
Jesaja 
Het heil van de HEERE 



Familie 
 Jesaja 

 Zijn vrouw, aangeduid als ‘de profetes’ (Js 9:3) 

 Zijn oudste zoon: Schear-Jaschuv (een overblijfsel zal 

terugkeren) 

 Zijn jongste zoon: Maher-Shalal-Chaz-Baz (haastige 

roof, spoedig buit). 
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INDELING 
      Profetisch boek van oordeel (1-39): (2e zoon: Maher-Shalal-Chaz-Baz)   

 Deel 1: hst 1-12 

 Deel 2: hst 13-27 

 Deel 3: hst 28-35  Deel 1-3 eindigen met zegen v.h. vrederijk 

Historisch: 

 Deel 4: hst 36-39 

 

Profetisch boek van vertroosting (40-66):  (1e zoon: Schear-Jaschuv) 

 Deel 5: hst 40-48 

 Deel 6: hst 49-57 

 Deel 7: hst 58-66  Deel 5-7 eindigen met oordeel over goddelozen 

 

 

Js 46:10 “Ik, die van den beginne de afloop verkondig …” 
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Js 7 en Js 36 
 Hetzelfde adres: het einde van de tunnel van de 

bovenste vijver (Gihon), naar de weg van het  

      Blekersveld 
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1e en 2e aanval van de 

Assyriër. 



Koningen van Juda en Assur 

 Uzzia (Azaria)  792-740 v.C.  Tiglath Pileser 

 Jotham   750-732 v.C.    ( = Pul) 

 Achaz   735-715 v.C.   Salmaneser 

 Hizkia   715-686 v.C.   Sanherib 

 Manasse   686-       v.C. 
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Op de proef stellen 
 1. Js 7. Achaz --- antichrist. Ongeloof  oordeel 

  1e aanval van de Assyriër 

 2. Js 36. Hizkia --- Christus. Geloof  verlossing 

   2e aanval van de Assyriër  

Salmaneser Jesaja 6 



2 instrumenten van satan 

 Js 6 eindigt met het gelovig overblijfsel van Israël. 

 Twee vijanden van God: de Assyriër en Babel 

 

 De Assyriër (Js 1-38): tuchtroede van God (Js 10:5) 

 Babel (Js 39-66): bondgenoot van de antichrist 
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De Assyriër 
 Één die kwaad bedacht tegen de HEERE (Nh 1:11) 

 de tuchtroede van God (Js 10:5), de grote vijand van 
Israël in de eindtijd. 

 een verbond van tien islamitische landen (Ps 83), 
mogelijk sji’itisch, onder aanvoering van de ‘koning van 
het noorden’ (Dn 11) met daarachter Gog en Magog 
(Dn 8:24, Rusland, Eze 38v). 

 1e aanval v.d. Assyriër (de koning van het noorden) 
a.h. eind v.d. grote verdrukking (Js 8:5-22; 10:5-14) 

 2e aanval v.d. Assyriër (Gog) voorafgaand a.h. 
vrederijk (Js 9:4; 10:28-34) 
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chronologie 
 1. mislukte invasie koning v.h. Zuiden (Js 10:18) 

 2. 1e aanval van de Assyrïer (koning v.h. noorden), 

Jeruzalem verwoest, doorstoten naar Egypte (Dn 11) 

 3. de komst v.h. leger v.h. beest (Babylon, de Verenigde 

Staten van Europa, Rom. Rijk) 

 4. de verschijning van de Heer Jezus, leger v.h. beest 

en daarna v.d. koning v.h. Noorden vernietigd. 

Terugkeer en herstel van Israël. 

 5. 2e aanval van de Assyriër (Gog en Magog, Rusland) 

 6. Vrederijk (Js 9:5; 11:1-10) 
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Het oordeel over Israël 
 Oorzaak: ongeloof van Israël (Js 7) 

 Het oordeel (Js 7:18): De vliegen (Egypte) en de bijen 
(Assyrië). Dan 11:40 “… 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 … als een 
overstroming …” 

 2 zonden van Israël (Js 8): versmaden van Siloah (vs 6) de 
Gezondene) en aannemen van de valse koning-antichrist 
(vs 21). Vgl Joh 5:43 

 Daarom: een steen des aanstoots, een rots waarover men 
struikelt … een strik … een val (Js 8:14) 
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Aanval  
1e aanval van de Assyriër: De bijen (Js 7:18), de Rivier 

(Js 8:7,8), smaad (Js 8:23), de gramschap (Js 26:20v), de 

voortstormende gesel (Js 28:15). 

Als gevolg van deze aanval (en de grote verdrukking) - 

benauwdheid en duisternis (vgl Js 5:30). 

Antwoord: komst van Christus (groot Licht, Js 9:1). 

1e komst is voorvervulling (Mt 4:12v) 

2e komst, de verschijning van Christus (Js 9:1) 
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Het overblijfsel 
  de grote verdrukking -- de antichrist (Mt 24:21v) 

 Gruwel van de verwoesting (Mt 24:15), vluchten naar Moab 
(Op 12:14, vgl Jes 16) 

 Tijdens de 1e aanval van de Assyriërs zijn ze dus niet in het 
land! 

 Na de verwoesting van Israël (Za 13) en Jeruzalem (Za 14) 
keren ze terug naar het land 

 De komst van het leger van Babylon (Europa), terugkeer 
van de Assyriërs uit Egypte (Dn 11:45, Jl 2:20), de 
verschijning van de Heer (Js 9:1), Gog (Js 9:3) en het 
Vrederijk (Js 9:5,6). 
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Map van Assyrië 
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Spreken door het oordeel 
 Amos 3:1; 4:1; 5:1 “Hoort dit woord …” 

 Jer 31:6 “Luisteren naar al de rampspoed …” 

 Js 9:5v bevat vier gedeelten, allen eindigend met: 

“Ondanks dit alles keert Zijn toorn zich niet af en blijft 

Zijn hand uitgestrekt.” 

 N.T. 1 Pet 5:6 “Vernedert u dan onder de krachtige 

hand van God” 
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Woord v. oordelen 

 Samaria geplunderd door de Assyriërs (Js 9:7-11) 

 Leiders en (valse) profeten afgesneden (Js 9:12-16) 

 Burgeroorlog (Js 9:17-20) 

 Onrecht (Js 10:1-4) 

 

Daarom zullen zij niet kunnen ontsnappen op de dag van 

de bezoeking en bij de verwoesting die uit de verte komt 

(Js 10:2). Vgl ook Amos 4. 

Sluit aan bij Js 5 (Zijn hand uitgestrekt, 7e wee) 
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De roede van Gods toorn 

 Js 10:5 Assyrië o.l.v. Sanherib  

 Dn 11:21 een veracht man n.l. 

 Antiochus Epiphanes 

 Beide zijn typen (Dn 11:40) van de 

    toekomstige koning v.h. Noorden 

 De laatste Assyriër: Gog (Eze 38, 39) 
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Jesaja 11:1 … een rijsje uit de tronk van Isaï … 
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Christus 

 Uit tronk: Zijn mensheid (vgl Mt 22:42; Op 22:16) 

 Uit Zijn wortelen: Zijn Godheid 

 De zeven Geesten (vgl Op 1:4), kenmerken naar 

zichzelf, naar anderen en naar God toe. 
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Jes 12 
 Zijn twee psalmen vergelijkbaar met Ps 105 

 Vs 1 (e.v.): persoonlijk heil  Israël 

 Vs 4 (m.v.): gemeenschappelijk heil  volken; tevens 

inleiding van Jes 13-23 

 

 HEERE HEERE: Jah Jahweh, vgl Ex 34:6 en Jes 26:4 

 Verbinding met Joh 7 loofhuttenfeest 

19 


