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Jesaja 11  

1 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels 

zal vrucht voortbrengen.                                                                                                                                                        

2 Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en 

sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.                                                                                                       

3 Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal 

niet vonnissen naar wat Zijn oren horen.                                                                                                                            

4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met 

rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem 

van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden.                                                                                                                               

5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel.                   

6 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge 

leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven.                                                                

7 Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten 

als het rund.                                                                                                                                                                                      

8 Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een 

peuter zijn hand steken.                                                                                                                                                           

9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol 

zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.                                                          

10 Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém 

zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.                                                                                   

11 En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand het 

overblijfsel van Zijn volk zal verwerven, dat overgebleven zal zijn in Assyrië en in Egypte, in Pathros, 

Cusj, Elam, en in Sinear, Hamath en op de eilanden in de zee.                                                                                                    

12 Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël 

verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de 

aarde.                                                                                                                                                                                                     

13 Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen, en wie Juda in het nauw drijven, zullen uitgeroeid 

worden. Efraïm zal niet langer jaloers zijn op Juda, en Juda zal Efraïm niet meer in het nauw drijven. 

14 Zij zullen op de schouder van de Filistijnen neerstrijken in het westen, samen zullen zij de mensen 

van het oosten uitplunderen. Zij zullen hun hand uitstrekken tegen Edom en Moab, en de 

Ammonieten zullen hun gehoorzaam zijn.                                                                                                                           

15 Dan zal de HEERE de inham van de zee van Egypte met de ban slaan, en Hij zal Zijn hand opheffen 

tegen de rivier de Eufraat door Zijn sterke wind. Hij zal haar uiteenslaan in zeven stromen, en maken 

dat men er met zijn schoenen doorheen kan gaan.                                                                                                         

16 Er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel van Zijn volk, die overgebleven zal zijn in 

Assyrië, zoals het met Israël gebeurde op de dag dat het wegtrok uit het land Egypte. 

 

 

Een twijgje schiet op uit de afgehouwen tronk van Isaï.                                                                                                                                           

De metafoor over de Daviddynastie is opmerkelijk uit de mond van Jesaja. Jesaja 11:1 Want er zal 

een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht 

voortbrengen. Zeker, Jesaja treedt op als profeet in Jeruzalem en verschijnt met een zekere 

regelmaat in het koninklijk paleis. Eerst bij koning Achaz en later – zoals we naar verwachting nog 

zullen zien – bij diens zoon Hizkia. Beiden zijn loten uit de stamboom van Isaï, de vader van David. 
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Toch is het opmerkelijk. We verkeren ruim in de zevende eeuw voor Christus. Het zal spannend 

worden in en rondom Jeruzalem. Feitelijk zal de koninklijke familie van David nog ruim honderd jaar 

aan de macht blijven. Na koing Achaz komt nog koning Hizkia, Manasse, Josia en dan nog drie zonen 

van Josia om in 586 v Chr. afgebroken te worden in de val van Jeruzalem. Toch is er in de 

gedachtegang van de HEERE en Zijn profeet reeds sprake van het voorlopige einde van de koninklijke 

familie van David. De stamboom is omgehouwen. Er steekt nog een stomp van de stam boven de 

grond uit een tronk, of een stronk zoals de HSV hem noemt.  

Er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. 

De HEERE loopt ver op de geschiedenis vooruit. Te midden van alle misère en de politieke 

spanningen en de militaire inspanningen is er een goed en een slecht bericht. Het zal in eerste 

instantie goed aflopen voor Jeruzalem in 701 v Chr. – wanneer Assur de stad belegert – uiteindelijk 

zal Jeruzalem vallen en zal de Daviddynastie gebroken worden. Dan zal het eeuwen stil zijn rondom 

de opvolging van de laatste koning uit de lijn van David. Het is waar Zerubbabel is ook een 

afstammeling van David en hij zal zoiets als Gouverneur van Jeruzalem worden na de ballingschap. 

Daarna komt de politieke en geestelijke leiding in handen van de hogepriester te liggen en verdwijnt 

de familie van David uit de leidinggevende posities. De afstammelingen mogen dan hun stamboom 

zelfs in gedachten kunnen uittekenen, feitelijk zal de koninklijke familie opgaan in de massa en 

eeuwenlang een onaanzienlijk leven leiden. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is echter dat 

de boom wel geveld is, maar niet dood. Het zal zijn zoals Job ergens zegt. Job 14:7-9 Want voor een 

boom is er, als hij omgehakt wordt, nog hoop dat hij zich weer vernieuwt, en zijn jonge loten niet 

ophouden uit te lopen. Al wordt zijn wortel in de aarde oud, en sterft zijn stronk in het stof, bij het 

ruiken van water zal hij weer uitlopen, en maakt hij weer een twijg, zoals een plant. Niet alleen Jesaja 

maar ook andere profeten voorzeggen dat de omgehakte boomstronk van Davids familie op een 

goed moment een nieuwe scheut zal vertonen, de geboorte van de jonge veelbelovende koning. 

Jeremia 23:5,6 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT 

zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid 

doen op de aarde. In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam 

zijn waarmee men Hem noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID. In het Hebreeuws is loot bij 

Jesaja ‘NeTSeR’, terwijl spruit bij Jeremia afgeleid is van het Hebreeuwse woord TSeMaCH. Hoewel 

de namen verschillen, gaat het om dezelfde metafoor. Ook twijgje (Hebreeuws CHoTeR) – dat nog 

eenmaal in het Spreukenboek voorkomt – is een synoniem.  
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De Heere Jezus Christus is de loot uit de wortel van Isaï.                                                                                                                                

Niet geheel onverwacht maar toch verrassend schiet er in het jaar 0 een twijgje op uit de 

boomstronk – die reeds 6 eeuwen onveranderd de grond uitstak – de geboorte van de Heere Jezus 

Christus. De verwijzing van dit Bijbelse beeldmateriaal naar de Heere Jezus is niet voor misverstand 

vatbaar. Het Nieuwe Testament opent met het geslachtsregister van de familie van David uitlopend 

op de geboorte van de Heere. Mattheus 1:1,12-16 Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon 

van David, de Zoon van Abraham. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonia Sealthiël, 

Sealthiël verwekte Zerubbabel; Zerubbabel verwekte Abihud, Abihud verwekte Eljakim, Eljakim 

verwekte Azor; Azor verwekte Zadok, Zadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud; Eliud verwekte 

Eleazar, Eleazar verwekte Matthan, Matthan verwekte Jakob; Jakob verwekte Jozef, de man van 

Maria, uit wie geboren is Jezus, Die Christus genoemd wordt. De apostel Paulus wijst – in zijn relaas 

over de afstamming die vanuit het Oude Testament vanuit Davids familie – naar de Heere Jezus 

loopt. Handelingen 13:22,23 En nadat Hij hem (koning Saul) had afgezet, verwekte Hij David voor hen 

tot koning; Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden: Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, 

een man naar Mijn hart, die alles zal doen wat Ik wil. Uit zijn nageslacht heeft God voor Israël, 

volgens de belofte, de Zaligmaker Jezus doen voortkomen. Lucas is het meest uitvoerig over de 

afstamming van de Heere Jezus. Uit de woorden van de engel Gabriël – die de geboorte afkondigt – is 

op te maken dat de Heere zijn oorsprong niet alleen in David, maar ook in God vindt. Lucas 1:31-33 

En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. Hij zal groot 

zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn 

vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 

Koninkrijk zal geen einde komen. Mocht nog iemand twijfelen – hoe de Bijbel het ziet – dan vormt het 

boek Openbaring het einde van alle tegenspraak.  

De wortel van David 

Jesaja 11:1 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een 
Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. 

Openbaring 5:5 En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de 
stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te 
openen en zijn zeven zegels te verbreken. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Genealogy_of_the_kings_of_Israel_and_Judah-nl.svg
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Openbaring 22:16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze 
dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de 
blinkende Morgenster. 

   

 De blinde man bij Jericho: ‘Zoon van David heb medelijden met mij.’  

De Gezalfde van de HEERE.                                                                                                                                          

Koningen – zoals David – werden gezalfd als teken en zegel van hun roeping. De zalving was vaak ook 

het moment van de gave van de Heilige Geest. 1 Samuel 16:13 Toen nam Samuel de oliehoorn en 

zalfde hem te midden van zijn broers. En de Geest van de HEERE werd vaardig over David vanaf die 

dag en voortaan. De Heere Jezus is overigens niet gezalfd met olie, maar – volgens Petrus – direct 

met de Heilige Geest. Handelingen 10:37,38 U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in 

Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft: hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de 

Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door 

de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem. Uit de Evangeliën wordt duidelijk dat 

de Heilige Geest in de vorm van een duif op de Heere Jezus neerdaalde. Mattheus 3:16,17 En nadat 

Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem 

geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de 

hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! In Het Evangelie van Mattheus 

is het een persoonlijk getuigenis van de Heere Zelf. Jezus ziet de Heilige Geest op Zich neerdalen. 

Maar er zijn meer mensen die het gezien hebben, zo ook Johannes de Doper. Johannes 1:32-34 En 

Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef op Hem. En ik 

kende Hem niet, maar Hij Die mij gezonden heeft om te dopen met water, Die had tegen mij gezegd: 

Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt. En 

ik heb gezien en getuigd dat Híj de Zoon van God is. Wanneer de Heere – verderop in de geschiedenis 

van Zijn werk onder Gods volk – uitgenodigd wordt voor een profetenlezing in de synagoge is – dat 

kan geen toeval zijn – de lezing uit Jesaja 61 aan de beurt. Lucas 4:16-19 En Hij kwam in Nazareth, 

waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en 

Hij stond op om te lezen. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het 

boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: De Geest van de Heere is op Mij, 

omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om 

te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het 

gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de 

Heere te prediken. Vermoedelijk was de spanning in de synagoge te snijden, toen de Heere de lezing 

beëindigd had. Het klonk als de vervulling van een profetische belofte, maar was dat ook het geval? 

De Heere geeft na de lezing Persoonlijk het antwoord op de vraag ‘Hoe Hij hier in stond?’ Lucas 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.hetkatholiekegeloof.nl%2Ffiles%2Fjezus_geneest_blinde_man.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.hetkatholiekegeloof.nl%2Fsub%2Fzoon-van-david-heb-medelijden%2F&docid=vh5ZgQrf2C00bM&tbnid=LfhdlMAHwUtwIM%3A&vet=10ahUKEwiQjIrn8friAhXxolwKHYOCA3gQMwhCKAEwAQ..i&w=250&h=299&hl=nl&bih=745&biw=1536&q=Jezus%20de%20zoon%20van%20David&ved=0ahUKEwiQjIrn8friAhXxolwKHYOCA3gQMwhCKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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4:20,21 En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de 

ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is 

deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan. 

 Koningen werden gezalfd als teken en zegel van hun roeping. 

De zalving als teken van de gave van de Geest.                                                                                                                            

De verwachte afstammeling van koning David is de Heere Jezus Christus. Van Hem werd voorzegd dat 

Hij in Zijn Persoon de volheid van de Heilige Geest zou dragen. Jesaja 11:2 Op Hem zal de Geest van 

de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de 

kennis en de vreze des HEEREN. Net als de menora met zeven lampen, zal de Messias zeven gaven 

van de Heilige Geest ontvangen. De eerste Geestes-gave is de rechtopstaande middelste lamp; de 

Geest van de HEERE. Twee en drie worden – als armen van de menora – gevormd door de Geest van 

wijsheid en inzicht. Vier en vijf de Geest van raad en sterkte. En tenslotte zes en zeven – de buitenste 

armen – de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN. In het boek Openbaring wordt tot tweemaal 

toe de zevenvoudige gave van de Heilige Geest van de Heere Jezus Christus genoemd.  

De zeven Geesten van God 

Openbaring 1:4,5 Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, 
van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor 
Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de 
Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde (..) 

Openbaring 3:1 En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij Die de zeven 
Geesten van God heeft en de zeven sterren (..) 

 

De rechter van de hele aarde komt met het vonnis: vrijspraak of veroordeling.                                                                                                                                                                     

Van koning Salomo is het verhaal bekend, waarin God hem voor de keus stelde ‘Wat hij het liefst als 

koning van God zou willen ontvangen als gave?’ Het was een open vraag. Salomo koos voor ‘inzicht 

en kennis om een rechtvaardig oordeel te kunnen geven.’ God prees de koning. Hij had het goede 

gekozen. Met deze keuze zou het volk van God het best gediend zijn. Salomo kreeg als toegift ook eer 

en rijkdom en – wanneer Hij zich aan Gods wetten hield – een lang leven. 1 Koningen 3:9 Geef dan 

Uw dienaar een opmerkzaam hart, om recht te kunnen spreken over Uw volk, om met inzicht 

onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad, want wie zou over dit machtige volk van U 

kunnen rechtspreken? Er valt veel te vertellen over de zeven gaven van de Heilige Geest die de 

verwachte koning uit de stam van Isaï toevallen, maar aan de concrete toepassing merken we waar 

de HEERE vooral aan denkt: de rechtspraak. Deze koning is in de eerste plaats een rechter die zorgt 

dat het eerlijk toegaat tussen de mensen. Wij zien vrouwe justitia vaak geblindoekt, maar dat kan 

ook gezegd worden van de komende koning, die recht zal spreken over goeden en kwaden. Hij zal 

een onafhankelijk rechter zijn. Hij zal de ene mens niet bevoordelen boven de ander. Op klasse 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.israelendebijbel.nl%2Fl%2Flibrary%2Fdownload%2Furn%3Auuid%3A2e5eefbf-1bbe-4918-919a-dccd949bc6b1%2Fbijbelstudie-de-gezalfde.png%3FscaleType%3D3%26width%3D280%26height%3D240%26ext%3D.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.israelendebijbel.nl%2Fbijbelonderwijs%2Fdigitale-bijbelstudie%2FDe-Gezalfde%2F82&docid=pYZeApvbQZkgxM&tbnid=lW0jYePNMotmSM%3A&vet=12ahUKEwjQ3t6Q8vriAhVOUlAKHTA9AzM4ZBAzKCMwI3oECAEQJA..i&w=280&h=237&hl=nl&bih=745&biw=1536&q=Jezus%20de%20zoon%20van%20David&ved=2ahUKEwjQ3t6Q8vriAhVOUlAKHTA9AzM4ZBAzKCMwI3oECAEQJA&iact=mrc&uact=8
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justitie zal men Hem niet kunnen betrappen. Hij zal niemand naar de ogen kijken. Onafhankelijk van 

wat iemands positie is, zal Hij oordelen. Jesaja 11:3 Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal 

niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen. Het gaat er 

om hoe God er in staat. Alles zal in het teken staan van de vreze des HEEREN. Twee zaken zal deze 

koning rechter tot stand brengen: vrijspraak en veroordeling. Er zijn natuurlijk meer soorten mensen, 

maar de armen, de have nots hebben het vaak niet te breed bij rechtszaken, gesteld al dat ze 

überhaupt geld hebben om een rechtszaak te beginnen. Verder behoren de zachtmoedigen vaak tot 

de kwetsbare mensen. Ook indien zij macht hebben, zullen zij die niet inzetten om hun gelijk te 

halen. Het zijn mensen die van God afhankelijk zijn in materieel en geestelijk opzicht. Zij krijgen in 

een eerlijke rechtszaak van de komende Messias vrijspraak. Terwijl de goddelozen het vonnis wacht. 

Jesaja 11:4,5 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij 

met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de 

adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. Onwillekeurig gaan de gedachten naar de 

zaligsprekingen van de Heere Jezus. Mattheus 5:3-5 Zalig zijn de armen van geest, want van hen is 

het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de 

zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Jezus is de Rechter van de hele aarde. ‘Hij komt om 

te oordelen de levenden en de doden’, zoals de Apostolische Geloofsbelijdenis zegt. De Heidelbergse 

Catechismus verwoordt de vrijspraak en veroordeling bij Christus’ optreden als Rechter bij het 

Laatste oordeel.  

 
Vraag 52: Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? 
 
Antwoord: Dat ik in alle droefenis en vervolging, met opgericht hoofd juist Hem als Rechter uit de 
hemel verwacht, Die Zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht heeft gesteld en al de vloek 
van mij heeft weggenomen. Die al Zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen, 
maar mij met alle uitverkorenen tot Zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid zal nemen. 
 

   

Het laatste oordeel
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Kleding als teken van de waarden van recht en trouw.                                                                                             

Als het laatste oordeel heeft plaatsgevonden is de grote schifting tussen goddeloze en gelovige 

mensen voorgoed achter de rug. Wie er dan nog zijn, dat is de hemelse koning/rechter en de mensen 

die in Zijn vrijspraak delen, de armen en zachtmoedigen. De wereld waarin zij zich vervolgens 

bevinden is werkelijk een verademing. De huidige bedeling kent een vijandschap onder de mensen 

die zo sterk is dat de Franse Filosoof Satre tot de uitspraak kwam: l’ennemi c’est l’autre oftewel de 

vijand is de ander. Een mens moet feitelijk op zijn hoede zijn voor zijn naaste. Men heeft het gevoel 

dat men zich het beste kan laten leiden door een ‘gezond wantrouwen’ wil men niet verwikkeld 

raken in onverkwikkelijke verhoudingen wat contracten of afspraken betreft. De nieuwe wereld die 

aanbreekt onder de bezielende leiding van de koning/rechter ademt vrijheid en vertrouwen, 

waarheid en recht. Het is de koning/rechter die met Zijn levensbeginselen een heilzaam stempel zet 

op het samenleven van de mensen niet alleen onderling maar ook in hun relatie tot God. 

Gerechtigheid en waarheid – de kwaliteiten van de hemelse rechter – worden vaak verwoord met de 

metafoor van de kleding. Kleding is een teken van waardigheid. Het vertegenwoordigt een bepaalde 

status of een bepaald ambt, zoals in dit geval het ambt van rechter. Ditmaal betreft het de gordel 

waardoor de kleding van de hemelse rechter in goede vorm bewaard wordt. Jesaja 11:5 Want 

gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel. In het 

Nieuwe Testament beschrijft de apostel Paulus de geestelijke waarden die een christen eigen zijn 

met de wapenrusting van een soldaat. Efeziërs 6:13-18 Neem daarom de hele wapenrusting van God 

aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand 

kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas 

van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem 

bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 

En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke 

gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle 

volharding en smeking voor alle heiligen. Als het goed is nemen wij met onze manier van geloven en 

leven een voorschot op de heerlijke toekomst die ons wacht. Omdat we ons op dit moment nog in 

deze bedeling bevinden – waarin de macht van de satan nog niet definitief beëindigd is – past ons nu 

het strijdbare militaire tenue van een soldaat van de Heere. Het leven aan de andere kant van het 

oordeel zal volstrekt anders van karakter zijn. De strijd en de vijandschap die er toen tussen de 

mensen bestond zal afwezig zijn. In plaats van wantrouwen en beduchtheid zal er juist een groot 

onderling vertrouwen tussen de mensen zijn, omdat de goede van de foute mensen gescheiden zijn 

en de koning/rechter de wereld leidt.  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiFhODGkfviAhUPKuwKHf5JBWoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.bijbelengeloof.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D149%3Ade-wapenrusting-geloof%26Itemid%3D98&psig=AOvVaw2mShkbxdnb3p38xbf_CxGc&ust=1561225645203615
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Mens en dier leven in vrede                                                                                                                                         

God vergelijkt de mensenwereld met het dierenrijk. Op dit moment zijn de dieren elkaars natuurlijke 

vijanden. Het is niet mogelijk dat een lam zonder gevaar bij een wolf verkeert of een luipaard bij een 

geitenbok. Tien tegen een of het lam en de geitenbok moeten het ontgelden. In de dierenwereld telt 

het recht van de sterkste. Maar dat zal in de nieuwe wereld totaal anders zijn. Ook de mens moet op 

zijn hoede zijn voor de wilde dieren. Maar in de toekomst van Gods Koninkrijk kan een kind wilde 

dieren verweiden, alsof het allemaal makke schapen zijn. Jesaja 11:6 Een wolf zal bij een lam 

verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen 

bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Het voedingspatroon van de dieren zal veranderen. 

Het is niet langer eten of gegeten worden. Integendeel, ze eten allemaal plantaardig voedsel. Jesaja 

11:7 Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro 

eten als het rund. Het dier dat sterk tot de verbeelding spreekt en bij voorbaat angst oproept 

vanwege zijn dodelijke gif, is de slang. Ook in de buurt van dat dier zullen we onze natuurlijke angst 

verliezen. Zelfs kinderen zullen we niet angstvallig uit hun buurt houden. Jesaja 11:8 Een zuigeling zal 

zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand 

steken. Het zal niemand ontgaan dat het gedeelte over de nieuwe verhoudingen in het dierenrijk 

ingeklemd staan tussen de nieuwe verhoudingen in de mensenwereld. Zo loopt het gedeelte van de 

dieren uit op de tekst ‘dat niemand kwaad zal doen op heel Mijn heilige berg.’ Jesaja 11:9 Men zal 

nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de 

kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Het meest voor de hand liggend is 

de uitleg dat het gedeelte van de dieren als metafoor dient voor de nieuwe verhoudingen tussen de 

mensen. De HEERE wil niet vooral iets zeggen over de dierenwereld, maar over de wereld van de 

mensen. Van die wereld zal de berg van de HEERE het hart vormen. Heel de wereld en alle volken en 

mensen liggen gegroepeerd rondom de woonplaats van God op aarde. Niet alleen neemt God een 

centrale plek in in de wereld die komt, maar ook zal heel de wereld – alle op dat moment levende 

mensen – vol zijn van de kennis van de HEERE. De Heere neemt dus niet alleen een plek in buiten de 

mens in Jeruzalem, maar ook in de mens door Zijn Woord en Geest. Het resultaat zal zijn een 

rechtvaardige en heilige samenleving.  

Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg

 

Het ‘reeds’ en het ‘nog niet’.                                                                                                                                            

Wanneer de Heere Jezus Christus – zoals boven aangetoond – volgens het Nieuwe Testament de 

wortel van Isaï is, dan helpt dat bij de uitleg van wat volgt in Jesaja 11. In het eerste gedeelte van 

Jesaja 11 wordt Christus Jezus voorgesteld als de koning/Rechter. Hij scheidt de bokken van de 

schapen. Het vonnis dat Hij uitspreekt, betekent vrijspraak voor de armen en zachtmoedigen en het 

oordeel voor de goddelozen. Wat bovenstaande enigszins ingewikkeld maakt, is het gegeven dat 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.christelijke-ecard.nl%2Fcards%2F1128.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.c-cards.nl%2Fchristelijke-e-cards%2FSV%2Fjesaja-11-6-471%2F&docid=jAfwuPJxdrT5eM&tbnid=HUByVxq-L6RbDM%3A&vet=10ahUKEwinx_6qkvviAhWrQkEAHWsJBIgQMwhBKAAwAA..i&w=400&h=300&hl=nl&bih=745&biw=1536&q=Jesaja%2011%3A6&ved=0ahUKEwinx_6qkvviAhWrQkEAHWsJBIgQMwhBKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fbgs.detestomgeving.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2F2-culturen-280x2801.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.bijbelgenootschap.nl%2Fde-bijbel-verbindt%2F&docid=dvH3AGhX8zEblM&tbnid=pQVe4xEnkNB7EM%3A&vet=12ahUKEwi1yYjekvviAhXB8qQKHSQBD1k4yAEQMyg8MDx6BAgBED0..i&w=280&h=280&hl=nl&bih=745&biw=1536&q=Jesaja%2011%3A6&ved=2ahUKEwi1yYjekvviAhXB8qQKHSQBD1k4yAEQMyg8MDx6BAgBED0&iact=mrc&uact=8
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Christus’ komst en werk in tweeën is geknipt. Wij leren door de ontwikkelingen en verwachtingen 

van het Nieuwe Testament spreken in termen van het reeds en het nog niet. Christus heeft door Zijn 

lijden en sterven aan het kruis van Golgotha verzoening tot stand gebracht en van God de gave van 

de Heilige Geest ontvangen om niet alleen vergeving van zonden, maar ook een nieuwe 

gehoorzaamheid te schenken aan de gelovigen. Na Zijn verlossingswerk op Pasen is de Heere op 

Hemelvaartsdag naar de hemel gegaan en heeft Zich gezet aan Gods rechterhand. In afwachting van 

Zijn wederkomst leidt Christus vanaf de troon Zijn volk op aarde met Zijn Woord en Geest, terwijl al 

Zijn vijanden in de loop van de geschiedenis tot een voetbank voor Zijn voeten gelegd worden. 

Eenmaal zal Christus terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Hoewel het laatste 

oordeel – dat nog in de schoot van de toekomst verborgen ligt – de definitieve afsluiting is van het 

verlossingswerk van Christus Jezus, geldt in de tussentijd dat het geloof – of ongeloof – in Jezus 

Christus reeds beslissend is voor vrijspraak en veroordeling. Volgens Johannes-Evangelie is wie niet 

gelooft in feite reeds veroordeeld. Johannes 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar 

wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon 

van God. Hoewel wij – voordat Christus terugkomt – in het geloof het bewijs hebben van de dingen 

die wij niet zien en de zekerheid van de hoop die wij koesteren (Hebreeën 11:1), zal de toekomstige 

gemeenschap na het laatste oordeel bestaan uit de mensen die tijdens hun leven geloofden in de 

Heere Jezus en zich hielden aan Gods geboden. Openbaring 14:12 Hier zien we de volharding van de 

heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. Nadat 

God via Jesaja over de meest beslissende moment van de koning/rechter heeft gesproken – het 

laatste oordeel en de vrijspraak en het oordeel – komt de HEERE te spreken over Gods volk uit de 

volken en uit de Joden.   

Het Laatste oordeel             Sixtijnse kapel         Michelangelo

 

Israel en de volken                                                                                                                                                                  

Uit het Nieuwe Testament weten we dat in de tussentijd – de tijd tussen de Hemelvaart en de 

Wederkomst van Christus – er een periode is van het heil voor de volken. God zal met het Evangelie 

alle volken proberen te bereiken met het goede nieuws van de redding door Jezus Christus. Feit is dat 

de relatie met het oude volk Israel lange tijd gebrouilleerd zal zijn. Dat komt omdat het Joodse volk 

de Heere Jezus niet heeft aangenomen als Messias en Heere. Ook het Evangelie – dat hen nog wel in 

de eerste plaats wordt verteld – vond hij hen geen gewillig gehoor. Om die reden keerde God Zich tot 

de volken, terwijl Hij – bij  wijze van straf – het hart van Zijn oude volk verhardde. We lezen het in 

Romeinen 11:7,8 Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel 

heeft het verkregen en de anderen zijn verhard, zoals geschreven staat: God heeft hun een geest van 

diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. Op zich 

is dit slecht nieuws voor Israel, het oude volk van God. Dat is onmiskenbaar het geval, al moeten we 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSnsuvqvviAhVGJlAKHS3dCw4QjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fnl.depositphotos.com%252F42256575%252Fstockafbeelding-het-laatste-oordeel-sixtijnse-kapel.html%26psig%3DAOvVaw160-H_fl2laZrURacg7L5j%26ust%3D1561232190434940&psig=AOvVaw160-H_fl2laZrURacg7L5j&ust=1561232190434940


10 
 

ook eerlijk zeggen dat zij zelf debet zijn aan Gods afwending van hen en Gods toe-wending tot de 

volken. Het goede nieuws is echter dat de afwijzing van het Joodse volk niet onbegrensd is. God 

heeft er een limiet aan gesteld. Wanneer de christenen uit de volken het verbruien, zal God Zich 

opnieuw tot Zijn oude volk keren. De christenen zullen Gods sympathie en toe-wending verliezen 

door hun hoogmoed ten aanzien van het Joodse volk. Romeinen 11:17,18 Als nu enige van die takken 

afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen 

aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich 

beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u. Deze toestand heeft zich voltrokken in de tijd 

van de WOII toen Hitler Duitsland – in het hart van het eens christelijk Europa – het Joodse volk wilde 

vernietigen. Hitler zag zichzelf – en het Arische ras – als een Übermensch en de Jood als een 

Untermensch en wilde ‘de Endlösung der Judenfrage’ oftewel de totale vernietiging van Gods oude 

volk. Sinds WOII is er voor het Joodse volk in 1948 de mogelijkheid gekomen om de staat Israel te 

stichten. Het is een omslag, niet alleen in de geschiedenis, maar – naar mijn overtuiging – ook van 

Gods toewending. God heeft Zich sinds die tijd afgewend van de volken en toegewend tot het Joodse 

volk. Al deze dingen voltrokken zich in overeenstemming met de verwachting die God via Paulus 

heeft gewekt. Romeinen 11:25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis 

(opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat 

de volheid van de heidenen is binnengegaan. Ook het boek Openbaring is duidelijk op dit punt. 

Wanneer de volheid van de gelovigen uit de heidenen is binnengegaan, komt er nog een korte 

periode dat God Zich opnieuw in positieve zin tot het Joodse volk wendt. We krijgen oog voor  de 

binnenkomst in de hemel van de gelovigen uit de volken in Openbaring 7:9,10 Hierna zag ik en zie, 

een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de 

troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een 

luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! In het begin van 

datzelfde hoofdstuk zien we op aarde reeds de focus van God Zich verschuiven naar het volk Israel. 

Openbaring 7:4 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend 

waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.  

Vergaderzaal van de VN                                                                                                        Israel en de volken

 

De definitieve redding van de armen en de zachtmoedigen.                                                                                                          

Het is alleszins begrijpelijk dat als eerste van de wortel van Isaï verteld wordt wat Zijn meest 

beslissende optreden zal zijn; dat van rechter om de gelovigen van de goddelozen te scheiden. 

Mogelijk zouden wij aarzelen en een andere keuze overwegen, maar vermoedelijk – na afweging van 

alle factoren toch – uitkomen bij dezelfde keus die ook de HEERE maakt: de Heere Jezus Christus als 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYwouxrfviAhWQYVAKHYTsDmoQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fjanvanbarneveld.nl%252Findex.php%253Foption%253Dcom_content%2526view%253Darticle%2526id%253D35%253Aisrael-de-volken-en-het-koninkrijk%2526catid%253D17%253Aantisemitisme%2526Itemid%253D31%26psig%3DAOvVaw1S7ay3MeOiUS0e05NpnUqm%26ust%3D1561233212582935&psig=AOvVaw1S7ay3MeOiUS0e05NpnUqm&ust=1561233212582935
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Rechter over doden en levenden. Door deze keuze valt de cesuur aan het eind van deze bedeling. Na 

wat denkwerk kunnen we vermoedelijk overtuigd instemmen met de keuze die God hier maakt. Met 

het laatste oordeel is er namelijk een definitieve scheiding tussen goddeloze en gelovige mensen 

oftewel de hel en de hemel. Hierna daalt – volgens het boek Openbaring – het Nieuwe Jeruzalem uit 

de hemel op de aarde. Er valt nog iets op: De armen en de zachtmoedigen worden gered. Het 

verlossingswerk van de Heere Jezus – het Nieuwe verbond met de beloften van de verzoening van de 

zonden en de Heilige Geest – lijkt niet verdisconteerd te worden. Ook hiervan kunnen we zeggen dat 

als het er op aankomt – ook volgens de Heere Jezus – het Koninkrijk gegeven zal worden aan deze 

groep mensen. Let op de Bergrede. Mattheus 5:1-12 Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, 

en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem. En Hij opende Zijn mond en onderwees 

hen. Hij zei: Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die 

treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde 

beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd 

worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de 

reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen 

genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het 

Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad 

tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo 

hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn. Bovenstaande zou er op kunnen wijzen dat 

zowel het Oude als het Nieuwe Verbond vraagt om een bepaalde gezindheid. Hoewel duidelijk mag 

zijn dat het een genade van God is wanneer gelovige mensen over de juiste instelling beschikken, feit 

is dat wij deze gezindheid door onze eigengereidheid ook kunnen beschadigen en ongedaan maken, 

met als gevolg dat we de entree in Gods Koninkrijk mislopen. Met een zeker recht zouden we kunnen 

zeggen dat de hele Bergrede een waarschuwing van de Heere is om de schat die we bij ons dragen in 

de verzoening en de Heilige Geest, niet te verkwanselen door onze hardleersheid en de weigering 

onze zondige neigingen te weerstreeven. Indien bovenstaande juist is geldt – hoewel de 

voorwaarden sterk verbeterd zijn – voor het Nieuwe Verbond hetzelfde als voor het Oude Verbond 

dat we hoe dan ook over een juiste instelling moeten beschikken. Met de juiste instelling houden we 

ons aan wat God zegt en verwachten we alles van Hem. 

De Bergrede.                    

 

De volken onder verschillende gezichtspunten                                                                                                        

Het is een waardevol gegeven dat – nadat de wortel van Isaï als de Rechter van de hele aarde is 

gepresenteerd – vervolgens sprake is van de uitwerking van het heil op de volken én het oude volk 

van God, het Joodse volk. De wortel van Isaï wordt als het ware opnieuw naar voren gehaald in vers 

10 om nog iets van Hem te vertellen. Het moet duidelijk zijn dat Hij – van Wie we gezien hebben dat 

het de  Heere Jezus Christus is – al deze zaken doet en in beweging brengt. Jesaja 11:10 Want op die 
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dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de 

heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Hoewel er slechts enkele woorden gewijd 

worden aan de verbreiding van het heil onder de volken, is de mededeling op zich verrassend en 

bijzonder welkom voor ons als gelovigen uit de volken. Het kan niemand ontgaan dat het juist Jesaja 

is – als eerste van de klassieke profeten – die bijzondere aandacht geeft aan het heil voor de volken. 

Jesaja deed dit reeds – op Gods initiatief – in Jesaja 2 met de opgang van de volken naar Jeruzalem. 

Jesaja 2:1-5 Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. Het zal in 

het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste 

van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe 

zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de 

HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en 

zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit 

Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun 

zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander 

volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Huis van Jakob, kom, laten wij 

wandelen in het licht van de HEERE. Ontbreken deze zaken niet geheel bij Jeremia en Ezechiël – om 

de beide andere grote profeten te noemen – hun focus ligt, zelfs als er sprake is van het Nieuwe 

Verbond, op het volk Israel. De focus van Jesaja ligt bij de volken. De banier is de vlag die de duidelijk 

aangegeven plaats aanduidt waarheen men kan optrekken. De HEERE en Zijn profeet Jesaja houdt 

van deze metafoor van de banier. Hij gebruikt hem voor de volken die optrekken om de God van 

Israel te ontmoeten door de Messias. Ook voor andere doeleinden vindt Jesaja de banier een 

geschikt beeld om te verduidelijken wat de HEERE wil zeggen. Zo worden de volken met warmte 

genoemd wanneer zij de Joden het recht op terugkeer verlenen en – zoals wij inmiddels weten – 

meewerken aan de stichting van de Staat Israel. Ook de eindstrijd van de volken tegen Israel – zoals 

in de eindtijd verwacht – lijkt te worden genoemd. Het staat niet los van de afkeer – die God tegen 

het einde van de tijd aantreft onder Zijn oude volk in de dienst aan Hem – maar ook niet van de nooit 

definitief afwezige afkeer van de volken tegen het Joodse volk. Tegen het eind van de tijd laait de 

haat nog eenmaal – en dat voor het laatst – op tegen het Israel van God. Uiteindelijk zal de Heere 

Jezus reddend ingrijpen ten dienste van de gelovigen in Israel.  

De eindstrijd van de volken tegen God en Zijn volk en de wederkomst van Christus

   

De Banier in Jesaja  

Jesaja 5:26 Want Hij zal een banier omhoogheffen voor de heidenvolken van ver weg. Van het 
einde der aarde fluit Hij hen naar Zich toe; en zie, daar komen zij, haastig en snel! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjHlLaAsfviAhXHa1AKHXsbBCYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ontdekgod.nl%2Fgods-toorn%2F&psig=AOvVaw31Y5wUDHtxbgFijAboNPie&ust=1561234253260951
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Jesaja 11:10 Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de 
volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. 

Jesaja 11:12 Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen 
van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen 
van de vier hoeken van de aarde. 

Jesaja 13:2 Hef op een kale berg een banier omhoog, verhef uw stem tegen hen, wenk met de 
hand, zodat zij binnentrekken door de poorten van de edelen. 

Jesaja 18:3 Alle inwoners van de wereld en bewoners van de aarde, wanneer men de banier 
omhoog heft op de bergen, zult u het zien; en wanneer men op de bazuin blaast, 
zult u het horen! 

Jesaja 30:17 Duizend zullen vluchten voor het dreigen van één; voor het dreigen van vijf zult u 
allen op de vlucht slaan, tot u bent overgebleven als een paal op een bergtop, en 
als een banier op een heuvel. 

Jesaja 31:9 En zijn rots zal van angst verder trekken, en zijn vorsten zullen ontstellen door de 
banier, spreekt de HEERE, Die op Sion een vuur heeft en in Jeruzalem een oven. 

Jesaja 49:22 Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Mijn hand opheffen naar de heidenvolken, naar 
de volken zal Ik Mijn banier omhoogsteken. Dan zullen zij uw zonen brengen in de 
armen, en uw dochters zullen gedragen worden op de schouder. 

Jesaja 59:19 Dan zullen zij de Naam van de HEERE vrezen vanwaar de zon ondergaat, en Zijn 
heerlijkheid vanwaar de zon opkomt. Als de vijand zal komen als een rivier, zal de 
Geest van de HEERE de banier tegen hem oprichten. 

Jesaja 62:10 Ga door, ga door, de poorten door, bereid de weg voor het volk, verhoog, verhoog 
de gebaande weg, zuiver hem van stenen, steek een banier omhoog boven de 
volken. 

 

                                                             Israel als volk en land

  

Israel als volk en land.                                                                                                                                                               

De volken zijn niet direct in een plaats geïnteresseerd, maar vooral in de Persoon van de Messias: 

Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Wanneer er sprake is van de rustplaats van de Messias 

voor de volken – en dat die heerlijk zal zijn – gaan de gedachten naar de hemel waar de Heere Jezus 

met de Hemelvaart plaatsgenomen heeft op de troon naast de hemelse Vader. Zijn rustplaats zal 

heerlijk zijn. Daar wacht Hij o.a. tot ‘alle vijanden als een voetbank aan Zijn voeten gelegd zijn’. Niet 

alleen wacht de Heere op de effecten van Zijn verlossingswerk door de geschiedenis heen, 

ondertussen geeft Hij leiding aan de gelovigen door Zijn Woord en Geest. Het is bijzonder dat God 

een periode – die nu al 2000 jaar duurt – inruimt voor de blinde heidenen. Het is een groot voorrecht 

en zeker geen recht. Hoewel de HEERE met de profeet Jesaja ruimte maakt voor de toevoeging van 

de (gelovigen uit de) volken, ligt ook bij Jesaja de focus op Israel. We zullen ons bedenken dat ook als 

God het Nieuwe Verbond aankondigt bij profeten zoals Jeremia en Ezechiël, altijd de terugkeer van 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiQt6OvsvviAhWPZlAKHaEJCDIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.israelidoedreizen.nl%2Fcontact%2F&psig=AOvVaw111Dl_jR4_f6yGAZ0Op4Qw&ust=1561234622722264
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.israelnetz.com%2Ffileadmin%2F_processed_%2F6%2Fd%2Fcsm_64482_64485_9d61a6930c.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.israelnetz.com%2Fkommentar-analyse%2F2016%2F06%2F24%2Fdas-volk-das-land-und-die-bibel-wem-gehoert-das-land-israel%2F&docid=1cB09-h0MwR7RM&tbnid=1Tg6V6u11SiQ8M%3A&vet=10ahUKEwjTsPKpsvviAhVuQEEAHbFvB3kQMwhtKB8wHw..i&w=900&h=506&hl=nl&bih=745&biw=1536&q=land%20en%20volk%20Israel&ved=0ahUKEwjTsPKpsvviAhVuQEEAHbFvB3kQMwhtKB8wHw&iact=mrc&uact=8
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de Joden naar Israel daarbij is inbegrepen. De belofte van land en volk worden in het Nieuwe 

Verbond meegenomen. De neiging van gelovigen uit de volken om het Evangelie te vergeestelijken, is 

onjuist. Sterker, de beweging is eerder omgekeerd: wij als gelovigen worden volgens de apostel 

Paulus bij het volk Israel ingelijfd in Romeinen 11:17,18 Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en 

u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel 

en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U 

draagt de wortel niet, maar de wortel u. In het volk Israel houdt de HEERE vast aan de schepping en 

de Joodse mensen als volk en de volken als samengesteld uit echte mensen, levend in concrete 

landen met rivieren en meren en weidegebieden voor het vee en landbouwgrond voor het 

verbouwen van granen en aardappels en groenten en niet te vergeten de vogels en de vissen.  

 De olijfboom als symbool van Israel en de kerk  

Belofte van herstel van land en volk Israel opgenomen in Nieuwe Verbond 

Jeremia 31:31-40 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met 
het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, (..) Voorzeker, dit is het 
verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de 
HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. 
Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet 
meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te 
zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot 
hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid 
vergeven en aan hun zonde niet meer denken. (..) Zo zegt de HEERE: Als de 
hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden en de fundamenten 
van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan zou ook Ik 
heel het nageslacht van Israël verwerpen, om alles wat zij gedaan hebben, 
spreekt de HEERE. Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat de stad 
herbouwd zal worden voor de HEERE, van de Hananeëltoren tot aan de 
Hoekpoort, en dat het meetlint nog verder zal lopen, rechtdoor, tot aan de 
heuvel Gareb en zal afbuigen naar Goa. Heel het dal met de dode lichamen en 
de as en al de velden tot aan de beek Kidron, tot aan de hoek van de 
Paardenpoort naar het oosten toe, zal een heiligheid voor de HEERE zijn. Voor 
eeuwig zal er niets meer worden weggerukt of afgebroken. 

Ezechiël 36:23-38 Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u 
in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de 
HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik in u voor hun ogen geheiligd word. 
Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV6qSvs_viAhXIEVAKHQPFCGUQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Ffincahermosa.com%252Fhermosa%252Foldest-olive-trees-the-world%252F%26psig%3DAOvVaw0oAcFaszCWanokuDiLKMba%26ust%3D1561234775613995&psig=AOvVaw0oAcFaszCWanokuDiLKMba&ust=1561234775613995
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Ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein 
worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan 
zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik 
zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees 
geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn 
verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. 
U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor 
Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn. Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. 
(..) Zo zegt de Heere HEERE: Op de dag dat Ik u reinig van al uw 
ongerechtigheden, zal Ik de steden doen bewonen en zullen de puinhopen 
herbouwd worden. Het verwoeste land zal bewerkt worden, in plaats van een 
woestenij te zijn voor de ogen van ieder die erdoorheen trekt. Zij zullen 
zeggen: Dit land, dat verwoest was, is als de hof van Eden geworden. De 
steden die verwoest lagen, verwoest en afgebroken, zijn versterkt en 
bewoond. (..) Zo zegt de Heere HEERE: Opnieuw zal Ik hierom door het huis 
van Israël gevraagd worden om dit voor hen te doen. Ik zal hen even talrijk 
aan mensen maken als aan schapen. Als met de geheiligde schapen, als met 
de schapen van Jeruzalem op hun vaste feestdagen, zo vol zullen de 
verwoeste steden worden met kudden mensen. Dan zullen zij weten dat Ik de 
HEERE ben. 

      

                                                             De val van Jeruzalem in 70 n Chr. 

 

Toestemming van de Volkenbond om de staat Israel te stichten in het land van herkomst.                            

Omdat we menen hierboven overtuigend te hebben aangetoond dat de Heere Jezus ‘de wortel van 

Isaï’ is, kunnen we de aanvullende gegevens uit het Nieuwe Testament en de geschiedenis 

toepassen. Wij weten dat er tussen de Hemelvaart van onze Heere Jezus Christus en de Wederkomst 

op de wolken nu al een periode ligt van meer dan 2000 jaar. In deze tijd is het Evangelie over de hele 

aarde verspreid en zijn – zo goed als – alle volken ermee bereikt. Lucas heeft voorzegd dat God Zich 

na verloop van tijd – als de tijd van de gelovigen uit de volken vol zijn – opnieuw zal wenden tot Zijn 

volk Israel en stad en tempel herbouwd zal worden. Lucas 21:24 En zij zullen vallen door de scherpte 

van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door 

de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Ook Paulus heeft 

dit inzicht van God ontvangen in Romeinen 11:25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt 

van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël 

is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Hoewel het dus reeds in Paulus tijd 

bekend was dat God Zich na verloop van tijd opnieuw zou keren tot Zijn oude volk Israel, zijn wij er in 

onze tijd getuige van dat deze belofte meer en meer zijn beslag krijgt, om te beginnen met de 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ontdekgod.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F03%2Fval-jeruzalem.jpg%3Fx96364&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ontdekgod.nl%2Fhoop-toekomst%2Fval-jeruzalem%2F&docid=qnF6SuOyj-G9aM&tbnid=sXtJF1fj08p9RM%3A&vet=1&w=640&h=360&hl=nl&bih=745&biw=1536&ved=2ahUKEwilzaSBr_3iAhXELFAKHTorCzEQxiAoAnoECAEQFg&iact=c&ictx=1
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beëindiging van de WOII en de Stichting van de Staat Israel in 1948. Vervolgens zien we de terugkeer 

van Joden uit alle delen van de wereld. Jesaja 11:11 En het zal op die dag gebeuren dat de Heere 

opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand het overblijfsel van Zijn volk zal verwerven, dat 

overgebleven zal zijn in Assyrië en in Egypte, in Pathros, Cusj, Elam, en in Sinear, Hamath en op de 

eilanden in de zee. Het is opmerkelijk dat hier sprake is van een tweede keer. Logisch en historisch 

gezien klopt dit als een zwerende vinger. De eerste terugkeer uit de ballingschap was in het jaar 539 

v Chr. Op dat moment kregen de ballingen van Kores de vorst van Medië/Perzië de mogelijkheid – ja 

zelfs de aansporing – om terug te keren naar hun land en de stad Jeruzalem en de tempel weer te 

herbouwen. Feitelijk is in die zin de terugkeer na WOII de tweede terugkeer; alles ook in het licht van 

de Nieuwe Testamentische en historische gegevens na Christus. In het licht van diezelfde 

geschiedenis zien we de beslissing van de Volkenbond met de toezegging van de stichting van de 

Staat Israel in het land van herkomst als een goddelijk ingrijpen ten gunste van het Joodse volk. In 

ieder geval in de begintijd genoot het Joodse volk – mede vanwege de ontberingen die dit volk had 

doorgemaakt in WOII – de sympathie van veel volken, waardoor een terugkeer naar het land Israel 

werd gestimuleerd en ondersteund. Het feit dat hier sprake is van de vier hoeken van de aarde maakt 

ons ervan bewust dat – zoals bij de eerste keer – niet alleen sprake is van een relatief kleine 

verstrooiing en terugkeer vanuit de omliggende landen, maar dat Jesaja op aangeven van de HEERE 

hier de grenzen wereldwijd oprekt. Tegelijk zijn de vier hoeken van de aarde onmiskenbaar een link 

naar de vier hoeken waar het boek Openbaring – inclusief van de terugkeer van het Joodse volk – ons 

bij bepaalt in Openbaring 7:1,4 Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. (..) 

En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er 

verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Ook het boek Openbaring bevestigt dat we hier 

moeten denken aan de tweede en laatste terugkeer van de Joden uit de hele wereld naar Israel. 

Jesaja 11:12 Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van 

Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van 

de aarde. 

De vier hoeken van de aarde

 

Juda en Efraim zullen vrede sluiten                                                                                                                                    

Er is vermoedelijk vanaf het begin sprake geweest van een zekere rivaliteit tussen Juda en Efraïm. 

Efraïm was de zoon van Jozef, die door God werd uitgekozen om als stamgebied voor Gods woning te 

dienen. Aanvankelijk vond de tabernakel zijn vaste woonplaats in Silo, de hoofdplaats van het 

stamgebied van Efraïm. Omdat het daar mis ging – door toedoen van Eli en zijn beide zonen Hofni en 

Pinehas – en de ark als de troon van God ging zwerven door Filistijns gebied, koos God voor een 

andere stam namelijk Juda. Het was dan ook – niet toevallig – David die de ark in Jeruzalem 

huisvestte. Psalm 78:67-72 Hij verwierp de tent van Jozef, de stam Efraïm verkoos Hij niet. Maar Hij 

verkoos de stam Juda, de berg Sion, die Hij liefhad. Hij bouwde Zijn heiligdom, als hoogten, en vast als 

de aarde, die Hij voor eeuwig grondvestte. Hij verkoos Zijn dienaar David en haalde hem bij de 
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schaapskooien vandaan. Van achter de zogende schapen deed Hij hem komen om te weiden Jakob, 

Zijn volk, en Israël, Zijn eigendom. Hij heeft hen geweid met een oprecht hart en hen geleid met zeer 

bekwame hand. Het volk Israel was aanvankelijk in twee stukken opgedeeld met het Noorden als het 

gebied van koning Saul en het Zuiden (Juda) met het gebied van David. Later werden deze gebieden  

samengevoegd en vormden zij onder leiding van David het groot Israel. Het is niet toevallig dat het 

land op de oude breuklijn breekt, wanneer God het volk in twee stukken breekt bij wijze van straf 

omdat Salomo het dienen van de afgoden teveel ruimte bood. In die tijd is de animositeit 

vermoedelijk nog sterker toegenomen. Maar dat zal dus bij de tweede Aliyah verbeteren. De 

onderlinge jaloezie zal afnemen en geen rol meer spelen. Jesaja 11:13 Dan zal de afgunst van Efraïm 

verdwijnen, en wie Juda in het nauw drijven, zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal niet langer jaloers 

zijn op Juda, en Juda zal Efraïm niet meer in het nauw drijven. Het is niet bekend of dit op dit moment 

– na 1948 – een rol speelt. Het vermoeden bestaat dat men als Jood op dit moment kan terugkeren 

naar het land der vaderen, ongeacht tot welke stam men vanouds behoorde. Dat komt ook omdat 

men – behalve de HEERE God – ook elkaar hard nodig heeft om zich de vijanden van het lijf te 

houden. Het Joodse volk heeft vooral te lijden onder onrust en dreiging van de kant van de 

Palestijnse gebieden, het vroegere Filistijnse land. Maar in 1967 kwamen de volken uit alle 

windstreken met hun legers op het Joodse land af om de Joden in zee te drijven; maar die opzet 

mislukte God zij dank. Jesaja 11:14 Zij zullen op de schouder van de Filistijnen neerstrijken in het 

westen, samen zullen zij de mensen van het oosten uitplunderen. Zij zullen hun hand uitstrekken 

tegen Edom en Moab, en de Ammonieten zullen hun gehoorzaam zijn. De spanningen zijn in zekere 

zin politiek maar zeker ook religieus van aard. Het Joodse volk heeft Jeruzalem in bezit, met als hart 

de tempelberg waar op dit moment de Moslims hun heiligdom hebben in de vorm van de Al Aksa 

Moskee. Alle omliggende landen zijn Moslimlanden, die er niet gerust op zijn dat het Joodse volk hun 

heiligdom op de tempelberg nog lang zal respecteren. En dan is er ook nog oud zeer. Ismael – de 

vader van de Arabieren – stamt, net als de Joden van Abraham af. Het is de zoon van Abraham die 

samen met zijn moeder Hagar weggestuurd werd door de God van Israel. Dat voelt nog steeds als 

een vernedering voor de Arabische volken, die eeuwenlang met de Islam gedomineerd hebben in het 

Midden Oosten en het land Israel bezet hielden. Voor hun is het ook de religieuze vraag ‘Wie de ware 

God is?’ – de God van Israel of de God van de Arabieren – en het is tot hun ontzetting dat de laatste 

decennia het Joodse volk opnieuw in het land van herkomst woont en dat Jeruzalem de hoofdstad 

van dat land is geworden en erkend wordt door bijvoorbeeld Amerika.    

Jeruzalem met de Klaagmuur en de Al Akse Moskee op de tempelberg.
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Hoewel de strijd om lijfsbehoud voor het volk Israel werkelijk een issue is, vergroot de HEERE de 

mogelijkheden voor de terugkeer. In de tijd van de Exodus was het de Schelf zee, die een obstakel 

vormde in de vluchtroute naar het beloofde land. Het was omdat God door Zijn knecht Mozes een 

route door de zee creëerde, anders hadden de Israëlieten als ratten in de val gezeten. Achter hen het 

optrekkende leger van de Farao en voor hen de ontoegankelijk Schelf zee. Iets vergelijkbaars zal de 

HEERE doen, niet alleen in het zuiden met de Schelf zee, maar ook in het Noorden met de Eufraat. 

Beide wateren vormen een fysieke drempel voor Joodse mensen die naar Israel willen ontkomen. 

God belooft beide wateren zo te behandelen dat ze voor het Joodse volk geen verhindering vormen 

om het vege lijf te redden. Jesaja 11:15 Dan zal de HEERE de inham van de zee van Egypte met de ban 

slaan, en Hij zal Zijn hand opheffen tegen de rivier de Eufraat door Zijn sterke wind. Hij zal haar 

uiteenslaan in zeven stromen, en maken dat men er met zijn schoenen doorheen kan gaan. De rivier 

de Eufraat zal in vijf stromen worden opgesplitst waardoor het water zich dermate verspreidt dat 

men er bijna droogvoets door kan wandelen. Het zal zeker geen verhindering vormen voor 

vluchtende mensen om de rivier de Eufraat over te steken op deze manier. Of het fysiek bedoeld is of 

als metafoor – alle obstakels die een terugkeer verhinderen worden weggenomen – moet worden 

beschouwd is niet helemaal duidelijk. Wel wordt de indruk gewekt dat – afstammelingen van – het 

Joodse volk op een zeker moment in de geschiedenis, vergelijkbaar met de tijd van de Exodus sterke 

behoefte zullen gevoelen om terug te keren naar het land van herkomst. Normaal zijn er in zo’n 

situatie allerlei obstakels zoals paspoorten, welwillendheid van overheden, vervoer, financiën enz. 

enz. God zegt toe dat Hij in die tijd alle obstakels zal reduceren tot hoegenaamd niets, om de 

doorgang van de Joodse mensen mogelijk te maken en te bespoedigen. Het is opmerkelijk dat de 

Joodse mensen hier met de geladen term ‘overblijfsel’ genoemd worden. We hoeven maar te denken 

aan de naam van de eerste zoon van Jesaja om de herinnering levend te houden. Onwillekeurig gaan 

de gedachten in de richting van ‘de uitverkorenen onder Israel’. Toen al – in de tijd van koning Achaz 

– sprak de naam van Jesaja’s zoontje boekdelen. Jesaja 7:3 En de HEERE zei tegen Jesaja: Ga nu op 

weg, Achaz tegemoet, u en uw zoon Sjear-Jasjub, naar het einde van de waterloop van de 

bovenvijver, bij de weg naar het Blekersveld. Sjear jashub betekent een rest zal terugkeren. Met de 

woorden waarmee Jesaja het hoofdstuk afsluit, bevestigt de HEERE deze toezegging. Jesaja 11:16          

Er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel van Zijn volk, die overgebleven zal zijn in Assyrië, 

zoals het met Israël gebeurde op de dag dat het wegtrok uit het land Egypte. De HEERE stelt deze 

Alijah voor als een tweede Exodus. De vergelijking met de tijd van de Uittocht zal ieder te 

binnenschieten. Het is voor de hand liggend om te denken aan de tijd na WOII en de Stichting van de 

Staat Israel en de trek van Joden uit allerlei landen naar het land van herkomst.   

                                                                    De Eufraat en de doortocht door de Schelfzee.
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