
Jesaja 30 

1  Wee de opstandige kinderen, spreekt de HEERE, om een plan te maken, maar niet van Mij uit; om 

een verdrag te sluiten, maar niet vanuit Mijn Geest; het is om zonde op zonde te hopen.                                          

2 Zij gaan om af te dalen naar Egypte – maar naar wat Mijn mond spreekt, vragen zij niet – om 

zichzelf in veiligheid te brengen bij de macht van de farao, en om hun toevlucht te zoeken in de 

schaduw van Egypte.                                                                                                                                                                       

3 Maar de macht van de farao zal u tot schaamte zijn, en de toevlucht in de schaduw van Egypte tot 

schande.                                                                                                                                                                                             

4 Wanneer zijn vorsten in Zoan geweest zijn, en zijn gezanten Chanes bereikt hebben,                                            

5 zullen allen beschaamd staan om een volk dat hun geen nut kan doen, niet tot hulp of voordeel zal 

zijn, maar tot schande en ook tot smaad.                                                                                                                               

6 De last over de dieren van het Zuiderland. Door een land van benauwdheid en angst, waar leeuwin 

en leeuw, adder en vliegende draak wonen, vervoeren zij op de ruggen van ezels hun vermogen, en 

op de bulten van kamelen hun schatten, naar een volk dat hun geen nut kan doen.                                    

7 Egypte zal namelijk tevergeefs en voor niets helpen. Daarom roep Ik hierover uit: Dit is nu Rahab: 

het blijft stilzitten.                                                                                                                                                                        

8 Nu dan, kom, schrijf het in hun bijzijn op een schrijftafel en teken het op in een boek, zodat het 

blijft staan tot de laatste dag, voor altijd en eeuwig.                                                                                                                 

9 Want het is een opstandig volk, het zijn leugenachtige kinderen, kinderen die niet willen luisteren 

naar de wet van de HEERE;                                                                                                                                                          

10 die tegen de zieners zeggen: U mág niet zien; tegen de schouwers: U mág niet voor ons schouwen 

wat waar is. Spreek tot ons vleierijen, schouw bedriegerijen.                                                                                         

11 Wijk af van de weg, keer af van het pad, houd de Heilige van Israël bij ons vandaan.                                             

12 Daarom, zo zegt de Heilige van Israël: Omdat u dit woord verwerpt, op onderdrukking en bedrog 

vertrouwt en daarop steunt,                                                                                                                                                     

13 daarom zal deze misdaad voor u zijn als een zakkende, wijder wordende scheur in een hoge muur; 

plotseling, in een ogenblik, komt de breuk ervan.                                                                                                               

14 Ja, Hij zal hem stukbreken als het breken van een pottenbakkerskruik; Hij zal hem verbrijzelen en 

niet sparen, zodat in zijn gruis geen scherf gevonden wordt om vuur uit de haard te halen of water 

uit de poel te scheppen.                                                                                                                                                                      

15 Want zo zegt de Heere HEERE, de Heilige van Israël: Door terugkeer en rust zou u verlost worden, 

in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, maar u hebt niet gewild.                                                                              

16 U zegt: Nee! Te paard zullen wij vluchten. Daarom zúlt u vluchten. En op snelle paarden zullen wij 

rijden. Daarom zullen uw achtervolgers ook snel zijn.                                                                                                                         

17 Duizend zullen vluchten voor het dreigen van één; voor het dreigen van vijf zult u allen op de 

vlucht slaan, tot u bent overgebleven als een paal op een bergtop, en als een banier op een heuvel. 

18 En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich 

over u te ontfermen. Voorzeker, de HEERE is een God van recht. Welzalig zijn allen die Hem 

verwachten.                                                                                                                                                                                  

19 Want op Sion zal het volk wonen, in Jeruzalem, u hoeft nooit meer te wenen. Hij zal u zeker 

genadig zijn op uw luide roepen: zodra Hij dat hoort, zal Hij u antwoorden.                                                              

20 De Heere zal u wel geven brood van benauwdheid en water van verdrukking, maar uw leraren 

zullen zich niet langer verbergen: uw ogen zullen uw leraren zien.                                                                                    

21 Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen: Dit is de weg, bewandel die. Dit voor het 

geval u naar rechts of naar links zou gaan.                                                                                                                              

22 Dan zult u voor onrein houden uw met zilver bedekte gesneden beelden en uw met goud 

overtrokken gegoten beelden. U zult ze wegwerpen als een menstruatiedoek; u zult ervan zeggen: 



Weg ermee!                                                                                                                                                                           

23 Dan zal Hij regen geven over uw zaad waarmee u het land ingezaaid hebt, en broodkoren als 

opbrengst van het land; het zal vol en overvloedig zijn. Op die dag zal uw vee grazen op wijde 

weidegronden.                                                                                                                                                                            

24 De koeien en ezels die het land bewerken, zullen gezouten voer eten, dat geschud is met schep en 

zeef.                                                                                                                                                                                                  

25 Er zullen op elke hoge berg en elke verheven heuvel beken zijn en waterstromen, op de dag van 

de grote slachting, wanneer de torens zullen vallen.                                                                                                           

26 Dan zal het licht van de volle maan zijn als het licht van de gloeiende zon, en het licht van de zon 

zal zevenmaal sterker zijn, net als het licht van zeven dagen, op de dag dat de HEERE de breuk van 

Zijn volk zal verbinden en de wond die het is toegebracht, zal genezen.                                                                         

27 Zie, de Naam van de HEERE komt van ver, Zijn toorn brandt – de last is zwaar – Zijn lippen zijn vol 

gramschap, Zijn tong is als verterend vuur.                                                                                                                            

28 Zijn adem is als een overstromende beek, die reikt tot de hals, om de heidenvolken te wannen 

met de wan van nutteloosheid; en een toom die doet dwalen, ligt op de kaken van de volken.                             

29 Er zal een lied bij u zijn, als in de nacht waarin men zich heiligt voor een feest; en blijdschap van 

hart, als bij iemand die met fluitspel voortgaat om te komen tot de berg van de HEERE, tot de Rots 

van Israël.                                                                                                                                                                                  

30 De HEERE zal Zijn majestueuze stem doen horen, Hij zal het neerkomen van zijn arm doen zien in 

grimmige toorn: een vlam van verterend vuur, slagregens, een vloed, hagelstenen.                                                 

31 Want door de stem van de HEERE zal Assyrië verpletterd worden, hij die met de roede sloeg.                     

32 En overal waar de door God beschikte staf voorbij is getrokken, overal waarop de HEERE die heeft 

doen rusten, zullen er tamboerijnen en harpen zijn, want met alles in beroering brengende 

strijdhandelingen zal Hij hen bestrijden.                                                                                                                             

33 Want de verbrandingsplaats is al eerder gereedgemaakt, ook voor de koning is hij in gereedheid 

gebracht. Hij heeft hem diep gemaakt en wijd. Voor zijn brandstapel is er vuur en hout in overvloed. 

De adem van de HEERE zal hem aansteken als een zwavelstroom 

 

 

De leiders van Jeruzalem zijn er niet met hun gedachten bij.                                                                                      

God ziet Zijn volk als Zijn kinderen, maar ze zijn opstandig. Het zijn Gods kinderen omdat Hij hen 

geschapen heeft. Hij heeft hen gemaakt naar Zijn beeld. Maar het is gebroken glas waarin de mens 

zijn God weerspiegelt. Met de eerste mens zijn we in zonde gevallen. Vertoonden we aanvankelijk in 

al onze relaties – in onze eerste voorouders Adam en Eva – Gods gerechtigheid en heiligheid, door de 

zonde is dat beeld diep beschadigd. De kinderen van Israel zijn echter door God verlost uit de 

dwangarbeid van Egypte die hen tot slaven maakte. Als een bevrijd volk leerde de HEERE hen in de 

tien woorden van het verbond de eerste beginselen van de gerechtigheid en heiligheid in het nieuwe 

leven met God en met elkaar. Maar gaandeweg zijn ze van Hem afgeweken. Het ontbrak hen aan 

gehoorzaamheid. Met de gehoorzaamheid aan God lekte ook het vertrouwen op God weg. Hoe 

vroom het er bij tijden – tijdens de grote feesten in Jeruzalem – ook uitzag, ze waren er met hun hart 

niet bij. Je merkt het ook aan de militaire en politieke keuzes die de leiders van Juda maken binnen 

de internationale spanningen van dat moment. Wat wil het geval? De relatie met Assur verslechtert 

met de dag. Nadat koning Hizkia stopte met de jaarlijkse afdracht van zilver en goud aan Assur de 

wereldleider van die dagen, ging hij in op de avances van Egypte om samen met de Filistijnen in 

opstand te komen. Volgens de verhalen had koning Hizkia zelfs een deel van het Filistijnse gebied 

bezet en de koning van Ekron – een zekere Padi – vastgezet, omdat die niet mee wilde doen met 



deze coalitie. God stelt via de profeet Jesaja dat plan aan de kaak. Ze hebben volstrekt buiten God 

om gehandeld. Zoals bij ons het bidden zijn kracht verliest wanneer we  tegelijkertijd Gods geboden 

of verboden overtreden, zo gaat Juda God mijden, omdat ze zo hun eigen ideeën hebben over goed 

en kwaad. Ze houden zich niet aan God. Daarom lopen ze met een grote boog om Hem heen. Ze 

maken het alleen maar erger. Ze stapelen zonde op zonde. Jesaja 30:1 Wee de opstandige kinderen, 

spreekt de HEERE, om een plan te maken, maar niet van Mij uit; om een verdrag te sluiten, maar niet 

vanuit Mijn Geest; het is om zonde op zonde te hopen. Jesaja is bij wijze van spreken de mond van 

God. God spreekt door hem. Maar er niemand die hem ook maar iets gevraagd heeft. Ze gaan naar 

Egypte om aldaar hulp te zoeken. Ze gaan er vanuit dat Egypte hen veiligheid zal bieden, hen zal 

beschermen tegen Assur, maar ze passeren God en Zijn profeet Jesaja volstrekt. Jesaja 30:2 Zij gaan 

om af te dalen naar Egypte – maar naar wat Mijn mond spreekt, vragen zij niet – om zichzelf in 

veiligheid te brengen bij de macht van de farao, en om hun toevlucht te zoeken in de schaduw van 

Egypte. De HEERE God kan ze zo wel vertellen dat het uit zal lopen op een fiasco. Het enige wat dit 

oplevert is schaamte en schande. Ze zullen midden in hun gezicht worden uitgelachen. Egypte zal – 

zoals de kommandant van Assur later treffend zal zeggen – een geknakte rietstaf zijn die, wanneer 

iemand er op leunt in de hand dringt en die doorboort. Jesaja 36:6 De HEERE voorziet een grote 

afgang voor Zijn volk dat zijn God volstrekt negeert. Het is niet verstandig buiten God om te 

handelen. Jesaja 30:3 Maar de macht van de farao zal u tot schaamte zijn, en de toevlucht in de 

schaduw van Egypte tot schande. God weet precies waar de afgezanten van Jeruzalem geweest zijn 

nl in Zoan dat ten N.O. van de Nijldelta ligt en in Chanes oftewel Heracleopolis, een eiland in de Nijl. 

Ze hebben vermoedelijk de belangrijkste leiders van Egypte wel gesproken, maar het zal ze niet 

helpen. Het gaat niet helpen. Jesaja 30:4,5 Wanneer zijn vorsten in Zoan geweest zijn, en zijn 

gezanten Chanes bereikt hebben, zullen allen beschaamd staan om een volk dat hun geen nut kan 

doen, niet tot hulp of voordeel zal zijn, maar tot schande en ook tot smaad.       

                                                         Jeruzalem zoekt steun bij Egypte.

 

 

 
De positie van koning Hizkia. 
 
Het oordeel van Jesaja over zijn tijdgenoten liegt er niet om. De profeet – en daarmee God – staat 
voltrekt buitenspel als het gaat om belangrijke politieke en militaire beslissingen. De oorzaak zou 
een leven zijn dat in allerlei opzichten tegen Gods wetten indruist. Mensen die zo leven zouden 
een mijdings-gedrag vertonen. Dit brengt tot de vraag naar de koning. Koning Hizkia, hoe staat hij 
hierin? Koning Hizkia ontvangt van het boek Koningen een bijzonder positieve beoordeling. 2 
Koningen 18:3 Hij deed wat juist was in de ogen van de HEERE, overeenkomstig alles wat zijn vader 



David gedaan had. Hizkia kiest een andere koers dan zijn vader. Koning Achaz had de hulp van 
Assur ingeroepen tegen de koningen van Samaria en Damascus. Daarbij had hij ook nog eens een 
altaar van de god van Assur op het tempelplein in Jeruzalem gezet en het altaar van de HEERE 
verwijderd. Hizkia breekt met deze lijn van zijn vader en kiest voor een leven volgens de Thora. 
Ook komt hij in opstand tegen Assur. 2 Koningen 18:7 Tot zover het goede nieuws. Het slechte 
nieuws is dat koning Hizkia – aangespoord door zijn politieke adviseurs – een tegenwicht gezocht 
heeft tegen Assur en die gevonden in Egypte. Het is duidelijk dat Hizkia loyaal was aan God, maar 
vermoedelijk tegelijkertijd zekerheid zocht binnen de politieke machtsverhoudingen van zijn tijd. 
Hij moet geweten hebben dat Jesaja daar geen voorstander van was. Om die reden raadpleegde 
de koning hem vermoedelijk niet. Wij vinden deze houding halfslachtig. En juist dat halfslachtige 
kenmerkt die tijd. Er zijn mensen die zich ontpoppen als tegenstanders van de profeet. Vervolgens 
zijn er de meelopers. Maar er zijn ook mensen die oprecht leven en God met hart en ziel volgen. In 
Jesaja 30 wordt de ene groep ernstig gewaarschuwd, terwijl andere mensen bemoedigd worden. 
Ook wil de HEERE door de inval van Assur alle mensen in Jeruzalem beproeven, terwijl Hij door de 
enorme overwinning op Assur – voor de poorten van Jeruzalem – de gelovigen wil bemoedigen en 
de halfslachtigen uit het kamp van de tegenstanders naar Zich toehalen.     
 

 

Op kamelen door de Negev-woestijn.

 

De dierenfabel.                                                                                                                                                                     

Het zal de oplettende lezer niet ontgaan hoe creatief Jesaja is in de benadering van de inwoners van 

Jeruzalem. Jesaja kan de bevolking – namens de HEERE – heel direct aanspreken. Daar is geen woord 

Frans bij. Iedereen kan weten wat de profeet bedoelt, zoals in het eerste gedeelte van dit 

Jesajahoofdstuk. Maar de profeet kan ook uit een ander vaatje tappen. De een is gevoelig voor de 

concrete aanpak, de ander valt voor de verbeelding. Hij laat er namelijk ook een dierenfabel op los. 

Jesaja 30:6 De last over de dieren van het Zuiderland. Het is een beeldend verhaal. Je ziet het voor 

ogen. De locatie is de Negev-woestijn, het grensgebied tussen Israel en Egypte. In die tijd leefden 

daar verschillende roofdieren en de angst van de mensen deed er nog een schepje bovenop. Er is 

sprake van leeuwen en slangen en zelfs van een vliegende draak. Welnu dwars door deze 

‘slangenkuil’ voeren de afgezanten van Jeruzalem hun ezels en kamelen beladen met vele 

geschenken voor de leiders van Egypte. Kosten nog moeiten worden gespaard om de reis tot een 

succes te maken. Men moet wel heel wanhopig zijn. Egypte moet koste wat het kost tot vriend 

gemaakt worden. Een steun in bange dagen. Jesaja kan ze nu al vertellen dat al de moeite tevergeefs 

is. Egypte gaat helemaal niemand uit de nood redden. Bij voorbaat is deze reis gedoemd te 



mislukken. Jesaja 30:6 Door een land van benauwdheid en angst, waar leeuwin en leeuw, adder en 

vliegende draak wonen, vervoeren zij op de ruggen van ezels hun vermogen, en op de bulten van 

kamelen hun schatten, naar een volk dat hun geen nut kan doen.  Jesaja is nu toch bezig met dieren, 

dieren in de Negev-woestijn. Egypte wordt in de Bijbel meer dan eens met een dier vergeleken, 

namelijk Rahab. Rahab is een zeemonster dat vergeleken kan worden met de Leviathan. Rahab en 

Leviathan – de machten achter de machten die tegen God opstaan – komen vaak op uit de zee. In de 

Bijbel komt God in de strijd tegen deze machten als overwinnaar uit de bus. Psalm 89:11/Jesaja 51:9 

Bent u het niet die Rahab hebt neergehouwen, het zeemonster doorboord? Nergens in de Bijbel is 

God een voorstander om hulp van Egypte te verwachten. God is niet vergeten wat dat land en volk 

Zijn volk Israel heeft aangedaan. Israel mag niet terugkeren naar ‘de vleespotten van Egypte’ en ook 

doen ze er niet verstandig aan om paarden te kopen in Egypte. Jeremia moet er net zo min iets van 

hebben als Jesaja. Zodra die naam valt in de Bijbel – Egypte – zegt God NEEN. God geeft een bijnaam 

aan Rahab, zoals tandeloos monster (NBV) of nietsnut (W). Jesaja 30:7 Egypte zal namelijk tevergeefs 

en voor niets helpen. Daarom roep Ik hierover uit: Dit is nu Rahab: het blijft stilzitten.    

Rahab het monster.

           

Die tegen de zieners zeggen: U mág niet zien en de schouwers: U mág niet schouwen wat waar is. 

Blijkbaar oefenen de tegenstanders van Jesaja grote druk op hem uit. Dat kan gebeuren door met 

argumenten de zienswijze van de profeet te weerleggen, althans dit te proberen. Het kan ook door 

zijn uitspraken namens God bespottelijk te maken. De uitslag wordt in twijfel getrokken. Jesaja doet 

voorspellingen, die volgens de felle opponenten nooit uitkomen. Jesaja is een profeet van niks. Hij 

voldoet volgens hen niet eens aan de eerste vereisten van een profeet en dat is dat zijn 

voorzeggingen – beter gezegd, wat de HEERE namens de profeet Jesaja meldt – uitkomen. 

Deuteronomium 18:21,22 Wanneer u dan in uw hart zegt: Hoe kunnen wij het woord herkennen dat 

de HEERE niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en het 

gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de HEERE niet gesproken heeft. In 

overmoed heeft die profeet dat gesproken; wees niet bevreesd voor hem. God geeft de profeet om 

die reden de opdracht om zijn voorzeggingen op te tekenen in een boek en ze in een schrijfplankje te 

griffen. Op die manier wordt wat de profeet namens God heeft gezegd zorgvuldig bewaard voor de 

komende generatie. Men kan met eigen ogen constateren dat wat zich in en rondom Jeruzalem 

voltrekt een geschiedenis betreft die door God een tijd geleden reeds is voorzegd. Aan de hand van 

de constatering dat de voorzegging strookt met de toekomstige feiten kan Jesaja bewijzen een 

profeet van de HEERE te zijn. Jesaja 30:8 Nu dan, kom, schrijf het in hun bijzijn op een schrijftafel en 

teken het op in een boek, zodat het blijft staan tot de laatste dag, voor altijd en eeuwig. De harde 

kern van de tegenstanders bestaat uit mensen die Gods wet aan hun laars lappen. Zij zijn sowieso 

tegen elke inmenging van de God van Israel. Ze buigen niet voor Gods aanwijzingen integendeel ze 

vertreden die met hun voeten. Het zijn opstandelingen. Jesaja 30:9 Want het is een opstandig volk, 

het zijn leugenachtige kinderen, kinderen die niet willen luisteren naar de wet van de HEERE; Deze 



groep lijkt ook feller in zijn tegenstand dan de anderen. Het is niet alleen zo dat ze de woorden van 

de profeet van zich laten afglijden – als een eend die de gracht verlaat het water – maar ze gedragen 

zich ook agressief tegen alle zieners en profeten. Als het aan hen lag zouden ze het de zieners en 

profeten gewoon verbieden ook nog maar iets namens God over de toekomst te zeggen of te zien. 

Jesaja 30:10 die tegen de zieners zeggen: U mág niet zien; tegen de schouwers: U mág niet voor ons 

schouwen wat waar is. Spreek tot ons vleierijen, schouw bedriegerijen. Deze mensen houden niet van 

de waarheid, ze zijn gesteld op mensen die hen naar de mond praten. Ze worden liever bedrogen dan 

dat ze de waarheid horen. Feitelijk willen ze niets met God te maken hebben. Ook willen ze niet 

ongevraagd te horen wat God zou willen of van plan is. Ze willen liever niet geconfronteerd worden 

met de Heilige van Israel. Jesaja 30:11 Wijk af van de weg, keer af van het pad, houd de Heilige van 

Israël bij ons vandaan.   

Spreek tot ons vleierijen, schouw bedriegerijen.

 

De Heilige van Israel.                                                                                                                                                         

De Heilige van Israel is een bij Jesaja geliefde manier om het over God te hebben. Het is 

veelbetekenend dat de profeet de HEERE met deze NAAM noemt. Door dit bijvoeglijke naamwoord 

wordt per direct duidelijk wat de HEERE wil en hoe de Israëlieten zich zouden moeten verhouden tot 

hun God. In het boek Leviticus – om precies te zijn hoofdstuk 19 – wordt het woord heilig 

voorgehouden aan de Israëlieten. In Leviticus 19:1,2 valt het motief te lezen: De HEERE sprak tot 

Mozes: Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen: Heilig moet u zijn, want 

Ik, de HEERE, uw God, ben heilig. Wat is dat eigenlijk ‘heilig leven?’ Het is een leven volgens Gods 

geboden en bedoeling. Niet alleen vraagt God om ons aan Zijn geboden houden, maar in het leven 

van Gods volk moet ook de liefde en barmhartigheid en het respect voor de kwetsbare medemens – 

de arme, de vreemdeling, de blinde en de dove – aan het licht komen. Leviticus 19:9 t/m 14 Wanneer 

u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien, en wat 

van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de 

afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de arme en voor de vreemdeling 

achterlaten. Ik ben de HEERE, uw God. U mag niet stelen, u mag niet liegen en iemand mag zijn 

naaste niet bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in Mijn Naam, en zo de Naam van uw God 

ontheiligen. Ik ben de HEERE. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de 

dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken 

en vóór een blinde mag u geen struikelblok neerleggen, maar u moet uw God vrezen. Ik ben de 

HEERE. De NAAM van God zoals Jesaja die gebruikt – de Heilige van Israel – komt zeker 25maal 

verspreid over zijn hele  boek voor. De Heilige van Israel, die Zijn verbond met Zijn volk sloot op  

grond van de Thora – is de Schepper en de Verlosser van Israel. Hij heeft dit volk Israel uitverkoren, 

maar ook alle andere volken op het oog om ook die in de redding te laten delen. De Heilige van Israel, 



Hij is God. Hij alleen. Hij is een Ontfermer; De armen en zachtmoedigen zullen zich in Hem 

verheugen.     

De Heilige van Israel in het boek Jesaja. 

Jesaja 1:4 Wee het zondige volk, volk van zware ongerechtigheid, nageslacht van 
kwaaddoeners, kinderen die verderf aanrichten! Zij hebben de HEERE verlaten, 
de Heilige van Israël verworpen, zij zijn vervreemd, van achter Hem vandaan. 

Jesaja 5:19 Laat het naderen, laat het komen, het raadsbesluit van de Heilige van Israël, 
zodat wij er kennis mee maken. Jesaja 5:24 

Jesaja 10:20 Op die dag zal het gebeuren dat het overblijfsel van Israël en wie van het huis van 
Jakob ontkomen zijn, niet langer zullen steunen op hem die hen geslagen heeft, 
maar zij zullen steunen op de HEERE, de Heilige van Israël, in trouw. 

Jesaja 12:6 Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de Heilige 
van Israël. 

Jesaja 17:7 Op die dag zal de mens de blik richten op Hem Die hem gemaakt heeft, en zijn 
ogen zullen zien op de Heilige van Israël. 

Jesaja 29:19 De zachtmoedigen zullen blijdschap op blijdschap hebben in de HEERE, 
en de armen onder de mensen zullen zich in de Heilige van Israël verheugen. 

Jesaja 30:15 Want zo zegt de Heere HEERE, de Heilige van Israël: Door terugkeer en rust zou u 
verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, maar u hebt niet 
gewild. Ook Jesaja 30:11,12 

Jesaja 31:1 Wee hun die afdalen naar Egypte om hulp, die steunen op paarden, vertrouwen op 
strijdwagens, omdat er zoveel zijn, op ruiters, omdat die zeer machtig zijn, maar 
die geen acht slaan op de Heilige van Israël en de HEERE niet zoeken. 

Jesaja 37:23 Wie hebt u gehoond en gelasterd? Tegen Wie hebt u de stem verheven en uw 
ogen hoogmoedig opgeheven? Tegen de Heilige van Israël! 

Jesaja 41:14 Wees niet bevreesd, wormpje Jakob, volkje Israël, Ík help u, spreekt de HEERE, 
uw Verlosser is de Heilige van Israël. Ook Jesaja 41:16,20 

Jesaja 43:3 Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. Ik heb Egypte als 
losgeld voor u gegeven, Cusj en Seba in uw plaats. Ook Jesaja 43:14,15 

Jesaja 45:11 Zo zegt de HEERE, de Heilige van Israël, zijn Formeerder: Zij hebben Mij naar de 
toekomstige dingen gevraagd, aangaande Mijn kinderen – zou u Mij bevel geven 
aangaande het werk van Mijn handen? 

Jesaja 47:4 Onze Verlosser, HEERE van de legermachten is Zijn Naam, de Heilige van Israël. 
Jesaja 48:17 Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige van Israël: Ik ben de HEERE, uw God, 

Die u leert wat nuttig is, Die u leidt op de weg die u gaan moet. 
Jesaja 49:7 Zo zegt de HEERE, de Verlosser van Israël, zijn Heilige, tegen de verachte Ziel, 

tegen Hem van Wie het volk een afschuw heeft, tegen de Knecht van heersers: 
Koningen zullen het zien en opstaan, vorsten – zij zullen zich voor U neerbuigen, 
omwille van de HEERE, Die getrouw is, de Heilige van Israël, Die U verkozen heeft. 

Jesaja 54:5 Want uw Maker is uw Man, HEERE van de legermachten is Zijn Naam, en uw 
Verlosser is de Heilige van Israël, de God van heel de aarde zal Hij genoemd 
worden. 

Jesaja 55:5 Zie, U zult een volk roepen dat U niet kende, en het volk dat U niet kende, zal naar 
U toe snellen, omwille van de HEERE, Uw God, voor de Heilige van Israël, want Hij 
heeft U verheerlijkt. 

Jesaja 60:9 Voorzeker, de kustlanden zullen Mij verwachten, en de schepen van Tarsis zullen 
de eerste zijn om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met 
hen, naar de Naam van de HEERE, uw God, naar de Heilige van Israël, want Hij 
heeft u verheerlijkt. Ook Jesaja 60:14 

    



De tegenstanders van God lijken sterk maar ze zijn zwak als een hellende muur.                                                        

Opnieuw kiest de HEERE voor een nieuwe benadering. God heeft het tegen mensen die de 

samenleving verzieken. Het woord van God krijgt geen vat op hen. Mogelijk waren ze in het begin 

gevoelig voor wat God zei, maar ze ontwikkelen zich als een muur. Daarop ketsen al Gods woorden af 

‘als de stenen die kwajongens tegen een muur gooien.’ Deze mensen ontwikkelen een 

ongevoeligheid voor wat God zegt. Ze vertrouwen niet op God, dat is duidelijk. Ze vertrouwen op 

bedrog en bedreiging. Daarop steunen ze. Jesaja 30:12 Daarom, zo zegt de Heilige van Israël: Omdat 

u dit woord verwerpt, op onderdrukking en bedrog vertrouwt en daarop steunt. Ditmaal vergelijkt 

God het afvallige volk met een muur. Een muur lijkt sterk, maar vertoont bij tijden een breuk aan de 

bovenzijde. Zo’n breuk kan overgaan in een scheur. En deze scheur kan langzaam zakken totdat de 

grond bereikt is. Plotseling kan zo’n muur instorten. Daar doen die tegenstanders God aan denken.  

Zo zal het hen vergaan. Het ziet er sterk uit, maar het is heel zwak. Jesaja 30:13 daarom zal deze 

misdaad voor u zijn als een zakkende, wijder wordende scheur in een hoge muur; plotseling, in een 

ogenblik, komt de breuk ervan. Soms blijft er van zo’n muur nog wat bruikbaar materiaal over, maar 

dat geldt niet van de tegenstanders van God. Zij zullen veel weg hebben van een gebroken kruik. 

Normaal kun je nog een scherf gebruiken om water te scheppen of kolen uit het vuur te halen, maar 

deze kruik zal zo heftig verpulveren dat er niets meer mee te doen valt. Jesaja 30:14 Ja, Hij zal hem 

stukbreken als het breken van een pottenbakkerskruik; Hij zal hem verbrijzelen en niet sparen, zodat 

in zijn gruis geen scherf gevonden wordt om vuur uit de haard te halen of water uit de poel te 

scheppen.  

De omgevallen muur                                                      De scherven van de kruik

 

Dit soort mensen heeft altijd een uitvlucht. Maar God wil eigenlijk niet dat deze mensen vluchten. Hij 

wil dat ze tot hem terugkeren en het aan God overlaten. Dat zou verreweg het beste zijn. Maar dat is 

wel het laatste wat ze willen. Jesaja 30:15 Want zo zegt de Heere HEERE, de Heilige van Israël: Door 

terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, maar u hebt niet 

gewild. Wanneer de profeet een aantal opties afwijst – zoals de hulp van Egypte –komen ze met 

alternatieven. Ze kunnen ook altijd nog vluchten. Ze hebben paarden en ze zijn zo weg. De reactie 

van God liegt er niet om: ‘Vluchten zul je!’ Jesaja 30:16 U zegt: Nee! Te paard zullen wij vluchten. 

Daarom zúlt u vluchten. En op snelle paarden zullen wij rijden. Daarom zullen uw achtervolgers ook 

snel zijn. Die vluchthouding zal hen nog opbreken. Het verraad hun angst. God zegt: ‘Het zal er zo aan 

toe gaan, dat u bij de minste of geringste dreiging zult vluchten.’ Een heel leger rent straks weg voor 

één soldaat, laat staan wanneer er vijf soldaten opduiken. Dan slaat iedereen op de vlucht. Jesaja 

30:17 Duizend zullen vluchten voor het dreigen van één; voor het dreigen van vijf zult u allen op de 

vlucht slaan, tot u bent overgebleven als een paal op een bergtop, en als een banier op een heuvel.   

 
Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn.  



 
Op zich zal de reactie van de leiders van Jeruzalem ons niet onbekend voorkomen. Er is acute of 
reële dreiging vanuit Assur. Men heeft het gevoel dat men iets moet doen. Ook wij zouden dit 
hebben. Wij willen iets doen. Iets ondernemen. God raadt via Jesaja aan om zich juist rustig te 
houden en op God te vertrouwen. Natuurlijk geldt voor mensen die op God vertrouwen ook dat ze 
zich aan Hem moeten houden. Anders heeft dat vertrouwen niet veel zin. Dat is dus het advies: 
Vraag je af: ‘Hoe is mijn relatie tot God?’ Is die niet goed, keer dan terug tot Hem langs de weg van  
berouw en bekering. Wanneer een mens hier de nodige stappen heeft gezet, mag hij of zij het 
verder aan God overlaten. God zal voor die mens zorgen, wat er ook gebeurt.  
 
 

 

Israel zal Gods ontferming zien en hun leven veranderen.                                                                                                                                     

De toon is fel. Het ziet er niet goed uit voor de mensen in Jeruzalem die bewust met de rug naar God 

gaan staan. God gaat die lui ongewoon hard aanpakken. Maar Gods doel is verzoening en 

verandering. God straft de zoon die Hij liefheeft, zegt Hebreeën 12:6. Dat van de straf klopt, maar ook 

dat van de zoon. Het zijn Gods kinderen. ‘Opstandige kinderen’ maar wel Gods kinderen. God hoopt 

dat ze ervan leren, dat ze inbinden, wanneer Hij hen aanpakt. Maar de HEERE wil ook Zijn genadige 

Gezicht tonen. God gaat op het moment suprême ingrijpen ten gunste van Jeruzalem. Jesaja 30:18 En 

daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u 

te ontfermen. Voorzeker, de HEERE is een God van recht. Welzalig zijn allen die Hem verwachten. In 

die zin is Jeruzalem nog lang niet zo sterk van God vervreemd als later – tijdens het leven van de 

profeet Jeremia – het geval zal zijn. Voordat God hen gaat straffen, voelt Hij reeds behoefte om het 

gepijnigde volk te troosten. Ze hoeven maar te kikken en God zal als een speer te hulp schieten. Eén 

roep tot God en Hij zal hen antwoorden. Jesaja 30:19 Want op Sion zal het volk wonen, in Jeruzalem, 

u hoeft nooit meer te wenen. Hij zal u zeker genadig zijn op uw luide roepen: zodra Hij dat hoort, zal 

Hij u antwoorden. De HEERE heeft de stellige verwachting dat de tranen de ogen zullen reinigen 

zodat ieder beter kan zien wat er aan de hand is en er ook wat aan gaat doen. De leraren zullen weer 

bij de les zijn. Aan de benauwdheid en de verdrukking – in de belegerde stad zal een tekort aan 

brood en water ontstaan – valt niet te ontkomen, maar het zal de boel enorm opschudden in 

positieve zin. Jesaja 30:20 De Heere zal u wel geven brood van benauwdheid en water van 

verdrukking, maar uw leraren zullen zich niet langer verbergen: uw ogen zullen uw leraren zien. 

Iedereen zal onder de indruk zijn van Gods macht die Hij aanwendt ten goede voor de angstige 

mensen in de stad. Het zal harten veranderen. De mindset staat straks weer op het dienen van God. 

De leraren wijzen de goede weg, de route die God voor Zijn volk in de Thora reeds had uitgestippeld. 

Het vertrouwen in de leidinggevenden zal hersteld worden. Jesaja 30:21 Met uw eigen oren zult u 

een woord van achter u horen: Dit is de weg, bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts of naar 

links zou gaan.  

De afgodsbeelden worden weggedaan.

 



 

Dit alles zal enorm helpen om voorgoed af te rekenen met de afgoden. Of die nu in zilver of goud 

gehuld zijn, men zal ze verpulveren compleet met de kostbare blad waarmee het verguld is. In plaats 

van verering wacht de godsbeelden nu verachting. Weg ermee! Jesaja 30:22 Dan zult u voor onrein 

houden uw met zilver bedekte gesneden beelden en uw met goud overtrokken gegoten beelden. U 

zult ze wegwerpen als een menstruatiedoek; u zult ervan zeggen: Weg ermee!   

De afgang van Israëls vijand in 701 n Chr. doet denken aan de eindstrijd tegen Jeruzalem.                                          

Zeker, wij weten dat het later nog wel een keer fout gegaan is met Jeruzalem in relatie tot God. Maar 

elke overwinning van God op de vijand van Zijn volk en de diepe verandering die dat te weeg brengt 

bij de inwoners van Jeruzalem in relatie tot God en de naaste, brengt het paradijs dichterbij. Altijd 

gloort er op zo’n moment de definitieve overgang van de duisternis naar het licht – van deze wereld 

naar het Paradijs – dat het deel zal worden van allen die God vertrouwen en zich aan Hem houden. 

Eenmaal zullen alle volken samen optrekken tegen de HEERE en Zijn volk. Met de namen Gog en 

Magog tekent God in Ezechiël 38 en 39 de eindtijd die o.a. gekenmerkt wordt door de eindstrijd. Op 

het hoogtepunt van de dreiging zal God van hogerhand ingrijpen en de vijand vernietigen.  

Gog en Magog.

 

Daarna breekt voor Gods volk het Paradijs aan. Deze zaken worden beschreven o.a. in Openbaring 20 

t/m 22 waar we getuige zijn van het einde en het nieuwe begin. Ook koning Hizkia en zijn tijdgenoten 

zullen die verandering meemaken bijvoorbeeld in de landbouw en de veeteelt. De weidegronden 

zullen wijd zijn en de opbrengst van de oogsten zullen de verwachtingen ruimschoots overtreffen. 

Jesaja 30:23 Dan zal Hij regen geven over uw zaad waarmee u het land ingezaaid hebt, en 

broodkoren als opbrengst van het land; het zal vol en overvloedig zijn. Op die dag zal uw vee grazen 

op wijde weidegronden. Niet alleen de mens, maar ook de dieren zullen het verschil proeven, 

bijvoorbeeld in het zout dat toegevoegd wordt aan het voedsel van de ezels en de koeien. Jesaja 

30:24 De koeien en ezels die het land bewerken, zullen gezouten voer eten, dat geschud is met schep 

en zeef. Zoals zo vaak wordt ook nu de overgang geschetst van het vonnis dat God zal voltrekken 

over Zijn vijanden en de zegen die Hij op doet gaan over Zijn kinderen. Terwijl op de hoge bergen en 

heuvels de waterstroompjes zich samenvoegen en brede kolkende stromen vormen, vindt er voor de 

poorten van Jeruzalem een ware slachting plaats. De vijand wordt vernietigend verslagen. Jesaja 

30:25 Er zullen op elke hoge berg en elke verheven heuvel beken zijn en waterstromen, op de dag van 

de grote slachting, wanneer de torens zullen vallen. De licht van de maan zal op die dag zevenmaal 

sterker zijn als normaal en dat van de zon evenzo. De dag wordt overstraald door het licht van Gods 

Aanwezigheid en genade. Het is niet voor niets het moment waarop God de wonden van Zijn volk 

verzorgt en geneest. Jesaja 30:26 Dan zal het licht van de volle maan zijn als het licht van de 

gloeiende zon, en het licht van de zon zal zevenmaal sterker zijn, net als het licht van zeven dagen, op 



de dag dat de HEERE de breuk van Zijn volk zal verbinden en de wond die het is toegebracht, zal 

genezen. De inwoners van Jeruzalem zullen een nieuwe toewijding kennen van hun leven en hun 

dienst aan de God van Israel. Gesterkt in de verwachting – die het geloof wekt – op de grote daden 

van hun God, zullen ze berouw hebben van hun tekortkomingen en zonden en zich heilig voornemen 

niet opnieuw van God te wijken. In tegendeel iedere inwoner van Jeruzalem heeft het vaste 

voornemen God te eren en te danken en te gehoorzamen.  

De volken zijn door God overgegeven aan hun eigen waanideeën.                                                                        

Het is waar. God moet Zijn volk straffen wanneer het zich van Hem afkeert. De ultieme verbondsstraf 

is verwijdering uit het land van de belofte en het decimeren van het volk. De beloften van land en 

volk zullen het zwaar moeten ontgelden. Bij de straffen die God uitvoert, spelen de volken een grote 

rol. Wereldleiders als Assur en het latere Babel worden door God gezien als ‘een stok in Zijn hand 

waarmee Hij Zijn volk tuchtigt.’ Die volken zelf zien dat echter heel anders. Zij zien de eer en de roem  

van Israel en hun God zwaar gehavend worden. De volken ervaren hun overmacht over Israel en zijn 

God als bewijs dat hun eigen goden de dienst uitmaken en zij daarbij als machthebbers hun 

suprematie bewijzen over God en Zijn volk. Spot en hoon wordt het deel van Israel en zijn God. God 

moet veel over Zijn kant laten gaan, maar er zijn momenten waarop Hij de volken leert ‘Wie werkelijk 

God is.’ Jesaja 30:27 Zie, de Naam van de HEERE komt van ver, Zijn toorn brandt – de last is zwaar – 

Zijn lippen zijn vol gramschap, Zijn tong is als verterend vuur. God verwijt de volken dat ze Zijn 

oordeel – over de zonde – en de genadige redding vergeten zijn. Feit is nl. dat alle volken volgens de 

Bijbel voortkomen uit het gezin van Noach. Genesis 10:32 Dit waren de geslachten van de zonen van 

Noach, ingedeeld naar hun afstamming, met hun volken; van hen stammen de volken af die zich na 

de vloed over de aarde hebben verspreid. Men heeft de Zondvloed in de genen en soms zelfs in de 

geschriften – zoals het Gilgamesj-epos = zondvloedverhaal – maar ondanks dat heeft men zich van 

God afgekeerd en eigen goden bedacht en gemaakt om die te volgen. Een vorm van straf – die 

kenmerkend is voor de God van Israel – hebben de volken ondervonden; God heeft hen overgegeven 

aan een manier van denken die schadelijk is. Ze leven een nutteloos leven, dat nergens op uitloopt 

en ze zijn de goede richting volstrekt kwijt. Ze lijken wel met een verkeerde wan gezeefd te worden 

of – anders gezegd – als rund geleid te worden door een toom dat hem de verkeerde richting 

uitstuurt. Jesaja 30:28 Zijn adem is als een overstromende beek, die reikt tot de hals, om de 

heidenvolken te wannen met de wan van nutteloosheid; en een toom die doet dwalen, ligt op de 

kaken van de volken. Terwijl God Zijn vonnis voltrekt over de volken, viert Israel reeds het feest van 

de overwinning. Ook hier is sprake van oordeel en redding, de omslag in de tijd voor Gods volk. Jesaja 

30:29 Er zal een lied bij u zijn, als in de nacht waarin men zich heiligt voor een feest; en blijdschap van 

hart, als bij iemand die met fluitspel voortgaat om te komen tot de berg van de HEERE, tot de Rots 

van Israël.     

Heidenvolken wannen met de wan van nutteloosheid; en een toom die doet dwalen. 

                                                                                                                                                                         



De slag die God Assur toebrengt vóór de poorten van Jeruzalem herinnert aan het laatste oordeel.                                                                     

De volken zullen op een gegeven moment verbonden worden in een gezamenlijk vijandschap tegen 

God en Zijn volk. Samen zullen ze een vuist maken en die tegen God opheffen. Ze zullen zich 

groeperen in een groot leger dat samentrekt rondom de muren van Jeruzalem. Daar zal God hen 

zwaar straffen. Wanneer we denken aan 701 v Chr. de tijd waarin Assur voor de muren van 

Jeruzalem lag, zien we de vernietigende slag die God de legers van de vijand toebrengt. In een nacht 

komen maar liefst 185000 manschappen om het leven. De middelen die God ten dienste staan zijn 

een verterend vuur en hagel en slagregens. Mogelijk moeten we denken aan een vernietigend 

onweer. Jesaja 30:30 De HEERE zal Zijn majestueuze stem doen horen, Hij zal het neerkomen van zijn 

arm doen zien in grimmige toorn: een vlam van verterend vuur, slagregens, een vloed, hagelstenen. 

Het onweer wordt in de Bijbel gezien als stem van God. Psalm 29 Op deze wijze versloeg de HEERE 

Assur. Jesaja 30:31 Want door de stem van de HEERE zal Assyrië verpletterd worden, hij die met de 

roede sloeg. Het zou niet verbazen wanneer de HEERE persoonlijk op de wolkenwagen aanwezig is 

geweest boven de vijandelijke troepen. Gods verschijning gaat gepaard met onweer en bliksem en 

vuur brandt onder de voeten van de Cherubs die de troon van God dragen naar alle windrichtingen. 

Op allerlei plaatsen in de Bijbel zijn we getuige van de theofanie oftewel de godsverschijning. Zo ook 

in Exodus 19:16 En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg 

donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk 

dat in het kamp was, beefde. Het geluid van de uitoefening van Gods toorn doet bij tijden denken 

aan tamboerijnen en het geluid van harpen. God zal Zijn vijanden op een gevarieerde wijze 

bestrijden. Jesaja 30:32 En overal waar de door God beschikte staf voorbij is getrokken, overal 

waarop de HEERE die heeft doen rusten, zullen er tamboerijnen en harpen zijn, want met alles in 

beroering brengende strijdhandelingen zal Hij hen bestrijden. Hoewel er vele soorten van bestrijden 

zijn is het vuur dominant in zijn verterende effecten. De plaats waar de vijand gelegerd is, lijkt bij 

tijden op de vuurplaat van een offeraltaar. De zwavel is een herinnering aan het definitieve vonnis 

dat alle vijanden van God wacht. Jesaja 30:33 Want de verbrandingsplaats is al eerder 

gereedgemaakt, ook voor de koning is hij in gereedheid gebracht. Hij heeft hem diep gemaakt en 

wijd. Voor zijn brandstapel is er vuur en hout in overvloed. De adem van de HEERE zal hem aansteken 

als een zwavelstroom. 

De wolkenwagen.

          


