brandt. 6 Zie, het
staat vóór Mij geschreven, Ik zal niet zwijgen, voordat Ik het
vergolden heb; ja, Ik zal hun de vergelding in de schoot werpen 7
voor uw ongerechtigheden en de ongerechtigheden uwer vaderen
tezamen, zegt de HERE; omdat zij offers hebben ontstoken op de
bergen, en op de heuvels Mij hebben gehoond, daarom zal Ik hun
allereerst het loon in hun schoot toemeten.

In het gedeelte dat volgt, leveren de verzen 3 en 4 een vreselijke
openbaring van de afgodische praktijken van Gods volk, waarmee ze
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Maar Jesaja waagt het te zeggen: ‘Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten; Ik ben openbaar geworden aan hen die niet naar Mij vroegen’. Maar tot Israël zegt Hij: ‘De hele dag heb
Ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk’. (Rm 10:20,21)
En Paulus en Barnabas zeiden met vrijmoedigheid: Het was nodig dat eerst tot u het woord
van God werd gesproken; aangezien u het van u
afstoot en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, - zie, wij wenden ons tot de volken.
(Hd 13:46)

de HERE krenken, Hem pijn doen en kwetsen. Ze schuiven God aan
de kant en vervangen Hem door goden van eigen maaksel. Het zitten
in de graven heeft waarschijnlijk te doen met een vorm van spiritisme
waarbij gepoogd wordt contact te krijgen met de doden. Ze gaan in
de nacht naar de kerkhoven om boze geesten te raadplegen in plaats
van naar de HERE te vragen. Zij die deze gruwelen bedreven, beroemden zich als gebruikelijk op hun speciale heiligheid en hielden de
niet-ingewijden op een afstand door zich als onbenaderbaar voor
anderen op te stellen (vers 5). Ze claimden een valse heiligheid. Hun
hele gedrag was een stank voor de HERE. Het leverde brandstof voor
Gods toorn en riep om de ernstigste rechtvaardige vergelding (vers 6,7).
Al die boze daden staan in een gedenkboek opgetekend dat voor zijn
aangezicht ligt. Hij vergeet er niets van en zal elke gruweldaad met
een volstrekt rechtvaardig oordeel straffen. Hetzelfde geldt voor de
getrouwen die ook mogen weten dat er gedenkboek is (Ml 3:16), waar
alle trouw in vermeld staat en die ook volstrekt rechtvaardig zal
worden beloond.

Dan spreken zij die de HERE vrezen, onder elkander, ieder tot zijn naaste: De HERE bemerkte het
toch en hoorde het en er werd een gedenkboek
voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van
hen die de HERE vrezen en zijn naam in ere houden. (Ml 3:16)

8 Zo zegt de HERE: Zoals men, wanneer er nog sap in een druiventros gevonden wordt, zegt: Verderf hem niet, want er ligt een zegen
in -- zo zal Ik doen ter wille van mijn knechten, dat Ik niet alles
verderve. 9 En Ik zal uit Jakob nakomelingschap doen voortkomen
en uit Juda een erfgenaam voor mijn bergen; mijn uitverkorenen
zullen ze bezitten en mijn knechten zullen daar wonen. 10 Saron
zal tot een weide voor schapen worden en het dal Achor tot een
ligplaats voor runderen, voor mijn volk dat Mij zoekt.

In tegenstelling met dit alles maakt de HERE nu melding van hen die
zijn trouwe dienstknechten waren, ter wille van wie Hij geen algemene verwoesting over het volk zou brengen (vers 8-10). Tot vers 8 sprak
de HERE over ‘‘hen’’ in onderscheid met de boeteling die zich voor
Hem uitsprak. Nu gaat de HERE over het overblijfsel spreken, waarom
dit waardevol voor Hem is. Zij, die een voorafschaduwing zijn van
het Godvrezende overblijfsel in de toekomst ten tijde van de benauwdheid van Jakob, waren als een rijpe tros druiven te midden van
een verdorven wijngaard die zure druiven opleverde. Uit deze tros
druiven zal nieuwe wijn komen, wat de vreugde aangeeft die dit
overblijfsel voor Gods hart is. God ziet dit overblijfsel te midden van
de algemene ontrouw. Te midden van alle ontrouw zal de HERE ‘‘uit
Jakob nakomelingschap doen voortkomen en uit Juda een erfgenaam
voor mijn bergen [dat is het land Israël, vgl. Ez 6:2,3]; mijn uitverkorenen zullen ze bezitten en mijn knechten zullen daar wonen’’. De
erfgenaam uit Juda is vooral de Messias, maar ook het overblijfsel als
verenigd met Hem. Uitverkiezing heeft altijd een doel op het oog,
gebeurt met een bedoeling. Bijvoorbeeld ‘de uitverkorenen van God
de Vader’ zijn naar zijn voornemen uitverkoren ‘‘tot gehoorzaamheid
en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus’’ (1Pt 1:2).

Mensenkind, richt uw blikken op de bergen Israëls, profeteer tegen hen en zeg: bergen Israëls,
hoort het woord van de Here HERE: zo zegt de
Here HERE tot de bergen en de heuvelen, tot de
beekbeddingen en de dalen: zie, Ik breng het
zwaard over u en uw hoogten zal Ik vernietigen.
(Ez 6:2,3)
Petrus, apostel van Jezus Christus aan [de]
vreemdelingen in [de] verstrooiing in Pontus,
Galatië, Kappadocië, Asia, en Bithynië, uitverkorenen naar [de] voorkennis van God [de] Vader,
door heiliging van [de] Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met [het] bloed van Jezus
Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd.
(1Pt 1:1,2)
De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis; zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen
In dit verband worden in vers 10 twee plaatsen bijzonder genoemd: en jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is
gegeven, de luister van de Karmel en van
Saron, de vlakte met rijke weiden en beroemd om zijn bloemen (35:2), haar
Saron; zij zullen aanschouwen de heerlijkheid
en het dal Achor, het dal van de hoop (Hs 2:15). Het hele gebied zal des HEREN, de luister van onze God. (Js 35:1,2)
een tuin van de HERE worden, een toneel van vruchtbaarheid en Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven, en
productiviteit voor wie zich vernederen voor God over de zonde die het dal Achor maken tot een deur der hoop.
heeft plaats gevonden. Er is altijd hoop voor hen die zich vernederen (Hs 2:14)
voor Gods aangezicht en ernaar zoeken in vrees voor Hem te wande- Zie, des HEREN oog is op hen die Hem vrezen,
die op zijn goedertierenheid hopen, ... (Ps 33:18)
len (Ps 33:18; 39:8).
En nu, wat verwacht ik, Here?
Mijn hoop, die is op U. (Ps 39:8)
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11 Maar gij die de HERE verlaat, die mijn heilige berg vergeet, die
voor Gad een tafel aanricht en voor Meni mengdrank schenkt: 12
Ik zal u voor het zwaard bestemmen en gij zult allen moeten
neerknielen om geslacht te worden, omdat gij niet geantwoord hebt,
toen Ik riep, en niet gehoord hebt, toen Ik sprak, maar gedaan hebt
wat kwaad is in mijn ogen en verkozen hebt wat Mij mishaagt.

In vers 11 keert de profetie terug tot de schuldigen die in de verzen
1-7 werden gedreigd. Zij verlieten de HERE, dachten er niet aan Hem
te aanbidden, maar in de plaats daarvan zich overgaven aan afgodische offermaaltijden. Twee voorwerpen van eerbetoon worden genoemd: Gad, de geluksgod, en Meni de god van het noodlot (zie voetnoot
JND vert.). Zo zijn er, ook nu, talloze mensen die menen dat je in het
leven geluk moet hebben en dat het leven door het noodlot wordt
bestuurd, hetzij goed, hetzij kwaad. Zij menen dat goden als Gad en
Meni hun leven beheersen. Voor de een richtten zij een tafel aan en
voor de ander schonken ze gemengde wijn in. Die tafel is een
afgodentafel en de drinkbeker is die van de demonen. Paulus heeft
mogelijk hieraan gedacht toen hij opschreef wat we in 1 Korinthiërs
10:20 en 21 lezen. Het is als een afgodisch onheilig avondmaal dat
aan de demonen is gewijd. Het is herkenbaar in de christenheid waar
veel heidense elementen in de avondmaalsviering zijn opgenomen.
Heel sterk is dat in de Rooms Katholieke kerk te zien, die een
‘‘woonplaats van demonen’’ wordt genoemd (Op 18:2).
In overeenstemming daarmee verklaart de HERE dat Hij hen zal
bestemmen of beschikken (een woord dat de gedachte aan ’noodlot’
bevat) voor het zwaard en zoals ze zich bogen voor hun beelden voor
hun geluk, zo zouden ze moeten neerknielen om geslacht te worden
(vers 12). Door eenzelfde woordgebruik klinkt in deze verklaring van
de HERE ironie door. Hij zegt dat niet het noodlot hun bestemming
beschikte, maar Hij! En Hij was zo lankmoedig voor hen geweest. Hij
had geroepen, maar zij hadden niet geantwoord. Hij had gesproken,
maar zij hadden geweigerd te luisteren en weloverwogen gekozen
voor wat Hem mishaagde.
13 Daarom, zo zegt de Here HERE: Zie, mijn knechten zullen eten,
maar gij zult hongeren; zie, mijn knechten zullen drinken, maar gij
zult dorsten; zie, mijn knechten zullen zich verheugen, maar gij zult
beschaamd staan; 14 zie, mijn knechten zullen jubelen van hartevreugd, maar gij zult schreeuwen van harteleed en van gebrokenheid des geestes zult gij jammeren. 15 En gij zult uw naam tot een
vloekwoord achterlaten voor mijn uitverkorenen, en de Here HERE
zal u doden; maar zijn knechten zal Hij met een andere naam
noemen, zodat wie zich in den lande zegent, 16 zich zal zegenen in
de God der waarheid, en wie in den lande zweert, zal zweren bij de
God der waarheid; want de vroegere benauwdheden zijn vergeten,
ja, zijn verborgen voor mijn ogen.

In de verzen 13-16 stelt de HERE op levendige wijze het contrast voor
tussen deze trouwelozen en zijn getrouwen die wandelen zoals het
Hem behaagt. De trouweloze massa had niet geluisterd toen de HERE
riep, maar deze trouwe knechten, zij die verbonden waren met dé
Knecht, hadden wel geluisterd. De HERE komt op voor zijn knechten.
Met een ‘‘zie’’ wijst hij de ongehoorzamen op hen. Zijn knechten
zouden eten en drinken en zich verheugen en zingen van blijdschap,
terwijl zij die zich van de HERE afkeerden, gebrek zouden lijden en
schaamte en angst en gebrokenheid van geest (vers 13,14). De naam
van de goddelozen zou een vloek worden (vers 15), wat verwijst naar
de eed waarmee de priester het water van de jaloersheid moest
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[Nee,] maar dat wat [de volken] offeren, zij dat
aan [de] demonen <offeren> en niet aan God;
en ik wil niet, dat u gemeenschap hebt met de demonen. U kunt niet [de] drinkbeker van [de]
Heer drinken en [de] drinkbeker van [de] demonen; u kunt niet deelnemen aan [de] tafel van
[de] Heer en aan [de] tafel van [de] demonen.
(1Ko 10:20,21)
En hij riep met krachtige stem de woorden: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, en het is
een woonplaats van demonen en een bewaarplaats van elke onreine geest en een bewaarplaats van elke onreine en gehate vogel geworden. (Op 18:2)

toedienen (Nm 5:21-24), want Israël had als een overspelige vrouw
gehandeld. Daarmee in contrast zou de HERE zijn knechten met een
andere naam noemen. Die naam zal een zegen zijn (vers 16). Die zegen
wordt verbonden aan ‘‘de God der waarheid’’, letterlijk: ‘de God van
het amen’. Dat wijst op God als de God die zijn woord vervult en de
beloften van zijn verbond zal waarmaken. Voor ons en alle gelovigen
van alle tijden zijn alle beloften van God in Christus ‘‘ja’’ en ‘‘amen’’
(2Ko 1:20; vgl. Op 3:14). In de komende dag zal het verloste volk vast
staan in een krachtige en ononderbroken verbinding met de HERE.

-- de priester zal de vrouw onder een eed van vervloeking stellen, en de priester zal tot de vrouw
zeggen: Dan stelle de HERE u tot een vervloeking
en een verwensing onder uw volk, doordat de
HERE uw heup doe invallen en uw buik doe opzwellen, want dit water, dat de vloek brengt, zal
in uw binnenste komen om uw buik te doen opzwellen en uw heup te doen invallen. Daarop zal
de vrouw zeggen: Amen, amen.
Daarna zal de priester die vervloekingen op een
blad schrijven en in het bittere water afwassen
en hij zal de vrouw het bittere water, dat de
Dit maakt de dwaasheid, zinloosheid en zondigheid duidelijk van het vloek brengt, te drinken geven, en het water, dat
vloek brengt, zal in haar worden tot bittergaan van onze eigen wegen, het uitvoeren van onze eigen voornemens de
heid. (Nm 5:21-24)
en het najagen van dingen waarin God geen behagen heeft, in plaats Want hoeveel beloften van God er ook zijn, in
van te luisteren naar zijn stem en ons te verheugen in het volvoeren Hem is het ja; daarom is ook door Hem het
van zijn wil. Door onze wandel met God vervult Hij, en zal Hij Amen, tot heerlijkheid van God door ons.
(2Ko 1:20)
vervullen, al de beloften van zijn Woord. Hij beantwoordt vreugdevol
En schrijf aan de engel van de gemeente in Laovertrouwen in Hem door een ‘amen’ toe te voegen aan zijn zekerheid. dicéa: Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtiDe vrede van een gehoorzaam hart en een vertrouwende geest zijn ge getuige, het begin van de schepping van God:
het die de zonneschijn van zijn aangezicht genieten en de rust van een ... (Op 3:14)
..., en Gij vernieuwt het gelaat van de aardboheilige gemeenschap met Hem.
dem. (Ps 104:30b)
Met de verzekering dat de vroegere benauwdheden vergeten zullen Want de schepping verwacht reikhalzend de
zijn en verborgen zullen zijn voor zijn ogen (vers 16), voorzegt de HERE openbaring van de zonen van God. Want de
nu de onuitsprekelijke zegen en vreugde die aan het verloste Israël in schepping is aan de vruchteloosheid onderwor(niet vrijwillig, maar om wille van hem die
de komende 1000-jarige dag zal worden bediend. De nieuwe hemel pen
[haar] onderworpen heeft), in [de] hoop dat ook
en de nieuwe aarde betreffen deze schepping die zal worden ver- de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de
nieuwd (Ps 104:30b) als de vloek is weggenomen en de schepping is slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid
vrijgemaakt van de vergankelijkheid (Rm 8:19-21). Het is een vernieuw- van de heerlijkheid van de kinderen van God.
(Rm 8:19-21)
de toestand van de hemel en de aarde die in Genesis 1:1 geschapen
In den beginne schiep God de hemel en de aarzijn. Het is een herschepping naar de toestand van het paradijs. Deze de. (Gn 1:1)
oude schepping zal als nieuw worden in het vrederijk. De nieuwe Daar dit alles dus vergaat, hoe behoort u te zijn
hemel en de nieuwe aarde waarvan in het Nieuwe Testament sprake in heilige wandel en godsvrucht, terwijl u de
is, komen nadat de oude schepping met vuur is verbrand (2Pt 3:11-13; komst van de dag van God verwacht en verhaast,
ter wille waarvan [de] hemelen in vuur gezet zulOp 21:1). Daar gaat het om een stoffelijke verandering, terwijl het in len vergaan en [de] elementen brandend zullen
Jesaja om een verandering van leefomstandigheden gaat. Hierbij is wegsmelten. Wij echter verwachten naar zijn beook sprake van een nieuwe hemel, omdat de satan dan uit de hemel lofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar
gerechtigheid woont. (2Pt 3:11-13)
zal zijn geworpen (Op 12:7-12) en zijn macht voor altijd daaruit is
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarverwijderd.
de; want de eerste hemel en de eerste aarde waEn er kwam oorlog in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog
ren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
tegen de draak, en de draak voerde oorlog en zijn engelen; en hij was niet
(Op 21:1)
sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote
draak werd neergeworpen, de oude slang, die genoemd wordt duivel en de
satan, die het hele aardrijk misleidt; hij werd neergeworpen op de aarde en
zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in
de hemel zeggen: Nu is de behoudenis gekomen en de kracht en het koninkrijk
van onze God en het gezag van zijn Christus; want de aanklager van onze
broeders, die hen dag en nacht vóór onze God aanklaagde, is neergeworpen.
En zijzelf hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het
woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot [de]
dood toe. Daarom weest vrolijk, hemelen en die daarin woont. Wee de aarde
en de zee, want de duivel is tot u neergekomen met grote grimmigheid, daar
En ik zag een engel neerdalen uit de hemel, die
hij weet dat hij weinig tijd heeft. (Op 12:7-12)
de sleutel van de afgrond en een grote keten in
Hij zal dan nog wel een korte tijd op aarde te keer gaan, maar na 3 zijn hand had. En hij greep de draak, de oude
1/2 jaar zal hij voor duizend jaar in de afgrond worden opgesloten (Op slang, dat is [de] duivel en de satan, en bond
hem duizend jaren; en hij wierp hem in de af20:1-3).
grond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de naties niet meer zou misleiden voordat
de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet
hij een korte tijd worden losgelaten. (Op 20:1-3)
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17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan
wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin
komen. 18 Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over
hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk
tot blijdschap. 19 En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het
geluid van geween of van geschreeuw. 20 Daar zal niet langer een
zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard,
die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige sterven, zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige door de
vloek getroffen worden.

Jesaja spreekt over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde als een
terrein van ongeëvenaarde en volmaakte zegen (vers 17), waarbij niet
meer zal worden terug gedacht aan de vroegere verdrukkingen. In
Psalm 51:19 wordt voor het scheppen van een nieuw hart hetzelfde
woord gebruikt als voor het scheppen van een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde. Dit nieuwe hart moet absoluut vooraf gaan aan de
nieuwe schepping (2Ko 5:17; vgl. Gl 6:15). Wanneer de HERE zijn
koninkrijk van vrede en gerechtigheid opricht, zal Hij vervullen wat
in de volgende verzen staat, een gedeelte dat misschien meer dan enig
ander gedeelte in de Schrift de voorspoed en zegen van die komende
tijd beschrijft. Deze beschrijving van het Messiaanse vrederijk is de
vervulling van alle beloften aan Israël. De HERE roept ons op blij te
zijn en ons voor altijd te verheugen in wat Hij op het punt staat te
scheppen met betrekking tot Jeruzalem op aarde (vers 18). Het zal geen
treurende stad meer zijn, maar een stad van blijdschap. Deze vreugde
is ook de eigen vreugde van de HERE in een situatie die door Hem tot
stand is gebracht (vers 19). Waar zijn vreugde gehoord wordt, is geen
ruimte voor verdriet of strijd. Hoewel er nog dood en zonde zullen
zijn, zal het kwaad onder absolute beteugeling zijn en zal een onmiddellijk oordeel op de zonde volgen (vers 20; Ps 101:8; Zf 3:5). Dit is tevens
een bewijs dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde nog niet de
volmaakte toestand van de eeuwigheid is. De lange levensduur van
de vroegste tijden van de geschiedenis van de mens zal terug zijn. Een
jongeling van 100 jaar wijst op een vertraging van het ouderdomsproces. Als iemand op die leeftijd zou sterven, moest hij beschouwd
worden als iemand die vanwege een zonde door de vloek van God
was getroffen.

De offeranden Gods zijn een verbroken geest;
een verbroken en verbrijzeld hart
veracht Gij niet, o God. (Ps 51:19)
Daarom, als iemand in Christus is, is hij een
nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie
het is <alles> nieuw geworden. (2Ko 5:17)
Want noch besnijdenis is iets, noch onbesneden
zijn, maar een nieuwe schepping. (Gl 6:15)

Elke morgen zal ik verdelgen
alle goddelozen des lands,
en uit de stad des HEREN uitroeien
alle bedrijvers van ongerechtigheid. (Ps 101:8)
De HERE is rechtvaardig in haar midden; Hij
doet geen onrecht; elke morgen geeft Hij zijn
recht; als het licht wordt, blijft het niet uit. Doch
de verkeerde weet van geen schaamte. (Zf 3:5)

21 Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten
en de vrucht daarvan eten; 22 zij zullen niet bouwen, opdat een
ander er wone; zij zullen niet planten, opdat een ander het ete, want
als de levensduur der bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn en van
het werk hunner handen zullen mijn uitverkorenen genieten. 23 Zij
zullen niet tevergeefs zwoegen en geen kinderen voortbrengen tot
een vroegtijdige dood, want zij zullen een door de HERE gezegend
geslacht zijn, en hun nakomelingen met hen. 24 En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog
spreken, zal Ik verhoren. 25 De wolf en het lam zullen tezamen
weiden en de leeuw zal stro eten als het rund, en de slang zal stof
tot spijze hebben; zij zullen geen kwaad doen noch verderf stichten
op gans mijn heilige berg, zegt de HERE.

De volgende beloften, in de verzen 21-23, geven de zekerheid dat zijn
volk zich zal verheugen in de resultaten van hun werk en de vruchten
van hun arbeid zullen oogsten zonder plundering door de vijanden.
De duur van hun leven zal gelijk zijn aan die van bomen die eeuwen
oud worden. Zij zullen een geslacht zijn dat door de HERE gezegend
is en hun kinderen zullen met hen delen wat zij genieten, zonder Hun nakroost blijft bestendig met hen,
hun spruiten zijn voor hun ogen. (Jb 21:8)
weggenomen te worden door een vroegtijdige dood (vgl. Jb 21:8).
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De HERE verklaart dat Hij hen zal antwoorden, voordat zij roepen en
dat Hij zal horen, voordat zij spreken (vers 24). De gebeden worden
direct verhoord omdat deze gebeden de uitdrukking zijn van zijn
gedachten (vgl. Js 30:19). Ze komen voort uit de gemeenschap met Hem
die er dan zal zijn. Vaak ligt er nu een zekere tijd tussen het gebed en
het antwoord dat wordt gegeven (vgl. Dn 9:20-23), maar dat zal dan niet
meer zo zijn. Dit levert een treffend getuigenis van wat het resultaat
zal zijn van de persoonlijke tegenwoordigheid van de HERE in hun
midden.

Want gij volk, dat op Sion, in Jeruzalem, woont,
gij zult niet blijven wenen. Hij zal u zeker genadig zijn op uw luid geroep; zodra Hij dat hoort,
zal Hij u antwoorden. (Js 30:19)
Terwijl ik nog sprak en bad en mijn zonde en de
zonde van mijn volk Israël beleed, en mijn smeking over de heilige berg mijns Gods uitstortte
voor de HERE, mijn God, -- terwijl ik nog sprak in
het gebed, kwam de man Gabriël, die ik tevoren
gezien had in het gezicht, in ijlende vlucht tot
vlak bij mij op de tijd van het avondoffer. En hij
begon mij te onderrichten en sprak met mij en
zeide: Daniël, nu ben ik uitgegaan om u een
klaar inzicht te geven. Bij het begin van uw
smeekbede is er een woord uitgegaan, en ik ben
gekomen om het u mede te delen, want gij zijt
zeer bemind. Let dus op het woord en sla acht op
het gezicht. (Dn 9:20-23)

Er zal ook een verandering zijn in de natuur van roofzuchtige dieren
(vers 25). De toestand die hier wordt beschreven is niet het resultaat
van evolutie, maar van de macht van de Messias. De omstandigheden
in de natuur zijn in wanorde, maar dan zullen de wolf en het lam samen
weiden. Het voedsel van de os zal ook het voedsel van de leeuw zijn.
Dit gedeelte herinnert in verkorte vorm aan wat de profeet eerder in
11:6-9 heeft gezegd. Dit is opnieuw een bewijs van de eenheid tussen
de beide hoofddelen van het boek die door vrijzinnige theologen
wordt aangevochten. Uitzondering in dit gedeelte is de slang die stof
tot voedsel zal hebben (Gn 3:14). De slang zal op zijn buik blijven gaan.
Niet alles in het vrederijk deelt in de zegen. De slang blijft verwijzen
naar de satan.

Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de
panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf,
de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen
zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; de koe
en de berin zullen samen weiden, haar jongen
zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal
stro eten als het rund; dan zal een zuigeling bij
het hol van een adder spelen en naar het nest
van een giftige slang zal een gespeend kind zijn
hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen noch
verderf stichten op gans mijn heilige berg, want
de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals
de wateren de bodem der zee bedekken.
(Js 11:6-9)
Daarop zeide de HERE God tot de slang: Omdat
gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het
vee en onder al het gedierte des velds; op uw
buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij
leeft. (Gn 3:14)
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Verwerpelijke tempeldienst, spotters beschaamd, Jeruzalem verheugd, de HERE
komt in vuur, de volken vergaderd, Israëlieten als offer voor de HERE, de HERE
alom geëerd, het vreselijk lot van de afvalligen
INHOUD
Vers 1-4:

Verwerpelijke tempeldienst

Vers 5,6:

Spotters zullen beschaamd staan

Vers 7-9:

De HERE brengt zijn volk door een korte verdrukking
tot nieuw leven

Vers 10,11: Vreugde met en over Jeruzalem en voeding door Jeruzalem
Vers 12-14: Jeruzalem als bron van troost en groei
Vers 15-17: De HERE komt om te oordelen alles wat gruwelijk is
Vers 18,19: De heerlijkheid van de HERE onder de volken
Vers 20:

Israëlieten als een offer voor de HERE

Vers 21:

Priesters en Levieten voor de HERE

Vers 22:

Nageslacht en naam van Israël blijven bestaan tot in
eeuwigheid

Vers 23:

Al wat leeft buigt zich voor de HERE

Vers 24:

Het eeuwig lot van de afvalligen

TOELICHTING
1 Zo zegt de HERE: De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank
mijner voeten, waar zou dan het huis zijn, dat gij Mij zoudt bouwen,
en waar de plaats mijner rust? 2 Dit alles heeft immers mijn hand
gemaakt en zo is dit alles ontstaan, luidt het woord des HEREN; op
zulken sla Ik acht: op de ellendige, de verslagene van geest en wie
voor mijn woord beeft. 3 Wie een stier slacht, verslaat een mens;
wie een schaap offert, breekt een hond de nek; wie spijsoffer brengt,
(offert) zwijnebloed; wie wierook ten gedenkoffer ontsteekt, prijst
een afgod. Zoals zij hun eigen wegen verkozen hebben en hun ziel
in hun gruwelen behagen schept, 4 zo zal Ik hun ongeluk verkiezen
en dat wat zij vrezen, over hen brengen, omdat niemand geantwoord
heeft, toen Ik riep, en zij niet gehoord hebben, toen Ik sprak, maar
gedaan hebben wat kwaad is in mijn ogen en verkozen wat Mij
mishaagt.

Het openingsgedeelte van dit hoofdstuk is een voortzetting van het
heerlijke visioen van de toekomst in het vorige hoofdstuk. Het grote
punt van verbinding met het voorgaande hoofdstuk is echter het
contrast tussen de ware en trouwe knecht van God en het afvallige en
wereldse karakter van het merendeel van de natie. Tegen deze laatsten
en hun ideeën om een tempel in Jeruzalem te vestigen, protesteert
God. Er zijn vormen van offerdienst die de HERE haat. De ene vorm
is de afgodendienst, waarbij aan afgoden wordt geofferd. De andere
vorm is die waarbij mensen bij Hem komen, maar met een onwaarachtig, huichelachtig hart of uit sleur en uit niet meer dan traditie.
Als Schepper van hemel en aarde heeft Hij het niet nodig dat er
iemand een huis voor Hem bouwt. Hij zoekt niet naar mensen die
alleen uit zijn op een prachtig gebouw. In de eindtijd zullen de
ongelovige Joden de tempel herbouwen. Daar zal de antichrist een
beeld van het beest plaatsen. Mensen die slechts oog hebben voor
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uiterlijke vormen, zijn er ook vandaag. Als een volk komt dat Hem
niet liefheeft, zegt een tempel Hem niets (vgl. Jr 7:4). Waar de HERE Stelt uw vertrouwen niet op bedrieglijke woornaar kijkt, is de geest van verslagenheid en Godvrezendheid (vers 1,2). den: Des HEREN tempel, des HEREN tempel, des
HEREN tempel is dit! (Jr 7:4)
Van hen die deze kenmerken niet hebben, verwacht Hij geen actie om
de tempel te bouwen of dat zij offers komen brengen. Met een
vernietigend oordeel maakt de HERE een vergelijking tussen de offers
van de huichelachtige aanbidders en grove ongerechtigheden (vers 3).
Het slachten van een stier met een onwaarachtig hart staat voor Hem
gelijk aan het vermoorden van een mens. Het offeren van een schaap
zonder nederigheid staat gelijk aan het brengen van een onrein dier.
Zij hadden ervoor gekozen om de weg van de heidenen te volgen met
hun gruwelen. Hierop antwoordt de HERE dat Hij een keus zal maken
en dat Hij hun misleidende overleggingen zal nemen en hun vrees
over hen zal brengen, omdat zij niet hebben geantwoord toen Hij riep
en zij weigerden naar zijn woord te luisteren (vers 4).
5 Hoort het woord des HEREN, gij die voor zijn woord beeft: Uw
broeders die u haten, die u verstoten om mijns naams wil, zeggen:
Dat de HERE zijn heerlijkheid tone, opdat wij uw vreugde aanschouwen. Maar zij zelf zullen beschaamd staan. 6 Er klinkt gedruis uit
de stad! Het klinkt uit de tempel! De stem van de HERE, die
vergelding brengt over zijn vijanden!

In vers 5 wendt de HERE Zich weer tot de minderheid die bestaat uit
hen die met eerbied en ontzag voor zijn woord beven. Zij leven vanuit
het diepe ontzag voor elk woord van de Schrift. Dat behoort ook ons
te kenmerken. Hij belooft hun dat Hij met hun broeders zal handelen
die hen hebben gehaat en vervolgd, waardoor zij het afschuwelijk
karakter van hun zonden hebben vermeerderd. Zij hebben het gewaagd met spottend ongeloof de naam van de HERE te misbruiken en
Hem uit te dagen zijn heerlijkheid te tonen. Deze afvalligen beschouwden elke hoop op God als pure misleiding. Maar de HERE had
besloten hen te beschamen. De stad en de tempel lagen in puin, maar
er zal een tijd komen dat er weer lawaai in de stad zal zijn en dat een
stem in de tempel wordt gehoord, ‘‘de stem van de HERE die vergelding brengt over zijn vijanden’’ (vers 6). Dit zijn niet alleen de vijanden
in het Joodse volk, maar ook de heidenen die zijn samenvergaderd
tegen de HERE en tegen zijn Gezalfde.
7 Voordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaard; voordat de weeën
haar overvielen, heeft zij een zoon ter wereld gebracht. 8 Wie heeft
zo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op
één dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion
heeft nauwelijks barensweeën gekregen, of zij baarde haar kinderen.

Met het oog hierop wordt in vers 7 melding gemaakt van de toekomstige tijd van benauwdheid van Jakob (‘‘smarten’’ en ‘‘weeën’’ over
het volk door de antichrist) en het feit van de vleeswording van
Christus. Deze ervaring van het volk staat tegenover de omstandigheden bij een natuurlijke geboorte. Daar komen eerst de weeën en
vervolgens de geboorte. Hier wordt de volgorde omgedraaid en dat
lokt de vraag van vers 8 uit. Er bestaat een duidelijk verband met
Openbaring 12:1-6. Daar wordt van het volk gezegd dat het een
mannelijk kind heeft gebaard. Dat ziet op de Heer Jezus. De Romeinse
macht heeft, onder inspiratie van de satan, vervuld wat in Openbaring
12:4 staat.
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1 En er werd een groot teken gezien in de hemel:
een vrouw, bekleed met de zon en de maan onder
haar voeten en op haar hoofd een kroon van
twaalf sterren. 2 En zij was zwanger en
schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te
baren.
3 En er werd een ander teken gezien in de hemel;
en zie, een grote, vuurrode draak met zeven koppen en tien horens en op zijn koppen zeven diademen. 4 En zijn staart sleepte het derde deel van
de sterren van de hemel mee en wierp ze op de
aarde. En de draak stond vóór de vrouw die zou
baren, om zodra zij haar kind zou baren, [het] te
verslinden. 5 En zij baarde een zoon, een mannelijk [kind], die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd weggerukt naar God
en naar zijn troon. 6 En de vrouw vluchtte de
woestijn in, waar zij een plaats heeft, door God
bereid, opdat men haar twaalfhonderdenzestig
dagen voedde. (Op 12:1-6)
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Dit wilde Herodes doen als hij daartoe in staat was geweest. Hij zou
haar kind, zodra zij het gebaard had, hebben verslonden. Maar het
mannelijk kind werd weggerukt naar God en zijn troon. De geboorte,
dood, opstanding en hemelvaart van Christus hebben al plaatsgevonden. De grote verdrukking is nog toekomst. Dit verklaart de omkering
van de natuurlijke volgorde van de omstandigheden van de geboorte
zoals Jesaja die voorstelt.
De volgende vragen in vers 8 wijzen op het gevolg en de uitkomst
van de barensweeën van het volk. Op die twee vragen moet een
positief antwoord volgen, terwijl op de twee eerste vragen een ontkennend antwoord moest volgen. Het antwoord wordt aan het eind
van het vers gegeven. Dan is er wel sprake van eerst geboorteweeën
en dan de geboorte. Dat is een verschil met het voorgaande, waar het
over Christus ging. In overeenstemming met weeën en geboorte zien
we dat het resultaat van de grote verdrukking is: Gods aardse volk als
een natie in vrede, blijdschap en gerechtigheid onder de machtige
hand van zijn Messias en Bevrijder. Het volk moet dus onderscheiden
worden van de ‘‘zoon’’ in vers 7.
9 Zou Ik ontsluiten en niet doen baren? zegt de HERE. Of ben Ik
een, die doet baren en toesluit? zegt uw God.
10 Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die haar
liefhebt. Verblijdt u over haar met blijdschap, gij allen die over haar
treurt, opdat gij zuigt en u laaft aan haar vertroostende borst, 11
opdat gij met volle teugen u laaft aan haar rijke moederborst.
12 Want zo zegt de HERE: Zie, Ik doe haar de vrede toestromen als
een rivier en de heerlijkheid der volken als een overvolle beek; dan
zult gij zuigen, gij zult op de heup gedragen en op de knieën
gekoesterd worden. 13 Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ik
u troosten, ja, in Jeruzalem zult gij getroost worden. 14 Als gij het
ziet, zal uw hart zich verblijden, en uw gebeente zal gedijen als het
jonge groen; de hand des HEREN zal zich aan zijn knechten doen
kennen en Hij zal toornen op zijn vijanden.

Vers 9 geeft de zekerheid dat de HERE zijn werk zal afmaken. Hij zal
de geboorte van het volk volledig tot stand brengen. Met het oog op
die geboorte die plaatsvindt als Hij zijn volk bevrijdt uit hun tijd van
ongekende verdrukking, roept de HERE allen op die zich in Hem en
zijn voornemen verheugen, allen die zijn aardse volk liefhebben, zich
met Jeruzalem te verheugen en zich over haar te verheugen (vers 10).
Zij die treurden over haar ellendige, van kinderen beroofde toestand,
worden uitgenodigd zich met haar te verheugen. Zij die zo met haar
begaan zijn in de komende tijd, zullen het voordeel daarvan hebben,
wanneer zij op aarde gevestigd is. In vers 11 wordt Jeruzalem voorgesteld als een moeder die kinderen voortbrengt en hun persoonlijk
voeding toedient, met daarbij genoeg dat overblijft voor anderen,
zodat zij ook een bron van zegen is voor allen buiten Jeruzalem die
tot haar komen. Zij is niet zelf de bron van zegen, maar ontleent alle
zegen aan de HERE. De HERE verklaart dat Hij haar de vrede zal doen
toestromen als een rivier (vers 12). Israël zal de rijkdom van de
heidenen ontvangen die met de grootste toewijding en opmerkzaamheid voor het volk zullen zorgen (vgl. 49:23; 60:4).
In vers 13 verklaart de HERE hoe Hij Zelf met moederlijke zorg zijn
volk zal verzorgen. God is vader en moeder tegelijk. Het resultaat van
die zorg is dat hun hart zich zal verheugen en hun gebeente (lichaam)
zal gedijen als jong gras (vers 14). Dit is een levendige beschrijving
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En koningen zullen uw voedstervader zijn en hun
vorstinnen uw zoogsters; met het aangezicht ter
aarde zullen zij zich voor u neerbuigen, en het
stof uwer voeten zullen zij lekken. Dan zult gij
weten, dat Ik de HERE ben, en dat zij die Mij verwachten, niet beschaamd worden. (Js 49:23)
Hef uw ogen op en zie rondom: zij allen verzamelen zich, komen tot u; uw zonen komen van verre
en uw dochters worden op de heup aangedragen.
(Js 60:4)

van de welvarende toestand van Israël als de HERE over de aarde
regeert.
15 Want zie, de HERE zal komen als vuur en zijn wagens zullen zijn
als een storm, om zijn toorn te openbaren in gloed en zijn dreiging
in vuurvlammen. 16 Te vuur en te zwaard zal de HERE gericht
oefenen over al wat leeft, en de door de HERE verslagenen zullen
talrijk zijn. 17 Zij, die zich heiligen en reinigen, om achter de ene
man in het midden naar de hoven te gaan, die zwijnevlees eten,
gruwelijke beesten en muizen, zullen tezamen verdwijnen, luidt het
woord des HEREN.

Deze zegen komt door het verslaan van hun vijanden tegen wie de
HERE verontwaardigd zal optreden (vers 15,16). Daartoe zal Hij verschijnen in verterende heerlijkheid. In vers 17 handelt de HERE met
hen onder zijn volk die zichzelf hebben verdorven en erger dan de
heidenen zijn geworden. Ze hebben dingen gedaan die gruwelijk zijn
in het oog van de HERE. Zij zullen verdwijnen. Zij zullen delen in het
lot van de volgelingen van de antichrist.
18 Want Ik (ken) hun werken en hun gedachten; (de tijd) komt om
alle volken en talen te vergaderen; zij zullen komen en mijn heerlijkheid zien. 19 Ik zal onder hen een teken doen en Ik zal uit hen
de ontkomenen zenden naar de volken -- naar Tarsis, Pul en Lud,
die de boog spannen, naar Tubal en Javan, de verre kustlanden, die
de tijding aangaande Mij niet hebben gehoord noch mijn heerlijkheid hebben gezien -- opdat zij mijn heerlijkheid onder de volken
verkondigen. 20 En zij zullen al uw broeders brengen uit alle volken
als een offer voor de HERE; op paarden en op wagens, op draagstoelen; op muildieren en op snelle kamelen, naar mijn heilige berg,
naar Jeruzalem, zegt de HERE, zoals de Israëlieten het offer in rein
vaatwerk naar het huis des HEREN brengen. 21 En ook uit hen zal
Ik er nemen tot priesters, tot Levieten, zegt de HERE.

Bij wijze van contrast wendt de profetie zich weer tot de toekomst
van Israël en de gunstige behandeling van hen door de heidenen in
het vrederijk. De verklaring dat de HERE hun werken en hun gedachten kent, vormt een overgang van de afvalligen in vers 17 naar het
verloste volk en de manier waarop de heidense volken hen zullen
ondersteunen. Alle volken en talen zullen vergaderd worden naar
Palestina en daar zullen zij de heerlijkheid van de HERE zien (vers 18;
Mt 25:31-33). Met dit doel zal de HERE een teken onder hen stellen en
dat voor het herstel van zijn volk in ver afgelegen plaatsen. Wat dit
teken is, wordt niet ontvouwd. Het meest voor de hand liggend is dat
dit teken het teken van de Zoon des mensen is (Mt 24:30). Misschien
kunnen we ook denken aan een bepaalde vorm van een bovennatuurlijk ingrijpen in het wereldgebeuren, zoals Hij dat ook gedaan heeft
bij de bevrijding van zijn volk uit Egypte (vgl. Ex 10:2; Ps 78:43; 105:27).
Het is een teken dat niet mis te verstaan zal zijn. De HERE maakt hier
in elk geval duidelijk dat Hij Joden als boodschappers zal uitzenden
naar volken in alle delen van de wereld, ook naar volken die zijn faam
niet hebben gehoord en zijn heerlijkheid niet hebben gezien, opdat zij
zijn heerlijkheid over de hele aarde bekend maken (vers 19). Hij stuurt
zijn boodschappers naar Tarsis in het westen, Pul en Lud in het zuiden,
Tubal en Javan in het noorden, en naar de verre kustlanden, mogelijk
in het oosten.
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Wanneer nu de Zoon des mensen komt in zijn
heerlijkheid en alle engelen met Hem, dan zal
Hij zitten op [de] troon van zijn heerlijkheid; en
vóór Hem zullen alle volken worden verzameld,
en Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt; en Hij zal
de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de
bokken aan zijn linker. (Mt 25:31-33)
En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in [de] hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de
Zoon des mensen zien komen op de wolken van
de hemel met kracht en grote heerlijkheid.
(Mt 24:30)
En de HERE zeide tot Mozes: Ga tot Farao, want
Ik heb zijn hart en dat van zijn dienaren onvermurwbaar gemaakt, opdat Ik deze mijn tekenen
onder hen tone, en gij aan uw kind en kleinkind
kunt vertellen, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan en welke tekenen Ik onder hen verricht heb,
opdat gij weet, dat Ik de HERE ben. (Ex 10:1,2)
..., hoe Hij in Egypte zijn tekenen deed,
en zijn wonderen in het veld van Soan. (Ps 78:43)
Zij deden onder hen zijn aangekondigde tekenen
en wonderen in het land van Cham. (Ps 105:27)
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De heidense volken zullen de Israëlieten ‘‘uit alle volken als een offer
voor de HERE’’ brengen (vers 20; vgl. Rm 15:16). Zij zullen gebracht
worden naar zijn heilige berg Jeruzalem, precies zoals de kinderen
Israëls gewend waren hun offers in reine vaten naar het huis van de
HERE te brengen. Gods volk komt uit de volken naar Jeruzalem met
een grote verscheidenheid aan vervoermiddelen, waarbij we nu ook
kunnen denken aan de huidige moderne en snelle middelen van
vervoer, waaronder het vliegtuig (vgl. 60:8). Het volk dat komt, lijkt op
rein vaatwerk: ze zijn gereinigd van hun zonden en gebracht tot een
wandel in de wegen van de HERE. Zo zal Hij er uit hen als priesters
en Levieten kunnen nemen (vers 21), zoals God zijn volk bedoeld had
bij de uittocht uit Egypte (Ex 19:6).

Maar ik heb u ten dele nogal vrijmoedig geschreven, als om u eraan te herinneren, krachtens de
genade die mij door God gegeven is, dat ik dienaar van Christus Jezus zou zijn voor de volken,
om het evangelie van God priesterlijk te bedienen, opdat de offerande van de volken welgevallig zou zijn, geheiligd door [de] Heilige Geest.
(Rm 15:15,16)
Wie zijn dezen, die als een wolk komen aangevlogen en als duiven naar hun til? (Js 60:8)
En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn
en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot
de Israëlieten spreken zult. (Ex 19:6)

22 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken
zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des
HEREN, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan. 23 En
het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat
tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht
neer te buigen, zegt de HERE. 24 Zij zullen uitgaan en de lijken
aanschouwen der mannen, die van Mij afvallig geworden zijn; want
hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitdoven, en zij
zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen.

Jesaja eindigt zijn profetie met een treffend contrast. Het volk zal in
geslacht en naam blijven bestaan, even zeker als de nieuwe hemel en
de nieuwe aarde blijven bestaan, omdat het onlosmakelijk verbonden
is met Christus (vers 22). Vanwege zijn tegenwoordigheid in hun
midden zal al wat leeft (waarschijnlijk worden hiermee alleen de
Israëlieten bedoeld) Hem elke nieuwe maan en elke sabbat komen
aanbidden (vers 23; vgl. Zc 14:16). Het contrast met wat ze komen doen
en wat ze zullen zien, is groot. Als de volken komen om God te
aanbidden, zullen ze een altijddurende herinnering zien aan de vreselijke natuur en gevolgen van opstand tegen God (vers 24). Het lijkt erop
dat het dal Hinnom, even buiten Jeruzalem, wordt bedoeld. De Heer
Jezus verwijst driemaal naar dit dal, waar de vuilnis uit Jeruzalem
werd verbrand, om voor het eeuwig lot van elke onboet-vaardige te
waarschuwen (Mk 9:43-47).

Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die
tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar
tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor
de Koning, de HERE der heerscharen, en het
Loofhuttenfeest te vieren. (Zc 14:16)
En als uw hand u een aanleiding tot vallen is,
hak die af; het is beter voor u verminkt het leven
in te gaan, dan met twee handen naar de hel te
gaan, naar het onuitblusbare vuur. En als uw
voet u een aanleiding tot vallen is, hak die af; het
is beter voor u kreupel het leven in te gaan, dan
met twee voeten in de hel geworpen te worden.
En als uw oog u een aanleiding tot vallen is,
werp het uit; het is beter voor u met één oog het
koninkrijk van God in te gaan, dan met twee
ogen in de hel geworpen te worden, waar hun
worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. (Mk 9:43-47)

Toch zal zich, ondanks deze waarschuwende aanblik, een geest van
ontevredenheid over de rechtvaardige en weldadige regering van de
Heer Jezus van de volken meester maken. Hierdoor komen de volken
aan het eind van de duizend jaar in opstand tegen Hem, als onder de
toelating van God de satan uit zijn gevangenis wordt losgelaten om
hen te misleiden (Op 20:7,8).

En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal
de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten,
en hij zal uitgaan om de naties te misleiden die
aan de vier hoeken van de aarde zijn, Gog en
Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en
hun getal is als het zand van de zee. (Op 20:7,8)

Geen louter natuurlijke omstandigheden, hoe vredig en gezegend ook,
kunnen een menselijk hart nieuw leven geven. Dit nieuwe leven,
samen met volstrekte gehechtheid aan Christus, moet altijd zijn
grondslag hebben in de werkzaamheid van zijn verzoeningsbloed.
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