
‘dorsen’ Jes 27:12

parallel met deel 1 en 2

zes weeën en het doel ervan



1. Wee, Efraïm, Jes 28:1.  1e beleg

2. Wee, Jeruzalem, Jes 29:1. 2e beleg

3. Wee, verborgen agenda, Jes 29:15

4. Wee, verbond met Egypte, Jes 30:1

5. Wee, die hulp zoekt in Egypte, Jes 31:1

6. Wee, de Verwoester, Jes 33:1

1e en 2e wee over Israël, 3e-5e vanwege 
vertrouwen in mensen, 6e wee over Assyrië



In Jes 5 vinden we 6 weeën, in Jes 7 de oorzaak ervan.

Uitgewerkt in Jes 28-33, met antwoord van God: Zijn 
doel.

Door het dorsen/oordeel van God is de trotse kroon van 
Efraïm slechts een verlepte krans





Vs 1-13 geestelijke leiders: dronken en protserig

Vs 14-22 politieke leiders: verbond met de dood

Vs 23-29 Gods doel met het ploegen: zaaien (zegen!)

Vs 1-4: Geschiedkundig voorvervulling : de val van Samaria 
door  Salmanezer en Sargon.

Profetische eindvervulling: aanval op noord Israël door de 
koning van het noorden

Vs 7v: de leiders van Jeruzalem



Spreken in tongen

Het teken van oordeel over het ongelovig Israël, de 
taal van de Assyriërs.

Voorvervulling in Hd 2

Aangehaald 1 Kor 14:21



Politiek leider: de antichrist, vs 14

Bondgenoot: rijk van de dood (Romeinse Rijk), vs 15

Vijand: de voortstormende gesel (Assur), vs 15b

Antwoord: de ROTS, de kostbare hoeksteen, Christus



Ploegen is niet het doel, maar het middel.

Daarna: zaaien, oogsten en dorsen, met wijsheid.

Zo is ook het oordeel niet het doel.

Daarna: terugkeer en herstel (Schear-Jaschuv)



Jeruzalem wordt hier genoemd Ariël, dat betekent

‘vuurhaard van God’ (Js 31:9), of “leeuw van God” (Js 31:4).



-het leger van Europa vernietigd (Op 19)

-het leger van de koning van het noorden vernietigd

-het overblijfsel van Israël terug in Jeruzalem

-hoofdmacht van Assur: Gog/Rusland, onderweg naar Jeruzalem

Het beleg is door de HEERE (Assyrië niet genoemd!)

Herstel door GELOOF, illustratie: Jes 36,37



*

*1e beleg: tweederde uitgeroeid (Za 13), ploegen (Js 
28) door de koning van het noorden (voorhoede van 
Assur) vgl jongste zoon van Jesaja

*2e beleg: eenderde gelouterd (Za 13) in het vuur, 
door Assur (Gog), zaaien (Js 29). Illustratie Js 36, 37 
vgl oudste zoon van Jesaja



GENEZING

Israël doof en blind (vs 18):

Jes 6:9 “Ga, zeg tot dit volk: Hoort 
aldoor –maar verstaat niet, en ziet 
aldoor – maar merkt niet op … 
maak zijn oren doof en doe zijn 
ogen dichtkleven …” vgl Hd 28:26v.

Jes 42:19 “Wie is er blind dan Mijn 
knecht en doof als de bode die Ik 
zend?”



-vanwege de aanval van de koning van het Noorden zullen 
veel ongelovige Joden hun vertrouwen stellen in Egypte.

-Egypte (vs 7): stilzittende Rahab (papieren tijger)

-”door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in 
stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn – maar gij hebt 
niet gewild” Jes 30:15



Vs 18: Daarom wacht de HEERE ernaar U genadig te zijn

Vs 20: maar uw Leraar zal zich niet meer verbergen

(alle vertalingen ‘leraars’. ‘Morech’= uw leraar(s), maar 
w.w. is enkelvoud!)

Vs 26: de dag waarop de HEERE de breuk van Zijn volk 
verbindt en de toegebrachte wonden geneest.

Vs 33: Tofeth (offerplaats voor Moloch in het Hinnom-dal 
waar kleine kinderen worden geofferd): maar nu voor de 
Assyriër en de antichrist, een beeld van de hel (ge-henna) 
Moloch is de gruwel van de Ammonieten, 1 Kn 11:7; 2 Kn
23:10





- Aan 1/3 dat overgebleven is (Zach 13:8,9)
-Over vertrouwen in mensen/ Egypte

- Vs 1: hulp zoeken bij mensen is geestelijk ‘afdalen’

- Vs 2: Egypte is vermaard om haar wijsheid, maar  …   
de HEERE is ook wijs !!!

- Vs 3: conclusie: Egyptenaren zijn mensen en geen God

- Vs 6: boodschap: Bekeert U !!!

Noot: Vertrouwen in mensen: Jes 7 Assyrië, daarna 
Egypte, Babel en ten slotte het Romeinse Rijk c.q. 
Europa!



*Ontmoeting met Christus

*Vgl. ontmoeting met de onderkoning v. Egypte, Gen 45

*Vs 1 de ware Melchizédek: Koning der Gerechtigheid

*Vs 2 Die Man (NBG fout): de Goede Herder

*Vs 3 Het oordeel van verharding weggenomen (Jes 
6:9,10; 2 Kor 3:14 bedekking)

*Vs 4 de tong hersteld: vgl Zacharia in Luk 1. De Joden 
worden naar waarheid ‘lovers van de HEERE’.

*Vs 14: de uitstorting van de Heilige Geest, vgl Zach 
12:10; Jes 4:4; Jer 31; Eze 36; Hd 2 (voorvervulling)



- 5 weeën over Israël, de 6e over Assyrië

- 1e aanval v.d. Assyriër door de koning v.h. noorden, de 2e
aanval v.d. Assyriër door Gog (Rusland), zie Eze 38v

- Eze 38: ver i.h. noorden (vs 6), tegen het land dat zich 
van de krijg hersteld heeft (vs 8 koning v.h. noorden), een 
volk dat in gerustheid woont (vs 8, 11, 14 hersteld Israël)

-Dan zal de HEERE brullen uit Sion (Jl 3:16; Am 1:2)

- Vs 1 Gog (de verwoester dmv koning v.h. noorden) die zelf 
niet verwoest is (bij de verschijning v.d. HEERE)

- Vs 2 gebed v.h. overblijfsel (vgl Js 37)
- Vs 10 de HEERE richt zich op
- Vs 15 oordeel over naambelijders v.d. 10 stammenrijk



-Oordeel over de bondgenoten van Gog die verzameld 
zijn in Edom.

- Vs 1-4, vgl Op 14:19,20  de grote wijnpersbak v.d. 
grimmigheid v. God, … buiten de stad … 1600 stadiën 
ver (300 km, de afstand naar Edom)

- Vs 6-8 een dag van wraak, een jaar van vergeling in 
Sions rechtsgeding

- Vs 9v Edom zal in het vrederijk een woestenij blijven



- Rom 8:21 de schepping vrijgemaakt van de slavernij van 
de vergankelijkheid




