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Jesaja 9  

1 Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw 

van de dood, over hen zal een licht schijnen.                                                                                                                             

2 U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor Uw 

aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit 

verdeelt.                                                                                                                                                                                        

3 Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, en de knuppel van hun slavendrijver hebt U 

verbroken als eens op Midiansdag.                                                                                                                                           

4 Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand 

worden, voedsel voor het vuur.                                                                                                                                               

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. 

En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.                                   

6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van 

David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en 

gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit 

doen.                                                                                                                                                                                               

7 De Heere heeft een woord gezonden in Jakob, en het is gevallen in Israël.                                                                     

8 En heel dit volk zal het weten, Efraïm en de inwoners van Samaria, die in hoogmoed en in trots 

zeggen:                                                                                                                                                                                        

9 Bakstenen muren zijn gevallen, maar wij zullen ze weer opbouwen met gehouwen stenen. Wilde 

vijgenbomen zijn geveld, wij zullen er ceders voor in de plaats zetten.                                                                         

10 Want de HEERE zal de tegenstanders van Rezin tegen hem opzetten en Hij zal zijn vijanden 

ophitsen:                                                                                                                                                                                      

11 de Syriërs vanuit het oosten en de Filistijnen vanuit het westen, zodat zij Israël verslinden met 

heel hun mond. Bij dit alles keert Zijn toorn zich niet af; nog is Zijn hand tegen hen uitgestrekt.                        

12 Want het volk bekeert zich niet tot Hem Die het slaat, en de HEERE van de legermachten zoeken 

zij niet.                                                                                                                                                                                          

13 Daarom zal de HEERE van Israël kop en staart, palmtak en riet, op één dag afsnijden.                                   

14 De oudste en aanzienlijke: zij zijn de kop, en de leugen onderwijzende profeet: hij is de staart.                 

15 Want de leiders van dit volk zijn misleiders: wie door hen worden geleid, worden in verwarring 

gebracht.                                                                                                                                                                                              

16 Daarom zal de Heere Zich niet verblijden over hun jongemannen, en zal Hij Zich niet ontfermen 

over hun wezen en hun weduwen, want zij zijn allen huichelaars en kwaaddoeners en elke mond 

spreekt dwaasheid. Bij dit alles keert Zijn toorn zich niet af; nog is Zijn hand tegen hen uitgestrekt.                   

17 Want de goddeloosheid brandt als vuur, verteert dorens en distels, steekt het struikgewas in het 

woud aan, en ze gaan op in een wolk van rook.                                                                                                                  

18 Door de verbolgenheid van de HEERE van de legermachten zal het land zwartgeblakerd worden en 

het volk zal als voedsel worden voor het vuur. De een zal de ander niet sparen.                                                           

19 Hapt men naar rechts, toch lijdt men honger; eet men naar links, toch wordt men niet verzadigd. 

Eenieder zal het vlees van zijn eigen arm eten:                                                                                                               

20 Manasse van Efraïm, Efraïm van Manasse; en die samen zijn tegen Juda. Bij dit alles keert Zijn 

toorn zich niet af; nog is Zijn hand tegen hen uitgestrekt. 
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Jesaja 9 borduurt verder op Jesaja 8.                                                                                                                     

Opnieuw verwonderen we ons over de hoofdstuk-indeling van de Bijbel. Deze indeling komt niet van 

God. In die zin is hij niet heilig. Voor ons is het niet helder om welke reden de indeler hier een streep 

trekt en niet daar. Zo lijkt het laatste vers van Jesaja 8 duidelijk bij Jesaja 9 te horen. Toch lijkt er ook 

wel wat voor te zeggen om dat vers nog bij Jesaja 8 te laten. Het mooie is dat op die manier de 

profetie van Jesaja 8 eindigt met een belofte en niet met een bedreiging. Op die manier valt er licht –

over het hele hoofdstuk. Terwijl Jesaja oproept - tot zijn ‘terug naar de wet en de getuigenis’ – komt 

het oordeel over het Noorden. Toch eindigt het hoofdstuk dus niet zonder een teken van hoop. Het 

laatste vers van Jesaja 8 – bemoediging – past ook heel goed na het vers – bedreiging – dat er aan 

voorafgaat. Jesaja 8:22,23 Of men de blik nu naar boven richt, of naar de aarde kijkt, er zal 

benauwdheid en duisternis zijn, angstaanjagende donkerheid. En men zal voortgedreven worden, het 

donker in. Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Zoals Hij in 

vroeger tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo zal 

Hij in later tijd eer bewijzen aan de Weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea waar de 

heidenvolken wonen. We mogen achteraf wel blij zijn met deze vers-indeling. Hij laat iets zien van 

Gods hand.  

Oude karavaanweg van Nineve via Galilea naar de zee

  

 
De hoofdstuk- en vers-indeling van de Bijbelse tekst.                                                                                             
Er wordt van uitgegaan dat Stephen Langton – een Engelse geestelijke die later aartsbisschop van 
Canterbury werd – de Bijbelboeken in hoofdstukken heeft ingedeeld. Dat deed hij aan het begin 
van de 13de eeuw toen hij leraar aan de Universiteit van Parijs was. In de tijd van Langton waren 
er in Parijs studenten van over de hele wereld, die hun bijbels meebrachten. Maar de docenten en 
studenten konden hun verwijzingen niet met elkaar delen, omdat de hoofdstuk-indeling in hun 
manuscripten niet overeenkwam. Daarom ontwikkelde Langton een nieuwe hoofdstuk-indeling. 
Zijn systeem ‘viel in de smaak bij lezers en schrijvers’ en ‘werd al snel in heel Europa gebruikt’.                                                                                                                                                                 
Robert Estienne, Frans geleerde en drukker, maakte het ons halverwege de 16de eeuw nog 
makkelijker. Hij wilde het onderzoeken van de Bijbel populairder maken. Hij besefte hoe belangrijk 
het was één systeem te hebben met zowel genummerde hoofdstukken als genummerde verzen. 
De kerk had het Oude Testament overgenomen van de Joodse gemeenschap. Deze had in 100 na 
Chr. in de stad Jamnia de canon van de Tenach – zoals zij het Oude Testament noemen – 
vastgesteld. In 1448 verraste de Joodse Rabbi Nathan de wereld door de tekst van het Oude 
Testament te verdelen in verzen. Estienne deelde de christelijke Griekse Geschriften – ook wel het 
Nieuwe Testament genoemd – in genummerde verzen in en combineerde ze met de verzen die al 
in de Hebreeuwse Bijbel stonden. In 1553 gaf hij de eerste volledige Bijbel (in het Frans) uit, met 
grotendeels dezelfde hoofdstukken en verzen die nu in de Bijbel staan. Zijn systeem werd al snel 
overgenomen door andere drukkerijen. Het is waar dat de hoofdstuk- en vers-indeling niet van 
God komt, en soms wordt de Bijbelse tekst op een onverwachte plaats gesplitst. Maar op deze 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Falfredmuller.files.wordpress.com%2F2016%2F01%2F040815-romeinse-weg-in-de-buurt-van-wadi-qelt.jpg%3Fw%3D413&imgrefurl=https%3A%2F%2Falfredmuller.net%2F2016%2F01%2F19%2Fwegen-en-paden%2F&docid=dFJ3hNrHkKRItM&tbnid=F37r7EMJIpOcCM%3A&vet=10ahUKEwjHuLW2kazgAhUxMuwKHQdhAtgQMwg-KAAwAA..i&w=413&h=269&hl=nl&bih=931&biw=1920&q=de%20wegen%20in%20de%20oudheid%20door%20Israel&ved=0ahUKEwjHuLW2kazgAhUxMuwKHQdhAtgQMwg-KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz_tiBkqzgAhXN0KQKHVgnCCcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.zelfbeschouwing.info%2Fbijbelseaardrijkskunde.htm&psig=AOvVaw3ALDXgiTFU7fgX5nc8vMd3&ust=1549715407699597
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manier is het makkelijker om citaten te vinden en om afzonderlijke verzen – die een bijzondere 
betekenis voor ons hebben – te markeren of met anderen te delen. 
 

 

Profetie van Jesaja over Galilea                                                                                                                        

Jesaja de profeet van de HEERE woont en werkt in Jeruzalem. Het is opmerkelijk dat God hem een 

profetie geeft over het Noordrijk, om precies te zijn over het gebied dat wij nu Galilea noemen. In die 

omgeving bevinden zich twee stamgebieden van Israel, namelijk Zebulon en Naftali. Het is vooral dat 

gebied waar de profetie zich op richt. In het vorige hoofdstuk is de verwoesting van dat gebied ter 

sprake gekomen. God dreigt het volk in het Noorden met de ballingschap en die tijd is aangebroken 

voor dit deel van het land in 735 v Chr. 2 Koningen 15:29 In de dagen van Pekah, de koning van Israël, 

kwam Tiglath-Pileser, de koning van Assyrië, en nam Ijon in, en ook Abel-Beth-Maächa, Janoah, 

Kedes, Hazor, Gilead, Galilea en het hele land van Naftali; en hij voerde de inwoners weg naar Assyrië. 

Het rommelt behoorlijk in het noorden. Aanleiding was de samenzwering van Pekah, de zoon van 

Remalia – koning van Israel – met Rezin de koning van Syrië, die samen Jeruzalem aanvielen omdat 

koning Achab niet mee wilde werken met een coalitie tegen het machtige Assur. Pekah de koning van 

het Noordrijk overleefde de inval van Assur, maar werd gedood door Hosea, die hem opvolgde als 

koning. 2 Koningen 15:30 Wie weet dat Damascus viel in 732 v Chr. en Samaria in 722 v Chr. én hoe 

omliggende volken – als hyena’s – reageren op verzwakte volken, kan weten dat het er bijzonder 

somber uitzag voor de noordelijke stammen van Israel. Hoewel we niet precies dag en uur en jaar 

kennen, wordt deze profetie van Jesaja 9 in deze onstuimige tijd voor het noorden van Israel 

geplaatst. ‘Ze zijn zelf begonnen‘, zou iemand kunnen zeggen. Dat is zeker waar. Het begon bij de 

weigering van Noord-Israel om Vazalstaat van Assur te worden. Toch is dit steevast het advies van 

God ‘om het juk van de wereldleider op dat moment – of dat nu Assur is of Babel – te accepteren’. 

Van die grootmachten kun je het als klein land toch niet winnen. Het is vragen om moeilijkheden, om 

niet zwaardere termen te gebruiken zoals ‘politieke zelfmoord’. De dood heerst op het platteland en 

in de dorpen. Maar dat zal volgens de HEERE niet zo blijven. Tegen de achtergrond van de duisternis 

die dit land overheerst, tekent God een opkomend licht. Jesaja 9:1 Het volk dat in duisternis wandelt, 

zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht 

schijnen.  

Het begin van Jesaja 9 is als een lichtstraal in een donker bos.

 

God steekt de verdreven stammen Naftali en Zebulon een hart onder de riem.                                                                              

Met het geloof in de God van de Bijbel is het vaak ook gedaan met het politieke inzicht. De gevolgen 

waren desastreus. In het begin leek het misschien nog ergens op – toen men Juda zware slagen 

toebracht – maar toen Achab de hulp in riep van het grote Assur was het gedaan met alle euforie, 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjblZGPgKzgAhVJjqQKHehOBKIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fbracom.nl%2Fherfst-landgoed-lievensberg%2F&psig=AOvVaw32rgrffYvfb19SBo4t0nKV&ust=1549710577232484
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gesteld dat die er geweest is. Sinds de Syro-Efraimitische oorlog was er geen moment rust meer in 

Noord-Israel. Het volk werd gedecimeerd. De mensen die de aanval op hun stad of dorp overleefden 

werden als gevangenen weggevoerd naar Assur. Men zag het zeer somber in. Toch ontvangt men een 

hoopvolle boodschap van Gods profeet in Jeruzalem. Jesaja 9:2 U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt 

U niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij 

de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Vreemde overheersers trokken met 

hun legers over het land. De soldatenlaarzen stampten door de straten. Als vee werden de mensen 

bij elkaar gedreven. Wie zich verzette werd met de stok geslagen. De klap op de schouder zal wel 

berucht geweest zijn. Met een stokslag sloeg men de schouder aan stukken. Wie zag – dat dit met 

iemand anders gebeurde – had het lef niet om zich nog langer te verzetten. Ook dat zal eenmaal tot 

het verleden behoren. In plaats van geslagen en weggevoerd te worden, zal men de overwinning op 

zijn vijanden vieren in dat gebied. Jesaja 9:3 Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, en 

de knuppel van hun slavendrijver hebt U verbroken als eens op Midiansdag. Midiansdag is de dag 

waarop Gideon, de Rechter – met fakkels in de kruiken een grote overmacht suggererend – de 

overwinning vierde op het grote Midian van zijn dagen. Rechters 7:22,23 Toen de driehonderd op de 

bazuinen bliezen, richtte de HEERE het zwaard van de een tegen de ander, en dat in heel het kamp. En 

het leger vluchtte naar Beth-Sitta in de richting van Zerera, tot aan de oever van Abel-Mehola, boven 

Tabbath. Toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen: uit Naftali, uit Aser en uit heel 

Manasse. En zij joegen Midian achterna. De noordelijke stammen herinneren zich de verhalen over 

Midiansdag vermoedelijk als de dag van gisteren, want het speelde zich af in hun gebied. Zoiets, zo’n 

bevrijdende actie van Godswege zal zich ook in de toekomst van Galilea voordoen. Jesaja 9:4 Ja, elke 

laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand worden, 

voedsel voor het vuur.   

Als eens op Midians-dag  

        

 

De HEERE God wekt hoge toekomstverwachtingen voor het gebied wat wij Galilea noemen. Galilea 

ligt in het Noorden van Israel. Het moet altijd de eerste klappen opvangen van binnenvallende 

vijandelijke legers. Omdat er een belangrijke verbindingsweg van Noord-Zuid doorheen loopt hebben 

zich vermoedelijk verschillende mensen uit andere volken zich in dit gebied – aan de karavaanroute – 

gevestigd. Het wordt later niet voor niets ‘het Galilea van de volken’ genoemd. Mattheus 4:15 Het is 

er gedurende vele tijden van de geschiedenis onrustig geweest. De verwachting die God wekt voor 

de toekomst zal de inwoners bijzonder aanspreken. Er breken betere tijden aan. Het is straks 

afgelopen met de stampende soldatenlaarzen en de onrust waarin dit gebied zich zo vaak bevond. 

Mogelijk vraag iemand zich af wat de bevolking van Galilea op dat moment aan deze profetie heeft. 

Toch is dat niet gering. Wat wil het geval? God heeft een eeuwig verbond met Zijn volk Israel. Dat 

betekent echter niet dat dat verbond niet door diepe dalen kan gaan, zo diep dat het gedurende 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF1vm9hKzgAhWyPOwKHV0xBukQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Fnl%2Fpublicaties%2Fboeken%2Fleer-verhalen-bijbel%2F6%2Fgideon-midianieten%2F&psig=AOvVaw2cqdk14tQ1dr34bGQcCKIN&ust=1549711734798329
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kortere of langere tijd onzichtbaar is. Toch is God trouw aan Zijn volk. Er komt een tijd waarop God 

nieuwe stappen zal zetten om Zijn volk te verlossen. Bijvoorbeeld in de persoon waar God naar 

verwijst in Jesaja 9. Wanneer we onze gedachten laten gaan over de vervulling van deze profetie 

gaan onze gedachten naar de geboorte en het optreden van onze Heere Jezus Christus. Vanuit de 

vervulling, zoals beschreven in het Nieuwe Testament valt – met terugwerkende kracht – licht over 

dit tekstgedeelte. Het is vooral het Evangelie van Mattheus waarin het verband met Jesaja wordt 

gelegd. Mattheus 4:13-17 Jezus verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, dat aan de zee lag, in 

het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken 

werd toen hij zei: Land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, 

Galilea van de volken, het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten 

in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te prediken en 

te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Niet alleen het begin van 

Jezus’ prediking, maar ook de ontmoeting met de discipelen – na Zijn dood en opstanding – is in 

Galilea. Mattheus 28:10 Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen, bericht Mijn broeders 

dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien. Duidelijk is dat het gebied ook in de tijd 

van Jezus niet goed bekend stond. Men koesterde zeker geen hoge verwachtingen ten aanzien van 

de bevolking van Galilea. Het feit dat Jezus uit Galilea komt, pleit tegen Hem. Johannes 7:52 Zij 

antwoordden en zeiden tegen hem: Bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat in Galilea geen 

profeet is opgestaan.   

                                                      Jezus, het licht van de wereld.

 

Christus brengt licht voor de individuele mens en de volken.                                                                                                    

Wie zich afvraagt op welke wijze God door de Heere Jezus de basis heeft gelegd voor de vrede en de 

gerechtigheid in dat gebied – in de relatie tussen de mensen en de volken – wordt op het spoor gezet  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2Fa%2Fa7%2FShaft_of_light%252C_Westing_-_geograph.org.uk_-_583541.jpg%2F220px-Shaft_of_light%252C_Westing_-_geograph.org.uk_-_583541.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FWolkenstralen&docid=IWlMkuc_etzxGM&tbnid=xfP8JpYHPKeSdM%3A&vet=10ahUKEwiZ8bjGk6zgAhWFr6QKHcO2CpQQMwg8KAAwAA..i&w=220&h=146&hl=nl&bih=931&biw=1920&q=licht%20door%20de%20wolken&ved=0ahUKEwiZ8bjGk6zgAhWFr6QKHcO2CpQQMwg8KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwioyJvvk6zgAhULzaQKHb6YCZQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.nieuwsblad.be%2Fcnt%2Fgsjem18q&psig=AOvVaw1iASMirvYncLuGbXHxPmrQ&ust=1549715877380407
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met de verwijzing naar het Licht. Het is het Evangelie van Johannes waarin Christus – vanaf het eerste 

hoofdstuk – wordt gepresenteerd als het Licht van de wereld, die de duisternis zal wegnemen.  Zie 

ook Johannes 8:15 Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, 

zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Het is de apostel 

Paulus die door God de wereld ingestuurd wordt om – met het Evangelie van Jezus Christus – licht in 

de duisternis te brengen. Handelingen 26:16,17 Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe 

ben Ik aan u verschenen: om u aan te stellen als dienaar en getuige zowel van de dingen die u gezien 

hebt als van die waarin Ik nog aan u verschijnen zal; en Ik zal u verlossen van dit volk en van de 

heidenen, naar wie Ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het 

licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een 

erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij. Het licht dat Christus is en brengt heeft alles te 

maken met de overwinning van Christus op de satan – de macht van de duisternis – door de wapens 

van de schuld en de dood uit diens handen te slaan. Dat gebeurt door het verzoenend lijden en 

sterven van de Heere aan het kruis van Golgotha en het geschenk van de Heilige Geest. Een 

belangrijk terrein waar dit licht van Christus voor de gelovige tot uitdrukking komt is de nieuwe 

manier van denken en leven waar de HEERE plezier aan beleeft. Efeziërs 5:5-10 Want dit weet u, dat 

geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in 

het Koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om 

deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun 

metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als 

kinderen van het licht – want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en 

waarheid – en beproef wat de Heere welbehaaglijk is. Hoewel we bij de eerste vervulling van deze 

profetie vooral oog krijgen voor de persoonlijke bevrijding van de gelovigen door Christus, moeten 

we er aan vasthouden dat dit pas het begin is. Het is de – door Christus’ dood en opstanding gelegde 

– basis voor de nieuwe manier waarop mensen en volken in de toekomst met elkaar zullen omgaan.  

 

 

De profetische vervulling is een kind.                                                                                                                                

Het is trouwens niet alleen het Nieuwe Testament dat de verbinding legt tussen Galilea en de komst 

van de Heere Jezus Christus, maar ook in Jesaja 9 wordt verwezen naar de geboorte van de Verlosser 

van de wereld. God kondigt via de profeet Jesaja de geboorte aan van een belangrijk Persoon die ons 

van Godswege geschonken wordt. Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, 

en de heerschappij rust op Zijn schouder. Er wordt gesproken in de voltooid verleden tijd – ons is 

geboren – het zogenaamde ‘perfectum propheticum’ om de zekerheid van de profetie te 

onderstrepen. Niet alleen is elk kind van God gegeven, maar dit kind wordt verderop Zelf ‘God’ 

genoemd. Vanaf het begin is duidelijk dat we in deze Zoon van God met een heerser te maken 

hebben. De relatie van God met de nazaten van koning David is er een geweest als die van vader-

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibxfCVlqzgAhUBsqQKHeEpBJ0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.dagelijksebroodkruimels.nl%2Fopwekking-618%2F&psig=AOvVaw2jCnClHSg74XJUvsp_f46j&ust=1549716449841779
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zoon. 2 Samuël 7:14  Ík zal hem tot een Vader zijn, en híj zal Mij tot een zoon zijn, wat wil zeggen: als 

hij zich misdraagt, zal Ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen en met slagen als van 

mensenkinderen. Maar hier gaat het om Gods Zoon, Die wij later leren kennen in de geboorte van 

Jezus Christus. 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. Onze koning Willem Alexander heeft 

verschillende voornamen. Met die namen hebben zijn ouders hem willen verbinden met zijn 

legendarische voorvaderen. Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg (Utrecht, 27 april 1967) is sinds 30 april 2013 Koning 

der Nederlanden. De Bijbelse koning wordt met enkele rake termen getypeerd in de wijze waarop Hij 

Zijn koningschap uitoefent. Omdat de laatste drie namen een samengesteld karakter hebben, kiezen 

veel onderzoekers ervoor om ook de eerste naam van een samengesteld karakter te laten zijn: 

Wonderlijke Raadsman. Jesaja 9:5 En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, 

Eeuwige Vader, Vredevorst.                                    

De namen van de komende Koning  

Pele Jo-eets Wonderlijke Raadsman Hij is de adviseur van Gods wonderlijke plan om de 
wereld te redden.  

El Gibbor Sterke God Hij heeft alles ‘in huis’ om Gods plan uit te voeren 
want Hij is God. 

Abi Eed Eeuwige Vader Hij ziet toe op allen die deel uitmaken van Gods 
Rijk vanuit de band Vader-kind 

Sar Sjalom Vredevorst Er komt geen einde aan de vrede onder Zijn leiding  
 

 

Gods Koninkrijk komt op aarde.                                                                                                                                                 

Met vers 6 lijkt de HEERE samen te vatten wat Hij in het Verlossingswerk van Zijn Zoon aan de wereld 

zal schenken. Jesaja 9:6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde 

komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen 

door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De heerschappij zal niet van de ene op de 

andere dag plaatsvinden. Dat merk je aan het woord ‘uitbreiding’. Langzaam maar zeker zal Zijn 

heerschappij zich over de hele wereld verbreiden. Het is eenzelfde verwachting die de HEERE ook  

wekt bij de mensen die de droom van Nebukadnezar in zijn betekenis willen begrijpen. Daniël 2:35 

Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. 

Gedurende – nu al twintig eeuwen – wordt het volle getal van uitverkoren mensen uit de volken en 

uit het Joodse volk samengesteld. Wanneer de volheid bereikt is – bij de volken en het Joodse volk – 

zal Gods Koninkrijk op aarde aanbreken, met alle burgers van Gods Rijk. Romeinen 11:25 Feit is dat 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.dagelijksebroodkruimels.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2FChristelijke-Kerstkaarten-Jesaja-9-5-Wonderbare-Raadsman-Goddelijke-Held.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.dagelijksebroodkruimels.nl%2Fwebshop%2Fchristelijke-kaarten%2Fchristelijke-kerstkaart-jesaja-9-5-handletter%2F&docid=kB87b1iMXgOs_M&tbnid=FCKnpw8qSYL0LM%3A&vet=10ahUKEwiwq4Del6zgAhWIzqQKHb8UAbwQMwhCKAQwBA..i&w=1024&h=1024&hl=nl&bih=931&biw=1920&q=wonderbare%20raadsman&ved=0ahUKEwiwq4Del6zgAhWIzqQKHb8UAbwQMwhCKAQwBA&iact=mrc&uact=8
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men alleen door het geloof in de Heere Jezus – én de gehoorzaamheid die daar deel van uitmaakt – 

de weg naar Gods Koninkrijk kan vinden. 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. Hoewel 

wij weten dat de mensen uit de volken en uit het Joodse volk door het geloof ingelijfd worden in 

Gods volk, is het duidelijk dat – het hier niet alleen een persoonlijke ethiek betreft van individuele 

personen, maar dat – deze Zoon van God een koning is met een volk. Koning op de troon van David. 

Hij heeft Zijn Rijk gebaseerd op gerechtigheid en recht, omdat Hij Zichzelf als offer voor de zonden 

heeft gegeven. Op die manier heeft Hij in onze plaats de straf gedragen die van Godswege als vonnis 

op de zonde was gezet. Omdat Christus persoonlijk onschuldig was heeft God Zijn verlossingswerk 

bekroond met opstanding en het zitten aan Gods rechterhand in Zijn heerlijkheid. Omdat de schuld is 

weggenomen voor ieder gelovig mens, is ook het vonnis – de eeuwige dood – niet langer van 

toepassing en zullen de uitverkorenen delen in opstanding uit de dood en het eeuwige leven. God 

heeft er Zijn Goede Naam en eer op gezet om deze zaken tot stand te brengen. Jesaja 9:6 De na-ijver 

van de HEERE van de legermachten zal dit doen. God heeft Zich voorgenomen om de duivel en zijn 

hele rijk vernietigend te verslaan en de mensen – die dat willen en aan wie het gegeven is – te 

redden. De HEERE heeft dit plan vanaf het begin onomwonden bekend gemaakt aan de satan en aan 

de gevallen mens in het paradijs. Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de 

vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de 

hiel vermorzelen. Aan het einde van de geschiedenis wordt de balans opgemaakt. De satan, de dood 

en de mensen die zijn kant kozen zijn verdwenen in de hel. Op de nieuwe aarde gunt God de nieuwe 

mensengemeenschap uit Joden en heidenen een hersteld bestaan. God Zelf zal te midden van Zijn 

volk en de volken op de hele aarde tronen in Jeruzalem. Het is de tijd van de ‘omgesmolten zwaarden 

tot ploegscharen’. Het eeuwige vrederijk zal dan een aanvang nemen.   

Gods Koninkrijk op aarde

 

Voor wie is het behoud weggelegd?                                                                                                                                                

De HEERE is niet direct optimistisch waar het gaat over de vraag of het er velen zijn die Gods 

Koninkrijk binnengaan. Sterker, wij worden er – bijvoorbeeld in het begin van het Evangelie van 

Johannes – op voorbereid dat zowel bij het volk Israel als bij de volken niet op een grote openheid 

voor Gods reddingsplan kan worden gerekend. Johannes 1:9-11 Dit was het waarachtige licht, dat in 

de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de 

wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 

De ontoegankelijke houding van Gods oude volk en de volken voor het goede nieuws van het 

Evangelie is en blijft schokkend. Niet zozeer voor God als wel voor de mensen die het aangaat. Het is 

dus niet onverwacht, maar niet goed te begrijpen dat mensen zo’n harde nek hebben. De pertinente 

weigering om Gods uitgestoken had aan te nemen, is niet goed te volgen. Gelukkig zijn er mensen die 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Fappie.abspoel.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F09%2Faarde.jpg%3Fresize%3D264%252C264&imgrefurl=https%3A%2F%2Fappie.abspoel.nl%2Fwat-wordt-onze-taak%2F&docid=7src9OKjbm6_8M&tbnid=tWMnWF1Em9lVpM%3A&vet=12ahUKEwjotJnGmqzgAhXpGLkGHTFbDJA4ZBAzKFowWnoECAEQWw..i&w=264&h=264&hl=nl&bih=931&biw=1920&q=gods%20koninkrijk%20op%20aarde&ved=2ahUKEwjotJnGmqzgAhXpGLkGHTFbDJA4ZBAzKFowWnoECAEQWw&iact=mrc&uact=8
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door het geloof in de Heere Jezus, delen in Gods heil. Johannes 1:12,13 Maar allen die Hem 

aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn 

Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit 

God geboren zijn. Blijkbaar is het niet vanzelfsprekend – en gaat het ook niet vanzelf – om Gods Rijk 

binnen te gaan. Paulus roept ons op ‘met vreze en beven’ de toegang te zoeken. Filippenzen 2:12,13 

Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn 

aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en 

beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. 

Wanneer de Heere Jezus gevraagd wordt ‘of het velen zijn die binnengaan’, raadt Hij ons aan alle 

energie te wijden om zelf Gods Rijk binnen te komen in plaats van ons bezig te houden met dit soort 

vragen. Ook zegt de Heere dat Gods liefde uitgaat naar alle mensen, maar dat lang niet iedereen zich 

daarvoor open stelt. Mattheus 22:14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Verderop 

waarschuwt de Heere voor onderschatting van de moeite die gedaan moet worden om God Rijk 

binnen te gaan. Mattheus 7:13,14 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is 

de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is 

nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. Het mag duidelijk 

zijn dat er genoeg mensen overblijven die God in Zijn Koninkrijk opneemt, maar de hoogmoed en de 

regelrechte opstand tegen God is schokkend, zo ook bij de mensen die op dat moment in het 

Noordrijk Israel wonen. 

De kruisiging van Jezus

 

 

Het Noordrijk Israel weigert Gods straffende hand te aanvaarden.                                                                                     

We moeten nuchter zijn. Het is een wonder wanneer een mens zich overgeeft aan Gods genade. Je 

merkt dat zelfs bij iemand zoals Paulus. Voor God was het vroeger een lastige man; iemand die persé 

geen juk van God kon verdragen. Zoals een rund voor de ploeg, zo trapte hij achteruit. Om die reden 

had de boer spijkers aan de voorzijde van de ploeg bevestigd, waar het rund zichzelf aan zou bezeren 

mocht hij toch achter trappen. De Heere herinnert Paulus er aan op het moment van zijn bekering op 

de weg naar Damascus. Handelingen 9:5 En Saulus zei: Wie bent U, Heere? En de Heere zei: Ik ben 

Jezus, Die u vervolgt. Het is hard voor u, met de hielen tegen de prikkels te slaan. Voor ons is er dus 

misschien ook nog hoop. Ook Petrus weet dat de we ternauwernood gered worden. 1 Petrus 4:18 En 

als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Het is 

heel bijzonder dat de HEERE in Jesaja 9 met zulke mooie beloften komt voor de toekomst speciaal 

voor de stammen waar God zoveel problemen mee gehad heeft en nog. Jesaja 9:7 De Heere heeft 

een woord gezonden in Jakob, en het is gevallen in Israël. Wanneer de bewoners van Galilea in die 

tijd desondanks weigeren het eerlijke vonnis van God te ondergaan – de ballingschap naar Assur – 

hebben ze een groot probleem. Ze hadden een groot probleem. Ze trapten achteruit. Ze wilden het 

juk dat God op hen gelegd had, afschudden. Ze vervielen in de oude menselijke fout van de 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmainzerbeobachter.files.wordpress.com%2F2018%2F03%2F05_lijdensverhaal_nigeriaans_steyl_kruisiging.jpg%3Fw%3D640&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmainzerbeobachter.com%2Ftag%2Fgoede-vrijdag%2F&docid=-yg-INT73qLOUM&tbnid=YWcJIVDlqo6TLM%3A&vet=10ahUKEwi9usHwnazgAhWPHLkGHSuWDhYQMwh4KC0wLQ..i&w=600&h=392&itg=1&hl=nl&bih=931&biw=1920&q=moeite%20met%20de%20Messias&ved=0ahUKEwi9usHwnazgAhWPHLkGHSuWDhYQMwh4KC0wLQ&iact=mrc&uact=8
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hoogmoed en de trots. Jesaja 9:8 En heel dit volk zal het weten, Efraïm en de inwoners van Samaria, 

die in hoogmoed en in trots zeggen. Ze zouden nooit iemands slaaf zijn. Daar waren ze zelf ook nog 

eens bij. Het vervelende is echter dat we het van God niet winnen. Als God voor je is, wie zal er tegen 

je zijn? Romeinen 8:31 Maar als Hij tegen je is, heb je een onoverkomelijk probleem. De mensen van 

het Noordrijk zagen kans de HEERE tegen zich in het harnas te jagen. Ze hadden een grote mond en 

ze trokken ook nog eens een veel te grote broek aan. ‘Bakstenen muren waren gevallen. Zij zouden 

ze met eigen handen weer opbouwen en dat ook nog wel met materiaal dat de eeuwigheid verduurt, 

massieve stenen. Hetzelfde gold van de vijgenbomen die waren geveld. Cederbomen zouden ze 

ervoor in de plaats zetten. Jesaja 9:9 Bakstenen muren zijn gevallen, maar wij zullen ze weer 

opbouwen met gehouwen stenen. Wilde vijgenbomen zijn geveld, wij zullen er ceders voor in de 

plaats zetten. Ze bogen zich niet nederig onder de slaande hand van God, maar stonden tegen hem 

op. Dat kwam ze duur te staan. Samen met Rezin hadden de leiders van het Noordrijk veel vijanden 

gemaakt. Een tijd lang leek het geluk aan hun zijde, totdat het zich tegen hen keerde. Toen waren er 

de gewelddadige roofbendes die het hele gebied afstroopten. En als iemand wilde weten hoe dat 

kwam, was het antwoord van Jesaja: ‘God zit daarachter.’ Jesaja 9:10 Want de HEERE zal de 

tegenstanders van Rezin tegen hem opzetten. God was woedend. En Zijn toorn was niet zomaar 

gestild. Jesaja 9:11 Hij zal zijn vijanden ophitsen, de Syriërs vanuit het oosten en de Filistijnen vanuit 

het westen, zodat zij Israël verslinden met heel hun mond. Bij dit alles keert Zijn toorn zich niet af; nog 

is Zijn hand tegen hen uitgestrekt.        

   Het Koninkrijk van (Noord) Israel en van Syrië 

God pakt de leiders van Israel aan met hun volgers.                                                                                                           

God neemt het Zijn volk bijzonder kwalijk wanneer ze zich aan Zijn straffen proberen te onttrekken. 

God heeft één ding voor met de vonnissen – die Hij over Zijn volk velt – en dat is hun bekering. De 

HEERE wil Zijn kinderen aan den lijve laten ondervinden dat ze verkeerd bezig zijn. Hij heeft hen al in 

het begin van hun volksbestaan voorgehouden wat tot zegen zou zijn en wat naar vervloeking zou 

leiden. Deuteronomium 28:13-15 De HEERE zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart, en u zult 

uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag, als u gehoorzaam bent aan de geboden van de HEERE, uw 

God, waarvan ik u heden gebied dat u ze in acht neemt en houdt, en als u niet afwijkt van al de 

woorden die ik u heden gebied, naar rechts of naar links, door achter andere goden aan te gaan en 

die te dienen. Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam 

bent door al Zijn geboden en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al 

deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen. Wanneer ze dan de straf van Godswege 

ondervinden is er één dragend motief bij de HEERE; de hoop en de verwachting dat mensen inbinden 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi46Jbin6zgAhUGLLkGHZmDDkMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FAram-Damascus&psig=AOvVaw2oPWPc2hBv9MLMSnEocOJN&ust=1549719117691039
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en berouw hebben van het kwaad en hun bekering om in het vervolg anders te leven. Wanneer het 

volk echter een harde nek heeft en onbuigzaam is voor de straffende hand van God, halen ze alleen 

maar nog groter ellende over zich heen. Jesaja 9:12,13 Want het volk bekeert zich niet tot Hem Die 

het slaat, en de HEERE van de legermachten zoeken zij niet. Daarom zal de HEERE van Israël kop en 

staart, palmtak en riet, op één dag afsnijden. Mocht iemand niet weten wie God bedoelt met de kop 

en de staart van het volk, dan wordt hij op zijn wenken bediend. God legt uit wie dat zijn. Het gaat 

om de opiniemakers. De leiders van het volk. De oudsten en de zogenaamde profeten. Jesaja 19:14 

De oudste en aanzienlijke: zij zijn de kop, en de leugen onderwijzende profeet: hij is de staart. God ziet 

hen als verleiders. Het zijn de mensen die het goede voorbeeld zouden moeten geven. Het zijn de 

mensen die de goede richting zouden moeten aangeven. Ze doen niet wat God zegt, maar praten de 

mensen naar de mond. Wat het volk graag hoort, dat verkondigen die oudsten en die valse profeten. 

In plaats van rust en orde voor de volksgemeenschap, brengen zij verwarring. God houdt hen 

verantwoordelijk. Zij zullen het zwaar moeten ontgelden. God zal hen niet ontzien. Jesaja 9:15 Want 

de leiders van dit volk zijn misleiders: wie door hen worden geleid, worden in verwarring gebracht.  

Het is duidelijk dat de leiders hard worden aangepakt, maar het volk is al niet veel beter. Het is 

misschien ook wel onder druk van de publieke opinie dat de leiders hun adviezen hebben bijgesteld. 

Niemand roeit graag tegen de stroom is. God moet ook niet veel hebben van de jonge generatie. 

Natuurlijk zijn er mensen die roepen dat dit onrechtvaardig is van God, want op deze manier komen 

er veel weduwen en wezen en dat zijn toch kwetsbare groepen in de samenleving. Dat mag dan waar 

zijn, maar die mensen zijn blijkbaar geen cent beter. Toen ze nog ‘kind waren van’ of ‘vrouw van’ 

waren van hebben ze weinig positieve invloed uitgeoefend op hun man, die als oudste fungeerde of 

als profeet optrad. Ze hebben allemaal boter op hun hoofd. God keert zich af van de gemeenschap 

groot of klein, leider of volger. Het maakt niet uit. Jesaja 9:16 Daarom zal de Heere Zich niet 

verblijden over hun jongemannen, en zal Hij Zich niet ontfermen over hun wezen en hun weduwen, 

want zij zijn allen huichelaars en kwaaddoeners en elke mond spreekt dwaasheid. Bij dit alles keert 

Zijn toorn zich niet af; nog is Zijn hand tegen hen uitgestrekt.        

                                                 Gods toorn raakt oud en jong

 

Het oordeel van God                                                                                                                                                          

De straffen die God uitdeelt hebben dan misschien niet altijd het gewenste effect, maar ze zijn wel 

pedagogisch bedoeld. Wanneer – zoals in de tijd van Jesaja – de mensen arrogant reageren, 

verandert er iets bij de HEERE. De tijd van de corrigerende tik is definitief voorbij. Nu komt God met 

het oordeel. En het oordeel van God komt met vuur. Dit oordeel van God past bij het karakter van de 

goddeloosheid. Goddeloosheid heeft namelijk ook het verterende effect van een vuur. Zoals een 

vuur zich verspreidt door een woud van dorens en distels, zo steekt goddeloosheid een hele 

samenleving aan. Goddeloosheid verteert al het goede en vruchtbare in een maatschappij. Jesaja 

9:17 Want de goddeloosheid brandt als vuur, verteert dorens en distels, steekt het struikgewas in het 

woud aan, en ze gaan op in een wolk van rook. Het antwoord van God op de epidemie van 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.columbusmagazine.nl%2Fpublic%2Fimages%2Fgeo%2Fregion%2F1151%2Fnew_396670_648_0.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.columbusmagazine.nl%2Fazie_en_midden-oosten%2Fisrael%2Fnoord-israel%2Freisreporter%2Ffotos%2F396670&docid=U00nA8PY2-dtcM&tbnid=rhHv-FppORYjlM%3A&vet=10ahUKEwj0vamMoqzgAhUQCewKHYKuBdMQMwhlKBowGg..i&w=648&h=446&itg=1&hl=nl&bih=931&biw=1920&q=oudsten%20in%20israel&ved=0ahUKEwj0vamMoqzgAhUQCewKHYKuBdMQMwhlKBowGg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj428-loqzgAhWnsaQKHVDuDakQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fchristenenvoorisrael.nl%2F2017%2F09%2Fweerspannige-zoon-leert-opvoeden-is%2F&psig=AOvVaw2VvTQ-1RhZS71zOeEWbrlX&ust=1549719753563216
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goddeloosheid is vuur. God zet het land in de brand door het opreden van legers die een dorp 

binnentrekken en de huizen leeghalen en de huizen vervolgens in de brand steken. Voor hen ligt een 

welvarend dorp, achter hen brandende gebouwen. Jesaja 9:18 Door de verbolgenheid van de HEERE 

van de legermachten zal het land zwartgeblakerd worden en het volk zal als voedsel worden voor het 

vuur. De een zal de ander niet sparen. Dit is echter maar een van de pijlen die God op zijn boog heeft 

om de tegenstanders in het hart te treffen. Het vuur dient hier ook als metafoor voor de ervaring van 

iemand als de filosoof Satre. Van hem s de uitspraak: L’ennemi c’est l’autre. (De vijand is de ander) 

Mensen gaan als roofdieren met elkaar om. Dat mag dan niet altijd het geval zijn. We gaan dit soort 

gedrag wel waarnemen in een tijd dat de maatschappij recht tegenover God staat. Dan gaat het hart 

tegen hart. Het vervelende voor de maatschappij is echter dat niemand het van God kan winnen. 

Sterker, het egoïsme keert zich uiteindelijk tegen de mens. Mogelijk heeft het egoïsme aanvankelijk 

zijn eigen belang gediend en leverde het een groep van mensen op die het toch maar redelijk ver 

geschopt hadden. Uiteindelijk keert zo’n samenleving zich tegen zichzelf en is het ieder mens tegen 

de ander. Jesaja 9:19 Hapt men naar rechts, toch lijdt men honger; eet men naar links, toch wordt 

men niet verzadigd. Eenieder zal het vlees van zijn eigen arm eten. Had men aanvankelijk een 

gezamenlijke vijand waar men zich gebroederlijk tegen keerde. Zo vochten de broederstammen 

Efraïm en Manasse gezamenlijk tegen Juda. Uiteindelijk zal men zich ook tegen elkaar keren en zal 

niemand veilig zijn, zelfs niet voor zijn eigen stamverwanten. En mocht iemand denken dat nu toch 

het dieptepunt wel bereikt is, dan vergist men zich. Er komt alleen een einde aan wanneer mensen 

terugkomen op hun verderfelijke manier van denken en doen. Alleen bij een terugkeer tot de HEERE 

is er perspectief op een gunstige verandering. Zolang de mensen zich echter vastbijten op hun afkeer 

van de Allerhoogste zal de reactie navenant zijn: De Allerhoogste keert zich af van die mensen. Jesaja 

9:20 Manasse van Efraïm, Efraïm van Manasse; en die samen zijn tegen Juda. Bij dit alles keert Zijn 

toorn zich niet af; nog is Zijn hand tegen hen uitgestrekt.          

                                                                                                                                                                                                                                   


