Jes 34
Ps 137:7 Reken, o HEERE, de kinderen Edoms de dag van Jeruzalem toe …
Edom wordt genoemd: Israëls’ broeder, Num 20:14
In de Schrift wordt Edom gezien als het hoofd van de volken die Israël haten (antisemitisme, Ob 1:10).
Mal 1:2b Toch heb Ik Jakob liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat.
Hebr 11:16 … een ongoddelijke, zoals Esau
Vgl 1 Kor 15:46 … eerst het natuurlijke, en dan het geestelijke …
Esau is ook een type van het vlees (Gen 25:30) dat in de dood gehouden moet worden (Rom 7), terwijl
Jacob een type is van de nieuwe natuur, opgevoed in de school van God.
Vgl Ismaël tov Izaäk, Gal 4:28,29
Daarom wordt Edom in het duizendjarig vrederijk een monument van oordeel als waarschuwing voor
een ieder. Onderscheiden van andere volken (Jes 13-23; vgl 21:11).
Jes 21:11 Duma (doodse stilte), Seir: Wachter, wat is er van de nacht?
Ps 83:5v confederatie van 10 natiën: van Edom tot Assyrië.
Jes 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 14:18-20 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.
Verder: Jer 9:24v, 25:17v, Eze 25:12v, 32:29; 35
De twee hoofdrolspelers in de eindtijd is het profetisch Babel (de Verenigde Staten van Europa) en het
profetisch Assyriër.
Babel is een bondgenoot van Israël onder de antichrist terwijl Assyrië is de tuchtroede van God (Jes
10:5), de vijand van Israël.
De tuchtroede wordt gebruikt om:
1. ongelovig Israël onder de antichrist te oordelen (Jes 7)
2. het gelovig overblijfsel van Israël te louteren (Jes 36,37)
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 Harmageddon (Megiddo) om op de bergen van Israël door de
verschijning van de Heer te worden vernietigd.
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.
Jes 34:1-4 vat de vernietiging van Gog op de bergen van Israël samen. Vgl Eze 39
Dit is de grote wijnpersbak van de grimmigheid van God Op 14:20.

Noot Op 14:
1. het gelovig overblijfsel uit Juda (vs 1-5)
2. het gelovig overblijfsel uit de volkeren (vs 6,7)
3. het religieuze, grote Babel: naam christendom (vs 8)
4. volgelingen van het beest - en de antichrist - (vs 9-12)
5. de martelaren (vs 13)
6. de tarweoogst: het oordeel over politieke Babel: Europa (vs 14-16)
7. de druivenoogst: het oordeel over Assyrië, de tuchtroede van God (vs 17-20)
Jes 34-35 is het slot van deel 3, zoals hst 12 en hst 24-27 van deel 1 en deel 2.
Jes 34 is vruchtbaar land dat woestijn wordt en Jes 35 het omgekeerde.
De les voor Israël, het verschil tussen vertrouwen in het vlees en het vertrouwen in God.
vs 1-4 laat ons het bloedbad zien dat het gevolg is van de vernietiging van Gog. Eze 38,39
Haar volheid (vs 1) = de inwoners.
In Jes 1:2 de hemel en de aarde opgeroepen als getuige, hier worden ze geoordeeld.
Hun heir (vs 2): het leger.
Werkwoord vs 2b: Voltooid Tegenw. Tijd.
Reden van oproep: de toorn van de HEERE (Js 5:25 tegen Israël, hier tegen alle volken).
Het oordeel: met de ban slaan.
Ps 2:9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk.
Vervulling van Jes 2:12 “want er is een dag van de HEERE der heerscharen tegen al wat hoogmoedig
is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde,”
Vs 3a Hun lijken worden niet begraven (vgl Jes 66:24; noot de Joden voegen vs 25 toe, een herhaling
van vs 23!). In Israël kost het 7 maanden om de lijken te begraven (Eze 39:12v).
Vs 3b Hun bloed veroorzaakt aardverschuiving (vgl Op 14:20; Jes 63:1,2).
Vs 4 het zwaard (vgl Dt 32:41), dronken van de toorn (vs 2). Het oordeel is universeel, zelfs tot in de
hemel. Ook het heir van de hemel, de goden van de volkeren (Dt 4:19; vgl Dan 10), wordt geoordeeld.
Samen met het overblijfsel Jes 11:14.
Gen 3:25 flikkerend zwaard
1 Kron 21:16 het getrokken zwaard; vs 27 het zwaard in de schede
Op 19:15 een scherp, tweesnijdend zwaard.
Vs 5 Edom apart genoemd. I.t.t. andere volkeren (Jes 13:23; vgl Jes 21:11)
Zonde  oordeel. Het oordeel is vergelijkbaar met offeren. De les is dat als niemand geofferd wordt
op het altaar in mijn plaats, dat ik zelf het slachtoffer moet zijn.
Ban: behoort volledig God toe (vgl Jericho). Dus vrijwillig of door het oordeel, behoren de mensen
Hem toe.
Vs 7 woudos = buffel = de machthebbers van deze wereld
Vs 8 …dag … jaar: tijdschema van God
Verwoesting van Edom
Vs 9 als Sodom en Gomorra (Jer 49:18), vs10 voor altijd (4x)
Vs 11-15 tot een woestenij, vs 11 woest en ledig (Gn 1:2),
meetsnoer en paslood (instrumenten om op te bouwen, hier om af te breken) = nauwgezet
Vs 14 de paleizen waar vroeger belangrijke ontmoetingen plaats vinden worden nu ontmoeting
plaatsen voor de dieren.
Vs 16 Zoekt het na in het boek des HEREN: Bijbelstudie!
Zijn Geest bracht ze samen … Za 4:6 niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest …
Vs 17 Hij wierp toch het lot voor hen: m.a.w. Edom is het erfdeel van de wilde dieren! Vgl Eze
47:21v

Jes 35
Js 35:1-7 | Israël bloeit
1 De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn,
de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos.
2 Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen, ja, zij zal zich verheugen en juichen.
De luister van de Libanon is haar gegeven, de glorie van de Karmel en de Saron.
Ze zullen zien de heerlijkheid van de HEERE, de glorie van onze God.
Contrast met Jes 34: machtig Edom  woestijn vol onreine dieren, in Jes 35 woestijn (verwoest Israël)
 een hof, een paradijs vol mooie bloemen. Vgl contrast Jes 10 - Jes 11
Jes 35 vindt plaats als de Geest uitgestort is uit de hoge (Jes 32:15v)
Contrast: Joz 8 Ebal-Gerizim, Jes 1 eten - gegeten worden, Jes 8 twee kinderen Luk 23 twee rovers
Vs 1 zich verblijden (zo begint dit hoofdstuk): Rm 8:20v de schepping (nu in barensnood). De tijden
van de herstelling van alle dingen (Hd 3:21), jubeljaar (Lev 25)
woestijn (midbar = weideland) en dorre plaatsen, A.v. de dorre woestijn
wildernis (araba = steppe = gemengd dorre/zoute en gras land)
In Js spreekt woestijn van het gevolg van het oordeel (1:7v; 7:21v), als Assur geweest is (10:5).
Vs 2 Reden van verblijden: Libanon (ceders), Karmel en Saron (overvloed). Symbool van rijkdom (Jes
29:17; 33:9). Doordat zij de heerlijkheid van de HEERE zien! (2 Kor 3)
3 Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën;
4 zeg tegen onbedachtzamen van hart: Wees sterk, wees niet bevreesd! Zie, uw God!
De wraak zal komen, de vergelding van God; Híj zal komen en u verlossen.
Vs 3 slappe handen (Jes 13:7 ivm de dag v.d. HEERE), wankele (knikkende) knieën: door angst (vgl
Jes 7:2 als de bomen v.h. woud), onbedachtzamen (mahar) van hart: ontmoedigden, ongeduldigen; vgl
Hebr 12:12 richt op de slappe handen & verlamde knieën. Jz 1:6 Wees sterk en moedig!
Vs 4 wraak (2 Thes 1:6) & vergelding (terugbetalen), daarna zal Hij komen (yabo) en verlossen (yasa).
Hij komt: Ps 118:26 “Baruch ha-Ba” in antwoord op de vraag: HEERE, geef toch heil (hosanna) vs 25
5 Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan,
de oren van de doven zullen worden geopend.
6 Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen.
Het is ook een tijd van genezing, zowel letterlijk als geestelijk (zie de evangeliën), dus: het vrederijk
wanneer Christus regeert.
Verlossing/heil bestaat uit twee delen: genezing en water in de woestijn.
Vs 5 genezing van blinden, doven, kreupelen en stommen. Op 22:2 de bladeren tot genezing van de
volken. Mt 11:4 bericht Johannes … blinden worden ziende … Hd 3:8 kreupel. Hab 3:19 hinden
Vs 6a contrast! Geestelijk: Jes 6:9,10; zes keer aangehaald in het NT. Vgl Mat 12. Herstel van Israël.
6b Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis.
7 Het dorre land zal tot een [water]poel worden, het dorstige land tot waterbronnen;
op de woonplaats van jakhalzen, [waar] hun rustplaats was, zal gras zijn, met riet en biezen.
Js 29:17-24 | Vreugde voor de nederigen
17 Is het niet nog een klein moment totdat de Libanon zal veranderen in een vruchtbaar veld,
en het vruchtbare veld als een woud beschouwd zal worden?
18 Op die dag zullen de doven horen de woorden van het Boek,
en, [verlost] van donkerheid en duisternis, zullen de ogen van de blinden zien.

Js 32:15-20 | Nog eens het vrederijk
15 Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest uit de hoogte.
Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden.
16 Het recht zal wonen in de woestijn (mishpat sakan be-midbar)
en de gerechtigheid zal verblijven op het vruchtbare veld (tsedakah tesev be-karmel).
17 De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn,
en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid.
18 Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust;
19 maar waar men afdaalt in het woud, zal het hagelen en de stad zal wegzinken in de diepte.
20 Welzalig bent u die aan alle wateren zaait, die rund en ezel [daarheen] drijft.
Jes 44: 3 Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge.
Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.

Joh 7:38 stromen van levend water (dorstig land  waterbronnen), Jes 12, genade
Ex 17 Num 20 water uit de rots
Js 35:8-9 | De heilige weg
8 Daar zal zijn een effen baan, een weg; de heilige weg zal hij genoemd worden.
Een onreine zal er niet over gaan, want hij zal [alleen] voor hen zijn.
Wie [deze] weg ook gaat, zelfs dwazen zullen niet dwalen.
9 Daar zal geen leeuw zijn, geen verscheurend dier zal erop komen;
ze zullen daar niet aangetroffen worden, maar de verlosten zullen [die] bewandelen.
Js 43:19 Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten?
Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis.
Js 11:16 Er zal een gebaande weg zijn voor de rest van Zijn volk, die overgebleven zal zijn in Assyrië,
zoals het met Israël gebeurde op de dag dat het wegtrok uit het land Egypte.
Js 2:3 Vele volken zullen gaan en zeggen:
Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob
Js 27:13 | De HEERE verzamelt Zijn volk (Jubeljaar)
13 Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin (sjofar) geblazen zal worden.
Dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land Egypte.
En zij zullen zich voor de HEERE neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem.
Jes 61:2 om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE

Lev 25 jubeljaar, blazen van sjofar, de tijden van de herstelling van alle dingen (Hd 3:21)
Geen onreine (zoals de Assyriërs), want de weg leidt naar de heilige berg van de HEERE.
Zelfs dwazen: bij wijze van spreken … Joh 14:6 helemaal als de Heer Jezus de Weg is!
Verlosten: ga’al  ge-ulim ; door de Losser vrijgekochten (Lev 25).
Js 35:10 | De vrijgekochten van de HEERE
10 Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren;
zij zullen Sion binnenkomen met gejuich.
Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen,
verdriet en gezucht zullen wegvluchten.
Vrijgekocht: pada ; voor een prijs gekocht
Verdriet en gezucht: vgl Op 21:4 En Hij zal elke traan van hun ogen afwissen …

