
Jesaja 39
Profetische geschiedenis



Verbond met de dood Js 28:16
O Omdat u zegt:
O Wij hebben een verbond gesloten met de dood,
O en met het rijk van de dood zijn wij een 

verdrag aangegaan,
O wanneer de alles wegspoelende gesel

voorbijtrekt, komt hij niet bij ons,
O want van de leugen hebben wij ons 

toevluchtsoord gemaakt
O en in het bedrog hebben wij ons verborgen, 



Type
O De dood: Babel, het herstelde RomeinseRijk, de Verenigde Staten van Europa
O Wegspoelende (voortstormende, tsunami) gesel (zweep): Assyrië, Rusland (Gog) tezamen met tien koninkrijken ten noorden van Israël. Komt uit het noorden.
O Conclusie: Israël komt in de macht van Babel, het is opnieuw een ballingschap, maar dan in eigen land …



Dan 9:27
O En hij zal een verbond voor de velen zwaar maken, één week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en vanwege 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.
O Hij: het beest (Op 13:1), de vorst van Rome
O In de helft van de week: na drie en half jaar.
O Verwoester: Assyrië.



Psalm 121 vanwaar zal mijnhulp komen?
O Wat verantwoordelijkheid betreft (het getal 

tien – 10 treden) hebben de Joden een 
nieuwe kans gekregen.

O Op wie stellen zij hun vertrouwen: op Assyrië 
(Js 7), op Egypte (Js 36), op Babel (Js 39)? 
Op het herstelde Romeinse Rijk (profetisch 
Babel, 1 Pt 5:13) of op de HEERE?



Indeling v. Jesaja
Profetisch: oordeel (1-39): (jongste 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 de zegeningen v.h. vrederijk

Historisch:
Deel 4: hst 36-39

Profetisch: troost (40-66):  (oudste zoon: Schear-Jaschuv)
Deel 5: hst 40-48
Deel 6: hst 49-57
Deel 7: hst 58-66 Deel 5-7 eindigen met het oordeel over de goddelozen

Jesaja 46:10 “Die van het begin de afloop verkondig …”



Het troostboek (Jes 40-66)
O Jes 12:1; 40:1; 49:13; 51:3; 52:9; 66:13
O 2 Kor 1:3 (God), 1 Joh 2:1 (de Heer) en Joh14-16 (de Heilige Geest)
O Kapernaum: dorp van de Trooster
O Simeon verwachtte de vertroosting van Israël(Luk 2:25)
O “Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Iku troosten, ja, in Jeruzalem zult gij getroostworden” (Jes 66:13)



Jesaja 40
O Jes 1-35 uiterlijk herstel: als land
O Jes 40-66 innerlijk herstel: moreel t.a.v. de 2 

grote zonden van Israël: 
O Jes 40-48 t.a.v. afgoderij: antichrist
O Jes 49-57 t.a.v. verwerping van Christus
O 1e en 2e stenen tafel, Joh 5:43
O Zonde van David: Ps 51



Indeling v.h. Troostboek
O Jes 40-48 de HEERE  x  de afgoden; 

verlossing uit Babel – de antichrist.
O Jes 49-57 het lijden & de verheerlijking van 

de Knecht des HEEREN; verlossing v. zonde
O Jes 58-66 het overblijfsel x  de afval; het 

heil van de HEERE ( = Jesayahu)



Inleiding, Jes 40:1-11
O 4 grondslagen van de troost (meervoud, 2 keer):
O A. vs 1,2 WAT? geen oordeel maar herstel
O B. vs 3-5 HOE? door God zelf
O C. vs 6-8 WELK WIJZE? Niet het vlees, maar het Woord
O D. vs 9-11 WIE? Zijn heerlijkheden.
O Het evangelie (vreugdeboodschap): behoudenisdoor Gods kracht (vgl Rom 1:16)



Verzen 1 en 2
O Vormen de synopsis & titel van Jes 40 – 66.
O Mijn volk, uw God: verbondstaal (Lev 26:12) 

op grond v.h. nieuwe verbond (Jer 31:33b; 
i.t.t. dit volk Jes 6:9; Lo Ammi Hos 1:9).

O Strijd/lijdenstijd: ballingschap, grote
verdrukking. Jes 1-35. Vgl Luk 21:24.

O Ongerechtigheid geboet: Jes 40-66
O Dubbel ontvangen: vgl Jes 61:7



De wijze waarop, Jer 31:2v
O Het volk dat aan het zwaard ontkomen was,
O heeft genade gevonden in de woestijn,
O toen Ik op weg ging om hem, Israël, tot rust te

brengen.
O Van verre tijden af is de HEERE aan mij

verschenen:
O Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad,
O daarom heb Ik u getrokken met

goedertierenheid.



Een dor en dorstig land Ps 63:1



Zijn ongerechtigheid geboet



De weg des HEEREN
O Niet een weg voor ons, maar voor de HEERE
O Niet een letterlijke, maar een morele weg
O ‘de weg bereiden’ betekent het weghalen

van (morele) hindernissen
O Uiteindelijk: alle vlees (al het levende) zal

het heil van God zien (Luk 3:6), niet alleen
Israël, maar heel de wereld! Rom 11:11v



De weg bereiden, een baan effenenLk 3
O Dal (niet toereikend): de schare
O Berg & heuvel: de hoogmoed v.d. farizeeërs
O Krom: de geldzuchtige tollenaars
O Oneffen: de ruwe soldaten



Vlees (vs 6)
O is als gras, nietig … Jer 17:5 vervloekt is de 

man die op een mens vertrouwt …



geloofsvertrouwen
O een dag van de HEERE der heerscharen tegen

al wat hoogmoedig is en trots … Jes 2:10-22 
O Het is beter bij de HEERE te schuilen dan op 

mensen te vertrouwen … Ps 118:8,9; 146:3
O Vgl Saul (1 Sam 13), David (2 Sam 11) en Uzzia 

(2 Kron 26)



ZIE (vs 10, 3x)
O 1. uw God Jes 7:14; Mt 1:23; Joh 20:27 vgl 2 

Kor 3:15
O 2. de HEERE, de Koning Joh 1:49, Jes 6 en 

Joh 12, Zach 14:9
O 3. de Grote Herder der schapen Joh 10:17v, 

Hb 13:20 (uit de doden, vgl de Hogepriester), 
Ps 100:3


