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Jesaja 14 

1 Want de HEERE zal Zich over Jakob ontfermen en Hij zal Israël nog verkiezen. Hij zal hen neerzetten 

op hun eigen grond. De vreemdeling zal zich bij hen aansluiten en zich bij het huis van Jakob voegen. 

2 De volken zullen hen nemen en naar hun woonplaats brengen. Het huis van Israël zal hen in erfelijk 

bezit nemen als slaven en slavinnen in het land van de HEERE. Zo zullen zij gevangenhouden wie hen 

gevangenhielden en heersen over hun onderdrukkers.                                                                                                   

3 En het zal geschieden op de dag waarop de HEERE u rust zal geven van uw smart, uw onrust en de 

harde slavenarbeid die men u heeft doen verrichten,                                                                                                             

4 dat u dit spotlied zult aanheffen op de koning van Babel, en u zult zeggen: Hoe houdt de 

onderdrukker op; opgehouden is de onderdrukking!                                                                                                         

5 De HEERE heeft de stok van de goddelozen gebroken, de staf van de heersers,                                                       

6 die volken sloeg in verbolgenheid met slagen zonder ophouden, die in toorn over de heidenvolken 

heerste met een vervolging zonder inhouding.                                                                                                                       

7 Nu komt heel de aarde tot rust en stilte. Men breekt uit in gejuich.                                                                         

8 Zelfs de cipressen verblijden zich over u. De ceders van de Libanon zeggen: Sinds u daar geveld ligt, 

klimt niemand omhoog om ons om te hakken.                                                                                                                       

9 Het rijk van de dood beneden raakte om u in beroering, om u tegemoet te gaan, wanneer u zou 

komen. Het schudt ter wille van u de gestorvenen wakker, al de leiders van de aarde. Het laat van 

hun tronen opstaan al de koningen van de volken.                                                                                                           

10 Zij zullen allemaal het woord nemen en zeggen tegen u: Ook u bent nu zo zwak geworden als wij, 

u bent aan ons gelijk geworden!                                                                                                                                            

11 Uw trots ligt neergeworpen in het graf, met de klank van uw luiten. Onder u is een bed van maden 

gespreid, en wormen zijn uw deken.                                                                                                                                   

12 Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, 

overwinnaar over de heidenvolken!                                                                                                                                        

13 En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon 

verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde.                                                                         

14 Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.                                      

15 Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil!                                                                                 

16 Wie u zien, kijken u aan en letten op u: Is dit nu die man die de aarde deed sidderen, die 

koninkrijken deed beven,                                                                                                                                                                 

17 die van de wereld een woestijn maakte, haar steden met de grond gelijkmaakte, zijn gevangenen 

niet losliet om naar huis te gaan?                                                                                                                                                 

18 Alle koningen van de heidenvolken, allen rusten zij in ere, ieder in zijn huis.                                                          

19 Maar ú bent weggeworpen, ver van uw graf, als een verafschuwde loot bedolven onder gedoden, 

die met het zwaard zijn doorstoken en neergedaald in een steengroeve; u bent als een lijk dat is 

vertrapt.                                                                                                                                                                                            

20 U zult in het graf niet met hen verenigd worden, want u hebt uw land te gronde gericht en uw 

volk gedood. Voor eeuwig zal niet meer genoemd worden het nageslacht van de kwaaddoeners.                      

21 Maak de slachtbank voor zijn kinderen gereed vanwege de ongerechtigheid van hun vaders, zodat 

zij niet meer opstaan, de aarde in bezit nemen en het wereldoppervlak vullen met steden.                                

22 Zo zal Ik tegen hen opstaan, spreekt de HEERE van de legermachten. Ik zal van Babel naam en 

overblijfsel uitroeien, zoon en kleinzoon, spreekt de HEERE.                                                                                         

23 Ik zal het maken tot een bezit voor nachtuilen en tot waterpoelen; Ik zal het wegvagen met de 

veger van het verderf, spreekt de HEERE van de legermachten.                                                                                            

24 De HEERE van de legermachten heeft gezworen: Voorwaar, zoals Ik het Mij voorgenomen heb, zo 

zal het gebeuren, en zoals Ik het besloten heb, zal het tot stand komen.                                                                      
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25 Ik zal Assyrië verbreken in Mijn land, en op Mijn bergen zal Ik het vertrappen. Dan zal zijn juk van 

hen afglijden, en zijn last zal van hun schouder afglijden.                                                                                               

26 Dit is het raadsbesluit dat genomen is over heel het land. En dit is de hand die uitgestrekt is tegen 

alle volken.                                                                                                                                                                                             

27 Want de HEERE van de legermachten heeft het besloten, wie zou het dan verijdelen? En Zijn hand 

is uitgestrekt, wie zou die dan afwenden?                                                                                                                               

28 In het jaar dat koning Achaz stierf, kwam deze last.                                                                                                             

29 Verblijd u niet, heel Filistea, want de staf die u sloeg, is wel gebroken, maar uit de wortel van de 

slang zal een gifslang voortkomen, en haar vrucht zal een vurige, vliegende draak zijn.                                             

30 Dan weiden de eerstgeborenen van de geringen, en de armen zullen onbezorgd neerliggen; maar 

uw wortel zal Ik van honger laten sterven en uw overblijfsel zal die gifslang doden.                                               

31 Weeklaag, poort! Schreeuw het uit, stad! Wegsmelten van angst moet u, heel Filistea! Want uit 

het noorden komt een rookwolk; en in zijn gelederen blijft niemand achter.                                                           

32 Wat zal men dan de gezanten van het volk antwoorden? Dit: De HEERE heeft Sion gegrondvest; en 

in haar vinden de ellendigen van Zijn volk een toevlucht. 

 

 

De volken in hun relatie tot Israel                                                                                                                          

Er gaat een verhaal over de koning van Pruisen. Hem werd gevraagd ‘of er ook een bewijs is voor het 

bestaan van God?’ ‘Het volk Israel’, was het antwoord. Het feit dat Israel – ondanks alle pogingen om 

het oude volk van God te vernietigen – nog altijd bestond, onderstreept het geloof in de God van de 

Bijbel. Het valt inderdaad niet te ontkennen dat men het altijd weer voorzien heeft op het Joodse 

volk. Het begon al met de Farao in Egypte, maar ook Haman, de Syriër weet ervan mee te praten – 

zie het boek Esther – terwijl ook Antiochus Epiphanes IV meegerekend mag worden, al richtte die 

zich vooral tegen het geloof van Israel. En wat te denken van de Romein Titus die de Joden de 

diaspora injoeg en dan hebben we het nog niet over al de pogroms die de Joodse allochtonen in vele 

landen ondergingen, uitlopend op de onverhulde poging met ‘die Endlösing der Judenfrage’ door 

Hitler Duitsland.  

De verwoesting van Jeruzalem en tempel door Titus in 70 na Chr. en de Jodenvervolging WOII

 

Israel is en blijft Gods uitverkoren volk                                                                                                                        

En weet je wat? Ze zijn er nog! Sterker, het Joodse volk woont opnieuw in het land van herkomst en 

de hoofdstad is Jeruzalem. Sinds de Stichting van de Joodse Staat is Israel niet langer een volk zonder 

land, maar een volk terug in het land dat God aan de aartsvaders geschonken heeft. We bevinden 

ons met Jesaja 14 te midden van de profetieën tegen de volken. De focus ligt op de afrekening van 

God met de volken. Maar de HEERE leert ons dat we dit niet los mogen zien van Israel. Zeker de 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages0.persgroep.net%2Frcs%2FFvM8fKgEScyHV2kDOXQGAQCxbtQ%2Fdiocontent%2F122088138%2F_fitwidth%2F694%2F%3FappId%3D21791a8992982cd8da851550a453bd7f%26quality%3D0.9&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Fbuitenland%2Fhet-bange-jongetje-dat-een-icoon-br-van-de-jodenvervolging-werd~a38a5185%2F&docid=1s3DHfXS0GoxaM&tbnid=an_jbTa_eynFhM%3A&vet=10ahUKEwiL6MXksO7jAhUS0qYKHZWRDxAQMwhHKAkwCQ..i&w=694&h=466&hl=nl&bih=748&biw=1536&q=jodenvervolging&ved=0ahUKEwiL6MXksO7jAhUS0qYKHZWRDxAQMwhHKAkwCQ&iact=mrc&uact=8
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volken hebben zich ook misdragen tegen de volken. Daarvan maakt Jesaja 14 melding om te 

beginnen met Babel. Jesaja 14:5,6 De HEERE heeft de stok van de goddelozen gebroken, de staf van 

de heersers, die volken sloeg in verbolgenheid met slagen zonder ophouden, die in toorn over de 

heidenvolken heerste met een vervolging zonder inhouding. We kunnen Gods oordeel over de volken 

niet los zien van hun houding en hun misdaden tegen de menselijkheid in zijn algemeenheid, maar 

toch in het bijzonder tegen Israel het volk van God. Wat hebben de Joden allemaal door moeten 

maken. Het is bijna te verschrikkelijk om te noemen. Het lijden van het Joodse volk. En zeker, ze 

hebben het er soms misschien ook wel naar gemaakt. De ballingschap moet je echt wel als een straf 

van God zien. Waren de volken Assur en Babel niet een stok waarmee God Zijn eigen volk rake 

klappen verkocht. Ook dit valt niet te ontkennen, maar het is en het blijft Gods volk. Wie er misschien 

nog wel het meest onder geleden heeft, is God zelf. Hij is als de vader die zijn eigen zoontje een pak 

rammel heeft gegeven omdat de jongen zich zwaar misdragen had. Maar iemand anders moet niet 

met de vinger naar zijn zoontje wijzen, want dan is de wereld te klein. Als een terriër waakt God voor 

Zijn eigen volk. Wie aan Israel komt, komt aan God! Dat zijn de twee dingen die tussen de regels door 

zichtbaar worden. 1. Terwijl volken op en neergaan en verdwijnen, blijft het volk Israel terugkomen 

en blijft het Gods uitverkoren volk. Er is geen zee te hoog en geen dal te diep of God trekt met Zijn 

oude volk verder de toekomst in. 2. Het volk Israel mag zich best een beetje vermaken om de harde 

aanpak door God van de volken, die hen het leven zuur gemaakt hebben.      

Het is Israel voor en na.                                                                                                                                             

Mogelijk heeft iemand het gevoel dat het min of meer toeval is dat God in Jesaja 14 begint met een 

bemoediging voor Zijn volk. Het is echter geen toeval. Wanneer we verderop in dit Bijbelgedeelte 

kijken zien we niet alleen Babel, maar ook Assur en de Filistijnen voorbij komen. Ook bij Assur is er 

die directe relatie met het volk Israel. Ze zullen Jeruzalem aanvallen op een kwaad moment. In 701 is 

dat feitelijk het geval. Maar God voorzegt hier via Jesaja de afloop van dat gevecht. God zal Assur 

breken voor de poorten van Jeruzalem. We lezen dat verderop in Jesaja 14:25 Ik zal Assyrië verbreken 

in Mijn land, en op Mijn bergen zal Ik het vertrappen. Mocht dit de twijfels niet wegnemen – dat het 

vooral om Gods trouw aan Israel gaat – lees dan ook het laatste vers dat gekoppeld is aan de 

Filistijnen. Die zijn in Jeruzalem vermoedelijk om met het Joodse volk een coalitie te smeden tegen 

Assur. God en Zijn profeet Jesaja willen daar niet van weten. Israel heeft geen bondgenoten nodig. 

Het volk heeft een bondgenoot in God. God zal hen redden. En dan volgt het vers dat samen met de 

opening van Jesaja 14 als het ware een accolade om dit Bijbelgedeelte vormt. Jesaja 14:32 Wat zal 

men dan de gezanten van het volk antwoorden? Dit: De HEERE heeft Sion gegrondvest; en in haar 

vinden de ellendigen van Zijn volk een toevlucht. Zeker, God is van plan Zijn vonnissen over de volken 

te voltrekken, maar de achterliggende reden is Zijn zorg voor Zijn oude volk Israel en Zijn trouw aan 

hen. Oordeel en redding liggen dicht bij elkaar. Het zijn de twee zijden van dezelfde munt. Jesaja 

vertelt niet alleen van het oordeel, maar ook van de redding, de redding van Israel.  

Israel en de volken

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.rd.nl%2Fimage%2Fcontentid%2Fpolicy%3A1.265256%3A1467487934%2Fisrael-anp.jpg%3Ff%3D16x9%26%24p%24f%3Db1188a0&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.rd.nl%2Fkerk-religie%2Falle-volken-zullen-zich-tegen-isra%25C3%25ABl-keren-1.705446&docid=40KTofz59hx7BM&tbnid=_gK0qlOChf-d1M%3A&vet=10ahUKEwjUpLG7s-7jAhUj06YKHR84D_sQMwhGKAMwAw..i&w=1000&h=562&hl=nl&bih=748&biw=1536&q=israel%20en%20de%20volken%20&ved=0ahUKEwjUpLG7s-7jAhUj06YKHR84D_sQMwhGKAMwAw&iact=mrc&uact=8
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De HEERE zal Israël nog verkiezen. Hij zal hen neerzetten op hun eigen grond.                                              

Het zal overigens niet alleen Israel zijn. Ook mensen uit de volken zal God in de reddingsactie 

opnemen, waarover later. Het is voorstelbaar dat iemand die getuige is van de ballingschap – van het 

Joodse volk naar Assur en Babel – verzucht dat dit het einde is. Daar heeft het wellicht langere tijd 

naar uitgezien, want Jeruzalem was redelijk verwoest en het land dat Israel met haar steden en 

dorpen toebehoorde, was zwaar beschadigd. In Juda waren alleen de armen en andere kwetsbare 

mensen achter gelaten, maar alle mensen van enige betekenis waren weggevoerd. Maar, mocht 

iemand denken dat het met Israel gedaan was, dan zal hij toch zijn vergissing moeten toegeven, want 

God gaat met Zijn oude volk verder. De HEERE zal de draad weer oppakken en aan Zijn oude volk de 

kans geven terug te keren naar het land van herkomst. Jesaja 14:1 Want de HEERE zal Zich over Jakob 

ontfermen en Hij zal Israël nog verkiezen. Hij zal hen neerzetten op hun eigen grond. Dat is het grote 

verschil tussen Israel en de volken. Het is niet zo dat God de andere volken streng beoordeelt en Zijn 

volk overal mee weg laat komen; zeker niet. Ook Israel wordt gestraft wanneer dat nodig is. Het volk 

Israel wordt bij verschillende profeten zelfs in het rijtje genoemd dat opgesomd wordt bij de 

vonnissen over de volken, zoals bij Amos 1 en 2. Het moet stuitend zijn – in zeker opzicht voor Gods 

volk – aan de andere kant is het wel zo eerlijk. God is rechtvaardig niet alleen wanneer Hij de volken 

beoordeelt, maar ook wanneer Zijn eigen volk over de schreef gaat. Er is dus zeker 

overeenstemming, maar er is ook verschil. Veel van die volken zien we niet meer terug in de 

geschiedenis. Waar is Assur en Babel en Ammon en Moab en Edom? Waar is Tyrus en Sidon? Maar 

Israel is er nog steeds. Zij zijn Gods uitverkoren volk. Ze worden hard aangepakt wanneer ze zich 

komen te misgaan, maar altijd is er een rest – hoe klein ook – die terugkeert naar het land; een kleine 

groep mensen uit Israel waarmee God koers zet naar de toekomst. Tot het eind van de tijden zal het 

volk Israel er zijn.  

De aliyah, oftewel het recht op terugkeer naar het land der vaderen. 

 

Mensen uit de volken sluiten zich aan bij Israel.                                                                                                         

Wat is de reactie van de volken op de uitzonderingspositie die God aan Israel verleent? Die reactie is 

lang niet altijd positief, sterker het lijkt soms de boosheid van mensen uit andere volken en 

godsdiensten op te roepen. Het voedt bij een aantal mensen de haat tegen het Joodse volk. Maar er 

zijn ook andere mensen uit de volken. Zij verwonderen zich over het Joodse volk. Uit de oude 

geschiedenis kunnen we het volk van de Meden en Perzen noemen. Het is hun koning Kores die het 

volk Israel het recht schenkt om uit de ballingschap terug te keren naar het land van herkomst. Ze 

mogen Jeruzalem en de tempel herbouwen en Kores hoopt dat ze voor hem bidden. Ook de gewone 

mensen in Medië en Perzië zijn hen gunstig gezind. De Joden die terugkeren naar Jeruzalem krijgen 

allerlei geschenken mee van de gemeenschap. Ezra 1:2-4 Zo zegt Kores, de koning van Perzië: Alle 

koninkrijken van de aarde heeft de HEERE, de God van de hemel, aan mij gegeven, en Hij is het Die mij 

heeft opgedragen om een huis voor Hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook 

maar tot al Zijn volk behoort – zijn God zij met hem – laat hij optrekken naar Jeruzalem, dat in Juda 

ligt, en laat hij het huis van de HEERE, de God van Israël, bouwen; Hij is de God Die in Jeruzalem 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F7%2F75%2FPikiWiki_Israel_20841_The_Palmach.jpg%2F220px-PikiWiki_Israel_20841_The_Palmach.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FAlia_(emigratie)&docid=0qxyGZ03XRBhkM&tbnid=5iIg7X-o0LNo1M%3A&vet=10ahUKEwjI4OGPte7jAhWs1aYKHQ3lAE4QMwhDKAEwAQ..i&w=220&h=156&hl=nl&bih=748&biw=1536&q=de%20alijah&ved=0ahUKEwjI4OGPte7jAhWs1aYKHQ3lAE4QMwhDKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fbrabosh.files.wordpress.com%2F2016%2F02%2Faliyah4.jpg%3Fw%3D720&imgrefurl=https%3A%2F%2Fbrabosh.com%2F2016%2F02%2F20%2Fpqpct-bce%2F&docid=mlThg86WFSKhYM&tbnid=3EQZJeMe2Aj_dM%3A&vet=10ahUKEwjI4OGPte7jAhWs1aYKHQ3lAE4QMwhEKAIwAg..i&w=635&h=357&itg=1&hl=nl&bih=748&biw=1536&q=de%20alijah&ved=0ahUKEwjI4OGPte7jAhWs1aYKHQ3lAE4QMwhEKAIwAg&iact=mrc&uact=8
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woont. En ieder die achtergebleven is, uit alle plaatsen waar hij als vreemdeling verblijft, laten zijn 

plaatsgenoten hem helpen met zilver, met goud, met allerlei bezittingen en met vee, naast de 

vrijwillige gave voor het huis van God, Die in Jeruzalem woont. De mensen worden nieuwsgierig naar 

het geloof en de God van Israel. Sommigen zoeken aansluiting bij Israel. Voor die vreemdeling maakt 

God hier ruimte. Jesaja 14:1 De vreemdeling zal zich bij hen aansluiten en zich bij het huis van Jakob 

voegen. Uit het boek Romeinen – waar de positie van Israel ter sprake komt in hoofdstuk 9 t/m11 – 

horen we dat mensen uit de volken die Jezus aannemen als Verlosser en Heere, ingelijfd worden in 

Israel. 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. Als we eerlijk zijn zien we twee zaken in dit citaat van Paulus. Ten eerste is er het 

verrassende nieuws van de inlijving – van gelovige christenen – in Israel. 

Geënt op de edele olijf, Israel 

 

De kerk moet niet neerkijken op Israel.                                                                                                                           

Maar er is nog iets: Deze blijde wetenschap gaat gepaard met de directe waarschuwing dat wij als 

gelovigen uit de volken ons niet teveel moeten gaan verbeelden. Het is door genade dat we gered 

worden ‘niet omdat we beter zouden zijn dan het Joodse volk of zoiets. Paulus waarschuwt ons vanaf 

het begin: ‘God kan zomaar terugkeren tot Zijn oude volk.’ Als gelovigen uit de volken op Israel 

neerzien en het kwaad doen – zoals bijvoorbeeld in WOII – dan kan God Zijn sympathie voor de 

volken zomaar inruilen voor een hernieuwde toe-wending tot Zijn oude volk. Iets, wat overigens ook 

gebeurd is. Sinds 1945 zien we een toe-wending van God tot het Joodse volk – bijvoorbeeld in de 

Stichting van de Staat Israel – en een afwending van de kerken. Blijkbaar blijft de uitzonderlijke 

positie van Gods oude volk Israel aanleiding geven tot jaloezie en afwijzing. Gelukkig zien we bij veel 

christenen een sympathie voor het Joodse volk die tot uiting komt in concrete hulp en gebeden. Veel 

christenen hebben een zwak voor Israel. Ze helpen Joodse mensen terug te keren naar het land van 

herkomst. Jesaja 14:2 De volken zullen hen nemen en naar hun woonplaats brengen. Of we het nu 

leuk vinden of niet, naast de welwillende christenen uit de volken, zullen er ook veel mensen zijn die 

afkerig zijn van Israel. Het blijft vermoedelijk een redelijk gespannen verhouding. Ondanks het feit 

dat veel gelovigen uit de volken ingelijfd zijn in Israel, zullen er ook veel mensen zijn die de gevolgen 

ondervinden van hun negatieve houding tegenover het Joodse volk. Zoals in onze tijd de Palestijnen. 

Die slagen er niet in een eigen bestaan op te bouwen. Omdat ze zo vijandig zijn tegenover Israel, 

komt hun hele leven in de spanning te staan van conflicten met het volk dat zich op de grond die hen 
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van Godswege is toegezegd, hebben gevestigd. Jesaja 14:2 Het huis van Israël zal hen in erfelijk bezit 

nemen als slaven en slavinnen in het land van de HEERE. Zo zullen zij gevangenhouden wie hen 

gevangenhielden en heersen over hun onderdrukkers.  

Antisemitisme

 

De houding ten opzichte van Israel.                                                                                                                                       

De houding ten opzichte van Israel is op zijn minst ambivalent te noemen. Aan de ene kant zijn er  

mensen die zich – door het geloof in de Heere Jezus – laten inlijven in het volk Israel. In het Nieuwe 

Testament is het vooral Paulus, die hier een lans voor breekt. Efeziërs 2:17-19 En bij Zijn komst heeft 

Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren. Want 

door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer 

vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. In 

Romeinen 9 t/m 11 kunnen we in het kort lezen wat Paulus gezegd heeft, ook over de gelovigen uit 

de heidenen in relatie tot Israel. Romeinen 9:24-26 Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet 

alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal Niet-Mijn-volk 

noemen: Mijn volk, en de Niet-geliefde: Geliefde. En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen 

gezegd was: U bent Niet-Mijn-volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. 

Ook Petrus laat zich niet onbetuigd. 1 Petrus 2:9,10 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een 

koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de 

deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, 

die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in 

ontferming aangenomen bent. Maar er zijn ook mensen uit de volken in Israel die het mindere werk 

moeten opknappen voor de Joodse gemeenschap. Bij die mensen is een zekere spanning tastbaar. 

Aan de andere kant heeft de Joodse gemeenschap – toen ze deel uitmaakten van andere volken – 

vaak een tweederangs positie gehad. Ook werden ze in woonwijken bij elkaar gezet, die vermoedelijk 

niet toevallig de naam getto kregen of het moet zijn dat die naam juist door deze behandeling een 

negatieve klank heeft gekregen. Feit is dat de Joden in de diaspora vaak werk deden waar de gewone 

mensen zich voor schaamden. Ook werden ze min of meer gedwongen om keuzes te maken zoals 

bijvoorbeeld in de financiële wereld, omdat het lange tijd verboden was voor gewone mensen om 

rente te rekenen. En dan hebben we het nog niet eens over het leven in de ballingschap zoals in 

Assur en Babel, wat de Joodse gemeenschap nog veel meer pijn gedaan heeft. God zegt geen kwaad 

woord over de tweederangspositie die bepaalde heidenen in Israel ontvangen. Eerder wordt dit 

gezien als een vorm van zoete wraak, aangezien de Joden blijkbaar ook vaak slavenarbeid moesten 

verrichten voor de volken. Verder kan iedereen begrijpen dat de Joodse gemeenschap feest vierde 

toen ze vernamen dat de koning van Babel in de strijd gesneuveld was en de macht van Babel was 

gebroken. God vindt dit ook een prima gedachte. Hij geeft aan Zijn volk via Jesaja zelfs een spotlied in 

de mond dat men kan aanheffen op de koning van Babel. Jesaja 14:3 En het zal geschieden op de dag 

waarop de HEERE u rust zal geven van uw smart, uw onrust en de harde slavenarbeid die men u heeft 



7 
 

doen verrichten, dat u dit spotlied zult aanheffen op de koning van Babel, en u zult zeggen: Hoe houdt 

de onderdrukker op; opgehouden is de onderdrukking! Het tekent de ambivalentie wanneer men op 

een horizontale lijn links de wens ziet van buitenlanders om tot het volk Israel te behoren tot rechts 

het spotlied op de koning van Babel, met daar tussen in de tweederangspositie voor vreemdelingen 

in Israel.   

Kerkdienst

 

Spotlied op de koning van Babel                                                                                                                                     

We zien dat wel vaker in de Bijbel ‘een spotlied op de dood van een overheerser’. Het is een 

zogenaamde Masjal (HB). Men kan zijn blijdschap niet op, wanneer een wrede vorst eindelijk zijn 

einde vindt. Is het eigen land mogelijk in rouw gedompeld, bij de onderworpen volken is er louter 

opluchting en vreugde. Jesaja 14:4 Hoe houdt de onderdrukker op; opgehouden is de onderdrukking!  

Zien velen het mogelijk als een noodlottige gebeurtenis, voor Israel mag duidelijk zijn dat het de 

HEERE is Die persoonlijk een einde maakte aan het leven van een wreedaard. Die stok of die staf – 

mag dan voor veel wereldleiders in die tijd een teken van waardigheid zijn – voor de koning van 

Babel is het een symbool van zijn gewelddadige optreden. Hij sloeg met die stok, mepte met die staf. 

Jesaja 14:5 De HEERE heeft de stok van de goddelozen gebroken, de staf van de heersers. Het motief 

van Gods wraak is vaak gelegen in de houding van de wereldleider tegenover Gods eigen volk, maar 

ditmaal is het de houding tegenover alle andere heiden volken. Het mag duidelijk zijn dat de 

koninkrijken zoals die van Assur en Babel de heerschappij uitoefenden over het gebied, wat wij het 

Midden Oosten noemen. Een van de landen stak de anderen naar de kroon en onderwierp hen. Van 

Babel is inderdaad bekend dat men redelijk meedogenloos te werk ging. Het is juist het ongemeen 

harde karakter dat God ver van Zich werpt. Ook hier merken we al iets van de rechtvaardige oorlog 

met een zekere menselijkheid naar de kwetsbare mensen toe, de krijgsgevangenen, de ouden en de 

vrouwen en kinderen om een voorbeeld te noemen. Maar bij Babel is rechtvaardigheid ver te 

zoeken. Jesaja 14:6 die volken sloeg in verbolgenheid met slagen zonder ophouden, die in toorn over 

de heidenvolken heerste met een vervolging zonder inhouding. Of men God er altijd voor dankt is 

punt twee, maar als eerste valt op dat alle onderworpen volken juichen bij het bericht van de dood 

van de koning van Babel. Jesaja 14:7 Nu komt heel de aarde tot rust en stilte. Men breekt uit in 

gejuich. Er wordt door allerlei mensen gezocht naar de naam van de bewuste koning. Is het 

Nebukadrezar of Babonidus of Belsazar of nog een ander? Vermoedelijk gaat het om DE koning van 

Babel en moeten we aan al die niets ontziende vorsten denken die elkaar opvolgden en met ijzeren 

vuist regeerden. Van Belsazar is trouwens bekend dat de Meden en Perzen – die hem doodden in de 

nacht van de machtsovername – een grafmonument voor hem opgericht hebben. Het past wel bij 

deze machtsovername die in eerste instantie ‘zonder bloedvergieten’ verliep. Uiteindelijk is het – 

tegen het eind van de 5de eeuw – toch nog tot schermutselingen gekomen, omdat de persoon die de 

macht in Babel ambieerde zich begon te roeren. Op dat moment vonden de Meden en Perzen het 

wel genoeg en hebben ze hard uitgehaald naar Babel. Niet alleen de mensen zijn blij, maar ook 
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bijvoorbeeld de ceders van de Libanon. Het hout van de ceders werd gebruikt voor de grote 

bouwwerken van de koningen van Babel, maar ook de oorlogsindustrie maakte veelvuldig gebruik 

van hout. Men gebruikte het cederhout niet alleen om wallen tegen de muur van belegerde steden 

te bouwen , maar ook de torens – waarmee men via een interne trap over de hoge muur probeerde 

te komen – waren van dit materieel uit de Libanon. Jesaja 14:8 Zelfs de cipressen verblijden zich over 

u. De ceders van de Libanon zeggen: Sinds u daar geveld ligt, klimt niemand omhoog om ons om te 

hakken.     

  Ook de ceders uit Libanon zijn blij met de val van Babel.  

De opstanding van de doden.                                                                                                                                                                               

Het dodenrijk is de vertaling van het Hebreeuwse woord sjeool, dat ook wel met hel vertaald wordt. 

In tegenstelling tot de gelovigen gaan de niet-gelovigen na hun dood naar het dodenrijk. De 

gelovigen gaan direct na hun overlijden naar de hemel. Het is de Heere Jezus, Die dit met de 

opwekking van Zijn vriend Lazarus wilde laten zien. Het lijkt er op dat de Heere met opzet te laat 

komt, zodat Lazarus al is vier dagen begraven is op het moment dat de Heere aankomt. Martha en 

Maria nemen het de Heere kwalijk. Zij hadden Hem laten roepen. ‘Onze broer is ziek’, werd Jezus – 

Die op dat moment in Galilea verkeerde – meegedeeld. Jezus zegt dat Lazarus zal leven. Ja, zegt 

Lazarus’ zus ‘bij de opstanding der doden’; ze bedoelt aan het eind van de tijd. Maar de Heere 

ontkent dit. ‘Ik ben de opstanding en het leven, zegt Hij. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij 

gestorven.’ Lazarus zou dus op dat moment leven. Om dit te bewijzen gaat Jezus naar het graf en Hij 

roept zijn vriend, Lazarus. Lazarus hoort Jezus’ stem en staat op uit het graf. De Heere heeft duidelijk 

gemaakt dat de gestorven gelovigen direct na hun overlijden leven bij God. Johannes 11:24-27 Jezus 

zei tegen haar: Uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de 

opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij 

gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in 

eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen Hem: Ja, Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van 

God, Die in de wereld komen zou. Terwijl de dood voor de gelovige christen het moment is van de 

bevordering tot heerlijkheid, wordt de dood van de goddeloos mens ‘de eerste dood’ genoemd. In 

die zin is het dodenrijk een soort van wachtruimte, waarin de overleden mensen verblijven wachtend 

op de dingen die eenmaal hun beslag zullen krijgen. Volgens de Bijbel zullen alle overleden mensen 

opstaan. Er is een opstanding ten dode en een opstanding ten leven. Johannes 5:29 En zij zullen er 

uitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan 

hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. Bij de gelovigen zal bij de opstanding uit het graf lichaam 

en ziel worden verenigd. Het is Christus Die bij Zijn wederkomst de gelovigen zal ophalen. Wat de 

gelovigen betreft die op dat moment leven zal er – in een oogwenk – een diepgaande verandering 
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plaatsvinden van oude naar nieuwe schepping. De gestorven gelovigen zullen opstaan uit het graf en 

die mensen voorgaan en meegevoerd worden naar de hemel. Daarna zullen de goddelozen opstaan 

op aarde en het laatste oordeel ondergaan. Zij gaan met de duivel en de demonen en de antichrist 

naar de hel. Daar zullen ze voor altijd verblijven. Het wordt de tweede dood genoemd.  Openbaring 

20:13-15 En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de 

doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en 

het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet 

bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Hoewel de 

Heere Jezus er van uitgaat dat de gestorven gelovigen leven bij God, kan Hij – zoals hierboven – met 

recht ervoor kiezen om toch het moment van de lichamelijke opstanding als het beslissende moment 

van de opstanding te zien. Uiteindelijk wachten ook ‘de levende zielen’ in de hemel op het laatste 

oordeel en de doorbraak van Gods Koninkrijk. Dat neemt niet weg dat Christus ook het leven van de 

gestorven in de hemel als opstanding kan betitelen. Mattheus 22:31,32 En wat de opstanding van de 

doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is, toen Hij zei: Ik ben de God van 

Abraham en de God van Izak en de God van Jakob? God is niet een God van doden, maar van 

levenden.  

De opstanding van de Heere Jezus uit de dood is de grond van de Bijbelse toekomstverwachting.

 

Het dodenrijk                                                                                                                                                                    

Meestal beperkt een Bijbelschrijver zich tot wat boven de grond nog zichtbaar is van een overleden 

mens, namelijk het graf. Wij vragen ons soms af: ‘Wat is erg?’ Voor de gelovige Jood is dit het 

summum van ‘erg’, wanneer iemand geen normale begrafenis ontvangt. Prediker 6:3 Als iemand 

honderd kinderen verwekt en vele jaren leeft, zodat de dagen van zijn jaren vele zijn, maar hij zichzelf 

niet verzadigt met het goede, en er zelfs geen graf voor hem is, dan is, zeg ik, een misgeboorte beter 

af dan hij. Normaal overkomt iemand zoiets niet, maar in tijden van oorlog is het zeker ondenkbaar 

dat mensen in massagraven worden ondergebracht – gesteld dat er al zoiets is – omdat er geen tijd 

en geen rust is voor een ordentelijke begrafenis. Zoiets is de koning van Babel ook overkomen. 

Iemand zal zich afvragen op welke koning dan gedoeld wordt aangezien Belsazar door de Meden en 

Perzen gedood is in de nacht waarop het handschrift op de muur was vertoond: ‘Mene mene tekel 

ufarsin.’ Hij is gewogen en te licht bevonden. Van deze Belsazar is bekend dat de Meden en Perzen 

hem nog een praalgraf gegund hebben. Zonder veel bloedvergieten ging de leiding van de wereld 

over van Babel op de Meden en Perzen. De stad Babel bleef redelijk in tact. Het gegeven van zo’n 

bijna rimpelloze overgang kan verklaard worden uit het bestuursapparaat dat Nebukadrezar, de 

koning van Babel had opgezet. Met vooraanstaande mensen uit allerlei volken en talen werd een 

vorm van regeren mogelijk waarin men in goed contact stond met de talrijke onderworpen volken, 

van wie men ook de taal en gewoontes kende. In het boek Daniël 1:3 zien we de werkwijze van deze 

vorst. Daniël was een van de mensen die in de bestuurslaag een hoge positie had ontvangen. Na de 

machtswisseling zien we hem terug op dezelfde positie, maar nu met de Meden en Perzen aan het 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.amen.nl%2Fl%2Flibrary%2Fdownload%2F8V4HjeCvyR_a_5GFNKFnz1pUX4TQ_a_vYHRF%2Fp%2B06-08-opstanding.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.amen.nl%2Fartikel%2F1488%2Fde-lichamelijke-opstanding&docid=dzUqqz_kjzzsRM&tbnid=wFehiCcSNaFybM%3A&vet=10ahUKEwj62pT-gu_jAhXJ4KYKHbwxAE4QMwhTKAAwAA..i&w=1001&h=538&hl=nl&bih=748&biw=1536&q=de%20opstanding%20uit%20het%20graf&ved=0ahUKEwj62pT-gu_jAhXJ4KYKHbwxAE4QMwhTKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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hoofd. Daniël 6:1-3 Darius, de Meder, ontving het koningschap toen hij ongeveer tweeënzestig jaar 

oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk honderdtwintig stadhouders aan te stellen, die 

over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn, en over hen drie rijksbestuurders, van wie Daniël er een 

was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld 

werd. Er was dus een grote mate van continuïteit. In dit licht is het mogelijk niet zo verrassend dat 

koning Belsazar ook nog een opvolger kende, een troonpretendent. Zijn positie was zeer discutabel 

maar het verhaal gaat dat de Meden en Perzen hem in zijn waarde lieten, totdat tegen het eind van 

de vijfde eeuw een opstand dreigde. Op dat moment hebben de Meden en Perzen zwaar uitgehaald 

naar de stad Babel en heeft ook deze ‘vorst in spé’ het loodje gelegd. Het zou zomaar deze ‘koning’ 

kunnen zijn, die zo beroerd aan zijn einde is gekomen en symbool staat voor de diepe val die het 

grote Babel gemaakt heeft. Niet alleen de bovenwereld is in rep en roer om zijn einde te vieren, maar 

ook de onderwereld blaast zijn deuntje mee. In feite weten wij heel weinig van het dodenrijk, maar 

de HEERE doet mee met de veronderstelling dat de machtsverhoudingen boven de grond zich onder 

de grond in een schimmenwereld, voortzet. Zo lijken er ook tronen in het dodenrijk te staan waarop 

de overleden grootheden plaatsnemen. Indien deze dingen zo zijn dan is het niet verrassend dat men 

enorm opkijkt van de binnenkomst van de koning van Babel. Jesaja 14:9 Het rijk van de dood beneden 

raakte om u in beroering, om u tegemoet te gaan, wanneer u zou komen. Het schudt ter wille van u 

de gestorvenen wakker, al de leiders van de aarde. Het laat van hun tronen opstaan al de koningen 

van de volken. 

Voorstelling van dodenrijk

 

Alle doden zullen opstaan, de een ten leven de ander ten dode.                                                                                                                                             

Het is de vraag hoe concreet we ons dit dodenrijk moeten voorstellen. Voor veel mensen heeft het 

leven met de dood afgedaan. Het is definitief voorbij. Voor God ligt dit echter anders. De gestorven 

gelovigen hebben deel aan de eerste opstanding. Zij gaan direct na hun overlijden naar de hemel. 

Maar de overleden niet-gelovigen gaan – zoals gezegd – naar het dodenrijk. Hoe reëel we ons dit 

moeten voorstellen maakt ook Petrus duidelijk wanneer hij spreekt van ‘de nederdaling ter helle’ 

door onze Heere Jezus Christus. Volgens deze apostel is Christus na Zijn sterven aan het kruis 

neergedaald tot in het dodenrijk. De opgestane Heere proclameerde in het dodenrijk de overwinning 

op de schuld en de duivel en de dood. 1 Petrus 3:18-20 Want ook Christus heeft eenmaal voor de 

zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou 

brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest, door Wie Hij 

ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die 

voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van 

Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat is acht – mensen behouden werden door 

het water heen. Dat hier sprake is van een gevangenis wordt bevestigd door andere Bijbelgedeelten, 

waar duidelijk wordt dat de tegenstanders van God bewaard worden met het oog op het laatste 

oordeel. Judas 1:6 Bij het laatste oordeel wordt ook de laatste vijand van God – de dood – definitief 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fgowiththevlo.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2FMummiemuseum-Mexico-dodenrijk.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fgowiththevlo.nl%2Fhe-ja-gezellig-dode-mensen-kijken%2F&docid=wQ7RXIs3Nm6sCM&tbnid=L5QFUpAY-wZA2M%3A&vet=10ahUKEwjJhICEr_DjAhUHzqQKHWSVDlwQMwhlKBMwEw..i&w=620&h=377&hl=nl&bih=748&biw=1536&q=dodenrijk&ved=0ahUKEwjJhICEr_DjAhUHzqQKHWSVDlwQMwhlKBMwEw&iact=mrc&uact=8
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verslagen. In het boek Openbaring wordt duidelijk gemaakt dat niet alleen de gestorven ongelovigen, 

maar ook de dood en het dodenrijk met de duivel en de demonen definitief in de poel van vuur 

worden geworpen. Openbaring 20:13,14 Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in 

hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de 

dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. Paulus stemt ermee in dat de 

dood de laatste vijand is. 1 Korintiërs 15:26 De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. De 

vraag kan niet uitblijven hoe het de gelovigen – die leven op het moment van de wederkomst van 

Christus – zal vergaan? Het zal velen van ons al duidelijk zijn dat vlees en bloed het Koninkrijk van 

God niet kunnen binnengaan. Voor ons is het zeker geruststellend om te horen dat de gestorven 

gelovigen – die leven op het moment van de wederkomst – veranderd zullen worden. Het zal zich 

voltrekken ‘in een oogwenk’. Paulus heeft er een bijzondere openbaring voor ontvangen. 1 Korintiërs 

15:51,52 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen 

veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de 

bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen 

veranderd worden. In de brief aan de Thessalonicenzen verzekert de apostel de gemeenteleden dat 

eerst de gelovige doden zullen worden opgewekt uit hun graven. Daarna zullen de gelovige mensen – 

die op dat moment leven – veranderd worden en met Christus naar de hemel gaan. 1 

Thessalonicenzen 4:15-18 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend 

zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de 

Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen 

uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die 

overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de 

Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. De 

meeste mensen voelen zich bijzonder getroost door de gedachte dat de overleden gelovigen bij God 

in de hemel zijn. Anderen blijven vooral gericht op de definitieve lichamelijke opstanding, 

waarschijnlijk om de reden dat Gods Koninkrijk op dat moment voor alle gelovigen – in de opstanding 

naar ziel én lichaam – is aangebroken. De Bijbel (er)kent overigens de beide posities en spreekt in 

beide gevallen van opstanding uit de dood. Zo gebruikt de Heere Jezus – in het gesprek met de 

Sadduceeën die niet in opstanding geloven – om aan te geven dat er wel degelijk een opstanding na 

de dood is, het voortleven van de aartsvaders in de hemel als bewijs. Mattheus 22:23-33.  

De drie aartsvaders, Abraham, Izaak en Jakob leven bij God in de hemel. 
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De grootheidswaan van Babels koning                                                                                                                              

God uit Zijn minachting voor de koning van Babel via de overleden vorsten van de overwonnen 

landen. De HEERE laat de koningen van de overwonnen volken – die ook reeds dood en begraven zijn 

– hun gram halen op de koning van Babel, die hen allen verslagen had. De dood maakt in zekere zin 

alle mensen aan elkaar gelijk. Ook al zijn sommige mensen tijdens hun leven vol van kracht, eenmaal 

zal de dood aan hun deur kloppen. De koning van Babel had korte tijd iets weg van de ster die – vlak 

voor het opgaan van de zon – de nacht helder verlicht. Het is de planeet Venus, ook wel morgenster 

genoemd. Jesaja 14:10-12 Zij zullen allemaal het woord nemen en zeggen tegen u: Ook u bent nu zo 

zwak geworden als wij, u bent aan ons gelijk geworden! Uw trots ligt neergeworpen in het graf, met 

de klank van uw luiten. Onder u is een bed van maden gespreid, en wormen zijn uw deken. Hoe bent u 

uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar 

over de heidenvolken! De suggestie is dat het leven onder de grond – weliswaar in een schimmenrijk 

– verder gaat. De koning van Babel verbeeldde zich dat hij god was. De gedachten gaan naar 

Nebukadrezar die uitspraak: ‘Is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb’. Daniël 4:30 Op het moment 

dat de koning zich verhoogde, werd hij door God diep vernederd. Jesaja 14:13-15 En ú zei in uw hart: 

Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de 

berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij 

gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van 

de kuil! Het valt niet te ontkennen dat Babel een werkelijk schrikbewind voerde. Overal leefde men 

blijkbaar in angst voor de wereldleider. Wat in deze reactie naar voren komt is de vernietigende 

uitwerking die de macht van Babel had op de overwonnen volken. Babel was niet alleen een 

totalitaire macht die alles wat enigszins zich verzette onderwierp, het was daarbij ook nog bijzonder 

hard en onnodig wreed. Het rijk ontnam de overwonnen volken alle hoop. Jesaja 14:16-17 Wie u 

zien, kijken u aan en letten op u: Is dit nu die man die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed 

beven, die van de wereld een woestijn maakte, haar steden met de grond gelijkmaakte, zijn 

gevangenen niet losliet om naar huis te gaan? 

  Nebukadrezar 

Heeft het spotlied reeds alles wat lijkt op eer en grootheid de grond in geboord, de genadeslag volgt 

aan het eind. De laatste verzen van het spotlied raken niet de onderwereld, maar de bovenwereld; 

iets wat iedere toeschouwer met eigen ogen kon waarnemen. De koning had niet eens een graf, laat 

staan een praalgraf. Dat is volgens de Bijbel wel het ergste wat iemand kan overkomen. Prediker 6:3 

Als iemand honderd kinderen verwekt en vele jaren leeft, zodat de dagen van zijn jaren vele zijn, maar 

hij zichzelf niet verzadigt met het goede, en er zelfs geen graf voor hem is, dan is, zeg ik, een 

misgeboorte beter af dan hij. Dan kun je nog zoveel kinderen en kleinkinderen hebben (eervol) een 

lang leven hebben en veel om van te genieten (eervol) wanneer zo iemand aan het einde van zijn 

leven niet eens een fatsoenlijk graf krijgt, is de vernedering compleet. Vermoedelijk is de laatste 

koning van Babel – althans degene die na koning Belsazar de kroon ambieerde – tegen het eind van 

de 5de eeuw v Chr. omgekomen in de definitieve klap die Medië en Perzië uitdeelden. Ze deden dit 
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om Babel elke hoop op herstel te ontnemen. Vermoedelijk is hij met de soldaten in een massagraf 

geworpen of als gesneuvelde in de strijd achtergelaten op het veld. Jesaja 14:18-21 Alle koningen van 

de heidenvolken, allen rusten zij in ere, ieder in zijn huis. Maar ú bent weggeworpen, ver van uw graf, 

als een verafschuwde loot bedolven onder gedoden, die met het zwaard zijn doorstoken en 

neergedaald in een steengroeve; u bent als een lijk dat is vertrapt. U zult in het graf niet met hen 

verenigd worden, want u hebt uw land te gronde gericht en uw volk gedood. Voor eeuwig zal niet 

meer genoemd worden het nageslacht van de kwaaddoeners. Maak de slachtbank voor zijn kinderen 

gereed vanwege de ongerechtigheid van hun vaders, zodat zij niet meer opstaan, de aarde in bezit 

nemen en het wereldoppervlak vullen met steden. Tot nu toe zou de gedachte mogelijk postgevat 

kunnen hebben dat Babel uiteindelijk niet opgewassen was tegen de vijandelijke aanvallen door de 

buurvolken, volgens de Bijbel is het echter de HEERE Die de stekker uit het stopcontact heeft 

getrokken. God heeft de macht van Babel definitief verbroken. Hij zal niet meer opstaan. Jesaja 14: 

Zo zal Ik tegen hen opstaan, spreekt de HEERE van de legermachten. Ik zal van Babel naam en 

overblijfsel uitroeien, zoon en kleinzoon, spreekt de HEERE. Ik zal het maken tot een bezit voor 

nachtuilen en tot waterpoelen; Ik zal het wegvagen met de veger van het verderf, spreekt de HEERE 

van de legermachten.  

Soldaten gedood in de strijd   

 

Profetie tegen Assur.                                                                                                                                                                 

Als de HEERE met de profeet Jesaja profetieën over Babel het licht laat zien, kijkt Hij ver vooruit. 

Babel zal pas in 612 v Chr. de macht van Assur overnemen en tot 539 v Chr. wereldleider zijn. De slag 

waarbij Babel, de hoofdstad van het oude rijk verwoest wordt ligt nog verderop tegen de grens van 

de 4de eeuw aan. Feitelijk bevinden we ons in de tijd van Jesaja echter in de zevende eeuw, in de tijd 

dat Assur aan de macht is. Assur verschilt in die zin niet veel van het latere Babel, dat zichzelf ook 

goddelijke aspiraties aanmeet. Assur weet zich sterker dan alle bestaande goden van de overwonnen 

volken. Daar rekenen ze zelfs de HEERE bij, de God van Israel. Aan de laatste uiting van hoogmoed 

gaat het land Assur uiteindelijk ten onder. Jesaja 37:8-13 God laat Zich niet alles zeggen. In deze 

profetie die God via Jesaja aan de man brengt, laat God vooraf weten dat Hij de macht van Assur 

persoonlijk – bij de belegering van de stad Jeruzalem – zal breken. Jesaja 14:25 Ik zal Assyrië 

verbreken in Mijn land, en op Mijn bergen zal Ik het vertrappen. Dan zal zijn juk van hen afglijden, en 

zijn last zal van hun schouder afglijden. Dit is het raadsbesluit dat genomen is over heel het land. En 

dit is de hand die uitgestrekt is tegen alle volken. Want de HEERE van de legermachten heeft het 

besloten, wie zou het dan verijdelen? En Zijn hand is uitgestrekt, wie zou die dan afwenden? 

Uiteindelijk zal er van de ene op de andere dag een mysterieus eind komen aan de macht van Assur, 

die zich voor de muren van Jeruzalem heeft opgesteld. Niet alleen Assur wordt in zijn kracht 

gebroken, ook hun koning Sanherib moet het vanwege deze smadelijke afgang, kort nadien 

ontgelden. Jesaja 37:36-38 Toen trok de engel van de HEERE ten strijde en sloeg in het legerkamp van 

Assyrië honderdvijfentachtigduizend man neer. Toen men de volgende morgen vroeg opstond, zie, het 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.wereldoorlog1418.nl%2Floopgraven%2Fprikkeldraad.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.wereldoorlog1418.nl%2Floopgraven%2Floopgraaf-11.htm&docid=OvOh3zs7RK7luM&tbnid=6zOHmo5lBbDmfM%3A&vet=10ahUKEwiKj-fXzPDjAhUQGewKHQowBWkQMwhMKAUwBQ..i&w=744&h=515&hl=nl&bih=748&biw=1536&q=dode%20soldaten&ved=0ahUKEwiKj-fXzPDjAhUQGewKHQowBWkQMwhMKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
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waren allemaal dode lichamen. Daarop brak Sanherib, de koning van Assyrië, op. Hij trok weg en 

keerde naar zijn land terug; en hij bleef in Ninevé. Het gebeurde nu, toen hij zich in het huis van 

Nisroch, zijn god, neerboog, dat Adrammelech en Sarezer, zijn zonen, hem met het zwaard doodden. 

Zij ontkwamen naar het land Ararat, en Esar-Haddon, zijn zoon, werd koning in zijn plaats.  

Assur en Babel

 

Profetie tegen de Filistijnen                                                                                                                                                

De datum waarop Jesaja de profetie over de Filistijnen ontving wordt erbij verteld. Het speelt zich af 

is in het sterfjaar van koning Achaz. Jesaja 14:28 In het jaar dat koning Achaz stierf, kwam deze last. 

De Filistijnen zullen mogelijk hoop putten uit de verwoestende slag die aan Sanherib en zijn leger 

wordt toegebracht voor de poorten van Jeruzalem. Ze zijn bij wijze van spreken van een gifslang 

verlost, maar moeten zich geen illusies maken. Na Sanherib zullen andere Assyrische vorsten 

opstaan. Het rijk zal uiteindelijk tot diep in de zesde eeuw aan de macht blijven en de duimschroeven 

– voor de buurvolken zoals Filistea – behoorlijk aandraaien. Jesaja 14:29 Verblijd u niet, heel Filistea, 

want de staf die u sloeg, is wel gebroken, maar uit de wortel van de slang zal een gifslang 

voortkomen, en haar vrucht zal een vurige, vliegende draak zijn. Opmerkelijk genoeg worden – zoals 

ook bij de inname van Jeruzalem – de armen ontzien. Het zijn immers de leidinggevenden die als 

eerste voor de ballingschap in aanmerking komen. Een rijk als Assur – wat rust wil en het protest de 

kop in wil drukken – wil alle subversieve krachten in de boeien slaan en wegvoeren. Wanneer de 

(invloed)rijke bovenlaag wordt weggevoerd, blijft er voor de armen veel over aan dieren en weiden 

en opbrengst van oogsten zodat die mensen – althans voor zolang het duurt – een periode van 

overvloed meemaken. Maar goed, dat geldt dus niet voor de leidinggevenden in Filistea die het juk 

van Assur willen afwerpen. In plaats van iets af te werpen worden die mensen zelf vastgepakt en 

weggevoerd naar verre gebieden, waar ze geen kwaad meer kunnen aanrichten. Jesaja 14:30 Dan 

weiden de eerstgeborenen van de geringen, en de armen zullen onbezorgd neerliggen; maar uw 

wortel zal Ik van honger laten sterven en uw overblijfsel zal die gifslang doden. De vijand komt – zoals 

gewoonlijk in die tijd – uit het noorden. Het is Assur, die een gevoelige klap heeft gehad in 701 v Chr. 

toen het voor de poorten van Jeruzalem een groot deel van zijn militairen verloor en de aftocht 

moest blazen. Het is Assur dat na de dood van Sanherib nog talrijke koningen heeft gehad die elkaar 

afwisselende tot de macht van Assur tanende was en in 612 v Chr. brak. Dit wereldrijk moet o.a. de 

Filistijnen pijn gedaan hebben. Jesaja 14:31 Weeklaag, poort! Schreeuw het uit, stad! Wegsmelten 

van angst moet u, heel Filistea! Want uit het noorden komt een rookwolk; en in zijn gelederen blijft 

niemand achter. Onder alle dreiging die uitgaat van de wereldrijken in die tijd – ook voor het volk 

Israel en Juda – is er een blijvend verschil tussen Gods eigen volk en de andere volken daar in de 

buurt. Uiteindelijk is er voor Gods volk – degenen die op God vertrouwen en zich aan Hem houden – 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiN08j05PDjAhXOJlAKHZU0Dp8QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.jeroenvanwalstijn.nl%2Fstudies%2Fgeschiedenis.pdf&psig=AOvVaw3QRrvFRWUMY27v3CyJCTaJ&ust=1565268258959646
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toekomst. Telkens opnieuw zal God Zijn volk de ruimte geven en is er die terugkeer naar Jeruzalem, 

de plaats waar God vervolgens weer gaat wonen. In Sion zullen de mensen niet tevergeefs om hulp 

zoeken. God trekt met Zijn volk verder op de weg naar Zijn Koninkrijk. Jesaja 14:32 Wat zal men dan 

de gezanten van het volk antwoorden? Dit: De HEERE heeft Sion gegrondvest; en in haar vinden de 

ellendigen van Zijn volk een toevlucht. 

Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen.

 


