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Edom

Jesaja 34

1

1/25/2015

Petra,(sela) hoofdstad van Edom
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Tekstverwijzingen
O
O

O

O
O
O

Ps 83:5v confederatie van 10 natiën: van Edom tot Assyrië.
Jes 63:1
63:1--5 Wie is het, die van Edom (=rood) komt, in helrode klederen van Bozra
(=druiven-oogst), die daar praalt in zijn gewaad, fier voortschrijdt in zijn grote
kracht? Ik ben het, die in gerechtigheid spreek, machtig om te verlossen.
Waarom is dat rood aan uw gewaad … toen spatte hun bloed op mijn klederen
Amos 1:11,12 Zo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Edom, ja om vier,
zal Ik het niet herroepen. Omdat hij zijn broeder met het zwaard heeft vervolgd
en zijn medelijden heeft verstikt, zodat zijn toorn eeuwig verscheurt en hij zijn
gramschap immer blijft koesteren, zal Ik vuur werpen in Teman, zodat het
Bozra’s burchten verteert.
Obadja (alleen over Edom!)
Jer 49:7v (de HEERE zelf zal strijden tegen Edom en het maken als Sodom en
Gomorra)
Op 14:1814:18-20 En een andere engel, die macht had over het vuur, kwam uit het
altaar; en hij riep met een luid geroep tot hem die de scherpe sikkel had en zei:
Zend uw scherpe sikkel en snijd de trossen van de wijnstok der aarde en wierp
ze 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 stadiën ver.

Achtergrond
De twee hoofdrolspelers in de eindtijd zijn het profetisch Babel (de
Verenigde Staten van Europa) en het profetisch Assyrië. Babel is een
bondgenoot van Israël onder de antichrist terwijl Assyrië de tuchtroede
van God is (Jes 10:5), de vijand van Israël.
O De tuchtroede wordt gebruikt om:
O
1. ongelovig Israël onder de antichrist te oordelen (Jes 7)
O
2. het gelovig overblijfsel van Israël te louteren (Jes 36,37)
O

O

ad 1. De voorhoede van Assyrië is een bondgenootschap onder leiding
van de Koning van het Noorden (coalitie van Islamitische landen ten
noorden van Israël), zij verwoest Israël en Jeruzalem, stoot door naar
Egypte, keert terug naar Harmagedon (Megiddo) om op de bergen van
Israël door de verschijning van de Heer te worden vernietigd.
O Ad 2. De hoofdmacht van Assyrië is Gog (Rusland) met bondgenoten.
Gog wordt vernietigd op de bergen van Israël en zijn bondgenoten
blijven over in Edom. De laatste strijd wordt nu gevoerd in Edom door
de Heer en het gelovig overblijfsel van Israël. Jes 34.
O
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Op 14
O het gelovig overblijfsel uit Juda (vs 1-5)
O het gelovig overblijfsel uit de volkeren (vs 6,7)
O het religieuze, grote Babel: naam christendom (vs
O
O
O
O

8)
volgelingen van het beest - en de antichrist - (vs 912)
de martelaren (vs 13)
de tarweoogst: het oordeel over politieke Babel:
Europa (vs 14-16)
de druivenoogst: het oordeel over Assyrië, de
tuchtroede van God (vs 17-20)

JES 34: 1-4
O vs 11-4 bloedbad, Gog vernietigd. Eze 38,39
O Banvloek (vs 2,5) vgl Jericho (Jz 6:17

volledig de HEERE gewijd).
O Het zwaard (vgl Dt 32:41) dronken van de
toorn (vs 2). Vgl 1 Kron 21:16,27; Gn 3:25
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hun verslagenen … (vs 3)

aardverschuiving bergen (vs 3)
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zwaard in de hemel (vs 5)

Jes 34:5v
O Zonde  dood, offer (zelf of
O
O
O

O

plaatsvervangend)
Vs 9 als Sodom & Gomorra vs 10 voor altijd
Vs 11v tot een woestenij, vs 11 woest en ledig
(Gn 1:2), meetsnoer en paslood = nauwgezet
Vs 16 Zoekt na in het boek des HEREN:
bijbelstudie ivm Zijn Mond en Zijn Geest. Vgl 2
Pt 1:21 en Za 4:6
Vs 17 Het lot: dwz een erfdeel! Vgl Eze 47:21v
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Woudos (vs 7)

… een dag van wraak , een jaar van
vergelding (vs 8)
O Jes 61:2, weggelaten in aanhaling in Luk 4:18,19
O Jes 26:9 wanneer Uw gerichten op de aarde zijn,

leren de inwoners der wereld gerechtigheid.
O Jes 63:4 een dag van wraak had Ik in de zin en het
jaar van Mijn verlossing was gekomen
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Sodom & Gomorra (vs 8)

Woest en ledig (vs 11)
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Het lot werpen (Eze 48)
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