
Jesaja 43v



Drie argumenten van God
 1. Jes 43:16 in het verleden, Exodus: een weg door de 

zee, water uit de rots (Jes 12)

 2. Jes 43:18 in de toekomst, een weg in de woestijn, 
rivieren in de wildernis

 3. Een verlost volk zal Gods lof verkondigen



Een verlost volk
 - eerst: een verstrooid en beroofd volk (lett Jes 

18:2)

 - wordt op één dag voortgebracht (Jes 66:8)

 - is niet meer doof en blind

 - illustratie: ezelinnenjong (Mat 21)

 - toepassing voor ons: 1 Pet 2:9 een koninklijk
priesterdom



Envelop patroon
 Jes 43:22-28: begint en eindigt met Jakob – Israel

 Jes 44:1-5: begint en eindigt met Jakob – Israel –
HEERE

 INHOUD: Jes 43:22v het oordeel is rechtvaardig; 
Jes 44:1-5 Genade, de Geest van God Eze 37, Joël
2:28v



Jeschurun
 - is een troetelnaam (LXX vertaald met ‘geliefde’), 

vergelijk ‘kinderkens’ en ‘Lam(metje) in het NT.

 - veranderd van ISRael naar ISRun

 - betekent: oprecht (het omgekeerde van Jakob: 
bedrieger), zie Deut 32

 - ook wij behoren feest te vieren in oprechtheid en 
waarheid (1 Kor 5)



Steeds terugkerend mozaiek
 Babel

 Afgoden

 Kores

 Lossing en Verlossing



Babel
oorsprong        hoogmoed      oorlog       

 Gen Nimrod torenbouw Lot

 Op 13 de draak lasteringen overblijfsel

 Op 17 de afgrond lasteringen de heiligen

 DanGods raad gouden beeld de 3 vrienden

 Jesaja satan trots de zonen

 Za vrouw in efa



Afgoden
 Jes 40:19,20 een god die niet mag wankelen i.t.t. De 

God die de Rots is.

 Jes 41:7 een mens, die de maker is van de afgod, zegt 
van de afgod: Het is goed; i.t.t. God die in Gen 1 zag 
dat [de schepping] goed was.

 Jes 41:29 de afgoden zijn nietig en hun werken zijn 
niets i.t.t. God de Almachtige

 Jes 44:9 de getuigen van de afgoden zijn niets waard



De 6 titels van God
 De HEERE (= Jahweh, de verbondsnaam van God)

 De Koning van Israël

 De Losser (go’el)

 De HEERE der legermachten (de krijgsnaam van God)

 Ik ben de Eerste en de Laatste (de Eeuwige), vgl Op 
1:17; 2:8; 22:13; Jes 48:12

 De Enige God (buiten Hem is er geen God!)



Toetssteen over de ware God
 Bij Elia: Wie in staat is om vuur uit de hemel te doen 

nederdalen.

 Jes 44:7. Wie is in staat om de toekomstige dingen (het 
laatst der dagen) en die komen zou (nabije toekomst) 
te verkondigen. Vgl 41:22v; 42:9v; 43:8v; 45:21; 46:9v

 Jes 44:8 Getuigen van de HEERE n.l. het overblijfsel 
t.o.v. de getuigen (43:9) van de afgoden n.l. de 
afgodenmakers en afgodendienaars.



Afgodendienaars
 Vs 9 zij maken de afgoden maar zijn zelf (zowel de makers 

als de afgoden) niets (tohu)

 Vs 10 wie vormt een God? Vgl 40:18 met wie is God te 
vergelijken; 43:7 de HEERE heeft Israël geschapen; 43:10 
geen God is geformeerd voor of na de HEERE.

 Vs 11 de afgodendienaars zullen beschaamd staan want de 
afgoden zijn door nietige mensen –de werklieden- gemaakt.

 Vs 12-20 het proces van het maken van afgoden, 
stapsgewijs van einde naar het begin beschreven.



Het vormen van een afgod
 De smid bekleedt het houten beeld met metaal, een 

zware arbeid dat hem al zijn krachten kost (vs 12)

 De timmerman maakt houtsnijwerk in zijn huis, naar het 
beeld van een mens (vs 13), itt Gen 1:26.

 Iemand kweekte een boom, velde de boom en maakte 
brandhout en afgodsbeeld van de gevelde boom (vs 
14v)

 Een afgodendienaar dient een afgod die hij zelf heeft 
gemaakt. Wat een dwaasheid en wat een gruwel (vs 
18v)



Afgoden in het NT
 1 Kor 8:4v wij weten dat een afgod niets is in de wereld 

en dat er geen ander God is dan Eén. … dan is er toch 
voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen 
zijn, en wij voor Hem; en één Heer, Jezus Christus, 
door wie alle dingen zijn, en wij door Hem.

 Hd 19:26 … door te zeggen dat goden die met handen 
gemaakt worden, geen goden zijn.



Zes, het getal van een mens
 Gen 1 de mens die als God wil zijn 6

 Dan 3 de mens als gouden beeld 66

 Op 13 de mens als God, het beest 666

 2 Thes 2 de afval, de mens van de zonde, de zoon van 
het verderf … en zichzelf vertoont dat hij God is (vs 4)



Bel en Nabo Jes 46
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Belofte (vs 21v)

 Vergeving (zie Jes 1:18v en Jes 40:1,2)

 Bevestiging (3x):

 Hij is de Formeerder van Israël (vs 24a)

 Hij is de Schepper van hemel en aarde (vs 24b)

 Hij verkondigt de komst van Kores, Zijn herder (vs 28)



Kores (Cyrus)   Jes 44:28; 45:1

 Vs 2-4 wie bestuurt de geschiedenis? History – His 
story
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Kores, een type van Christus

 Betekent: Zon (vgl Mal 4:2)

 Jes 41:2 de Rechtvaardige (HSV)

 Jes 44:28 Mijn herder (Hb 13:20 de Grote Herder, 
teruggebracht uit de doden)

 Jes 45:1 Zijn gezalfde (Christus, Messias)

 Jes 48:14 Hij dien de HEERE liefheeft

 Verwoest Babel (vgl Dan 2)

 Zorgt voor de terugkeer v.d. Joden en herbouw v.d. 
tempel

18



Doel
 Opdat Kores het weet (vs 3)

 Opdat Israël het weet (vs 4)

 Opdat de wereld het weet (vs 6)

 Dat de HEERE de enige ware God is (vs 6b)

 Dat het geheel wijst naar de komst van het vrederijk (vs 
8), vgl vs 14 en Jes 2:3.



 Jes 46 het oordeel over de afgoden van Babel

 Jes 47 het oordeel over het koninkrijk en de macht van 
Babel

 Vergelijk Openb 17 en 18

 Jes 48 loutering van Israël (vgl vs 10)


