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Jesaja 13
1 De last over Babel, die Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft.
2 Hef op een kale berg een banier omhoog, verhef uw stem tegen hen, wenk met de hand, zodat zij
binnentrekken door de poorten van de edelen.
3 Ík heb opdracht gegeven aan Mijn geheiligden; ook heb Ik Mijn helden opgeroepen om Mijn toorn
uit te voeren – zij die uitgelaten zijn over Mijn majesteit.
4 Hoor, rumoer op de bergen, als van veel volk. Hoor, gedruis van koninkrijken, van verzamelde
heidenvolken; de HEERE van de legermachten monstert de krijgsmacht.
5 Zij komen eraan, uit een ver land, van het einde van de hemel: de HEERE en de instrumenten van
Zijn gramschap, om heel het land te gronde te richten.
6 Weeklaag, want de dag van de HEERE is nabij; als een verwoesting van de Almachtige komt hij.
7 Daarom zullen alle handen slap worden en elk hart van stervelingen zal wegsmelten.
8 En zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen, zij zullen ineenkrimpen
als een barende vrouw. Verbijsterd zullen zij elkaar aanstaren, hun gezichten zullen vlammen.
9 Zie, de dag van de HEERE komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om van
het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen.
10 Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen, de zon zal
verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten schijnen.
11 Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden, en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots
van de hoogmoedigen doen ophouden, en de hooghartigheid van de geweldplegers zal Ik
vernederen.
12 Ik zal stervelingen schaarser maken dan zuiver goud en mensen zeldzamer dan het fijne goud van
Ofir.
13 Daarom zal Ik de hemel doen sidderen, en de aarde zal lostrillen van haar plaats om de
verbolgenheid van de HEERE van de legermachten, en om de dag van Zijn brandende toorn.
14 Iedereen zal zijn als een opgejaagde gazelle, als schapen die niemand bijeenbrengt. Iedereen zal
zich wenden naar zijn eigen volk, en iedereen zal vluchten naar zijn eigen land.
15 Ieder die aangetroffen wordt, zal worden neergestoken, en ieder die gegrepen wordt, zal vallen
door het zwaard.
16 Hun kleine kinderen zullen verpletterd worden voor hun ogen, hun huizen geplunderd en hun
vrouwen verkracht.
17 Zie, Ik zal de Meden tegen hen opzetten, die zilver niet achten en op goud niet belust zijn.
18 Maar hun bogen zullen jongens verpletteren, zij zullen geen medelijden hebben met de vrucht
van de buik, hun oog zal geen kind ontzien.
19 Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Chaldeeën, zal zijn als toen
God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra.
20 Niemand zal er verblijven, nooit meer, en niemand, van generatie op generatie, zal er wonen.
Geen Arabier zal daar zijn tent opzetten, en geen herder zal daar neerstrijken.
21 Maar wilde woestijndieren zullen daar neerliggen. Hun huizen zullen vol zitten met huilende uilen;
struisvogels zullen er wonen en bokachtigen zullen er rondspringen.
22 Hyena's zullen janken in zijn verlaten burchten, en jakhalzen in zijn paleizen van verlustiging. Zijn
tijd om te komen is nabij, en zijn dagen zullen niet worden uitgesteld.
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De profetieën over de volken
Nu volgende de profetieën over de volken. Ze zijn op een rijtje gezet van Jesaja 13 t/m 23. Eigenlijk is
dit niet onverwacht. We schrijven de zevende eeuw v. Chr. God straft Zijn volk Israel. Het noorden
van Israel wordt door Assur in ballingschap gevoerd. Het zuiden, Juda zal hetzelfde lot ondergaan. De
vraag is: ‘Als God Zijn eigen volk zo zwaar straft, hoe zal het dan met de andere volken aflopen?’ Daar
komt nog iets bij. Alle volken die de revue passeren hebben een geschiedenis met Israel en meestal
niet zo’n fraaie geschiedenis. Maar niet alleen de houding ten opzichte van Gods volk ligt onder vuur
de houding tegenover de HEERE God Zelf is vermoedelijk doorslaggevend. Iemand zal opmerken dat
het oordeel over Israel misschien beter te begrijpen en te rechtvaardigen is, omdat God aan Zijn volk
duidelijk heeft gemaakt ‘Wat als’. Lees bijvoorbeeld ‘de zegen en de vloek’ die Israel over zichzelf
uitsprak vanaf de bergen Ebal en Gerizim. Deuteronomium 27:11-13 En Mozes gebood het volk op die
dag: Wanneer u de Jordaan overgestoken bent, moeten de volgende stammen op de berg Gerizim
gaan staan om het volk te zegenen: Simeon, Levi, Juda, Issaschar, Jozef en Benjamin. En de volgende
stammen moeten op de berg Ebal gaan staan voor de vervloeking: Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan en
Naftali. Toen al – kort na de verovering van het land Kanaän – waren de contouren al zichtbaar van
oorlog en ballingschap voor het geval Israel zich van God zou afkeren. Deuteronomium 28:49-52 De
HEERE zal een volk van ver weg tegen u doen opkomen, van het einde van de aarde, zoals een arend
aan komt zweven; een volk waarvan u de taal niet verstaat, een meedogenloos volk, dat oude
mensen niet ontziet en jonge mensen niet genadig is. Het zal de vrucht van uw dieren en de vrucht
van uw land opeten, totdat u weggevaagd bent. Het zal u geen koren, nieuwe wijn of olie overlaten,
noch de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee, totdat Hij u heeft omgebracht. Het zal u
benauwen in al uw poorten, totdat uw hoge en versterkte muren, waarop u in heel uw land
vertrouwde, neervallen. Het zal u benauwen in al uw poorten, in heel uw land, dat de HEERE, uw God,
u gegeven heeft.
De bergen Ebal (vloek) en Gerizim (zegen)

Driemaal Babel
Er zit wel wat in, wanneer iemand meent dat Gods vonnis over Zijn eigen volk Israel begrijpelijker en
eerlijker is dan het vonnis over de volken. Het feit alleen al dat Israel Gods volk is en God Zijn Woord
aan hen heeft toevertrouwd, maakt dat zij zich bewust kunnen zijn van de consequentie van hun
eigen handelen. Psalm 147:19,20 Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israël Zijn verordeningen en
Zijn bepalingen. Zo heeft Hij voor geen enkel ander volk gedaan; die kennen Zijn bepalingen niet.
Halleluja! Toch is het de vraag of de volken minder schuldig zijn wanneer ze handelen tegen de
bedoeling en wil van de God van Israel. Let wat dat betreft eens op Babel, waarmee de profetieën
tegen de volken openen. Babel staat symbool voor de hoogmoed en de opstand van de volken tegen
de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Babel komt voor in de volkenlijst, die voortkomt uit de drie
zonen van Noach: Sem, Cham en Jafeth. Genesis 10:6-10 De zonen van Cham zijn: Cusj, Mizraïm, Put
en Kanaän. De zonen van Cusj zijn: Seba, Havila, Sabta, Raëma en Sabtecha. De zonen van Raëma
zijn: Sjeba en Dedan. En Cusj verwekte Nimrod; die begon een geweldenaar op de aarde te worden.
Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE; daarom wordt gezegd: Als Nimrod, een
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geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE. Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel,
Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear. Babel is een zoon van Cham, de zoon van Noach. Met hun
voorvader Cham zat Babel bij wijze van spreken in de ark van Noach. In de schoot van Cham werd hij
gespaard door de genade van God en de rechtvaardigheid van zijn vader Noach. In de genen van
Babel zit het oordeel van de Zondvloed, waardoor de eerste wereld is vergaan. 2 Petrus 3:5-7 Het
volk van Babel en hun leiders kennen de HEERE in Zijn genade en toorn. Ondanks het feit dat God
hen genade heeft bewezen hebben ze de toren van Babel gebouwd, als een soort van Verenigde
Naties, zodat ze God niet langer nodig zouden hebben. Genesis 11:1-9 Babel staat in de Bijbel
symbool voor de opstand tegen God. De volgende maal dat we Babel in deze hoedanigheid tegen
komen is in de tijd van de ballingschap van Juda en de verwoesting van Jeruzalem, stad en stempel.
Hoewel we in het boek Daniël – waar we Nebukadrezar, de koning van Babel van dichtbij ontmoeten
– wat meer sympathie krijgen voor de leider van Babel, blijkt de hoogmoed in de familie toch
ongeneeslijk. Men kan niet nalaten de God van Israel te tarten. Zo liet men de heilige voorwerpen uit
de tempel van Jeruzalem in de tempel van Bel, de God van Babel plaatsen. Daniël 1:2 De vrienden
van Daniël werden gedwongen voor het beeld van Babel te knielen. Daniël 3 Het is allemaal goed
gekomen, maar dat was niet aan Nebukadrezar te danken. De zoon van Nebukadrezar, Belsazar
presteerde het om op een feest de heilige bekers – uit Gods huis in Jeruzalem – te halen om daarmee
te drinken op de goden van ijzer, steen en goud. Daniël 5 Daarmee was ook zijn laatste uur geslagen.
Babel is hoogmoedig. Babel wil geen God boven zich. (De koning van) Babel is zelf god, althans dat
denkt hij. Daniël 4. Ook in de eindtijd zal de tegenstand vanuit de volken getypeerd worden met de
naam ‘Babylon’. Die naam zegt op zich voldoende. Openbaring 18:1-3 Hierna zag ik een andere engel
neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij
riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van
demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei
onreine en weerzinwekkende vogels. Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle
volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden
van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven.
De toren van Babel

Bijbelse Toekomstverwachting
Het bovenstaande onderstreept de bijzondere positie van Babel ten opzichte van de HEERE, de God
van Israel en Gods volk. Dit is een aanwijzing voor de plaats die Babel inneemt bij de profetieën
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onder de volken. Babel wordt als eerste genoemd van de volken die geconfronteerd worden met
Gods oordeel. Jesaja 13:1 De last over Babel, die Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft. Babel heeft
die plaats volstrekt aan zichzelf te wijten. Dat land en zijn koningen hebben er alles aan gedaan de
woede van God over zich heen te halen. Aan de andere kant is het onverwacht, omdat Babel feitelijk
– in de tijd van Jesaja – nog in de schoot van de toekomst verborgen ligt. Wij schrijven – in de tijd van
Jesaja – de zevende eeuw voor Chr. terwijl Babel pas op het toneel verschijnt in 612 v Chr. wanneer
de vader van Nebukadrezar – Nabopolassar – Assur voor het eerst verslaat. Nebukadrezar zal die
overwinning compleet maken, bij de slag bij Karchemis in 605 v Chr. Het volk van Juda en Jeruzalem
wacht van 605 t/m 586 v Chr. maar liefst drie wegvoeringen naar Babel. Met name die van 597 v Chr.
kent tienduizenden ballingen uit de hogere lagen van de bevolking. De vraag laat zich stellen of Jesaja
tijdens zijn leven deze inzichten reeds had ontvangen, of dat we aan latere profetieën moeten
denken die dan wellicht toegedicht kunnen worden ‘aan de profetenschool die Jesaja achter gelaten
zou hebben’. In zijn geest zouden leerlingen van de profeet de latere profetieën hebben opgetekend
uit Gods mond. De wetenschap heeft het dan over Jesaja en deutero-Jesaja en trito-Jesaja. Voor ons
besef is het niet echt nodig om deze veronderstellingen er op na te houden en zelfs niet wenselijk. In
de tijd van koning Hizkia kwam – na zijn genezing – een delegatie uit Babel op bezoek. Hizkia liet die
mensen alles zien, wat hij aan rijkdom bij elkaar gegaard had. God had Zijn bedenkingen en liet dat
via Zijn woordvoerder Jesaja weten ook. Jesaja 39:3-6 Toen kwam de profeet Jesaja bij koning Hizkia.
Hij zei tegen hem: Wat hebben die mannen gezegd en waarvandaan zijn zij naar u toe gekomen?
Hizkia zei: Zij zijn uit een ver land naar mij toe gekomen, uit Babel. Hij zei: Wat hebben zij in uw huis
gezien? Hizkia zei: Zij hebben alles gezien wat er in mijn huis is. Er is niets in mijn schatkamers wat ik
hun niet heb laten zien. Toen zei Jesaja tegen Hizkia: Hoor het woord van de HEERE van de
legermachten. Zie, er komen dagen dat alles wat er in uw huis is en wat uw vaderen tot op deze dag
hebben opgeslagen, naar Babel zal worden weggevoerd. Er zal niets overblijven, zegt de HEERE. In de
tijd van koning Hizkia viel de naam van Babel al en werd de wegvoering en de verwoesting van
Jeruzalem reeds voorzegd. Daar komt nog iets bij: We doen schromelijk te kort aan de HEERE Die niet
alleen de hele wereld, maar ook de tijden in Zijn hand heeft. Jesaja 36:9,10 Denk aan de dingen van
vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als Ik, Die
vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden
hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen; Wij houden ons
aan de canon van het Oude en Nieuwe Testament die door de kerk is vastgesteld. De canon van het
Oude Testament heeft de kerk overgenomen van het Joodse volk dat in Jamnia, in 100 na Chr. de
boeken en de inhoud van de Tenach heeft vastgesteld. De wetenschappelijk benadering is in zijn
uitgangspunten niet altijd dezelfde als die van ons.
Marc Chagall

‘Jesaja’

5
De realiteit van het oordeel
Het eerste vers van Jesaja 13 gaat ervan uit dat de profetie over Babel via de profeet Jesaja tot ons is
gekomen. Jesaja 13:1 De last over Babel, die Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft. De Last van
Jesaja, wordt ook wel anders vertaald. Last komt van het werkwoord opheffen; Het verheffen van de
stem. Wie dit benadrukt, vertaalt liever met de term: De Godsspraak over Babel. De profetie heeft
het zogenaamde qina-metrum. Terwijl bij ons – in het Nederlands – de rijm een stuk tekst tot gedicht
maakt, kent het Hebreeuws vooral de maat – het ritme in de afwisseling van de klanken – die een
tekst tot gedicht maakt. Het qina-metrum is de ‘rijm’ van een doodslied. Men vertaalt dus ook wel:
Gerichtsaankondiging over Babel. Als we verder lezen – zeker ook wanneer we naar het vervolg van
hoofdstuk 13 gaan – namelijk hoofdstuk 14 zullen we zien dat er niet alleen sprake is van oordeel,
maar ook van verlossing. Het is goed en bemoedigend om te weten dat er ook een andere kant van
het verhaal is, namelijk de redding van de gelovigen. Dit neemt echter niet weg dat de nadruk in deze
hoofdstukken valt op het oordeel over de volken die tegen God opstaan. Veel profeten kennen
‘profetieën tegen de volken’. Iets vergelijkbaars zien we in het boek Openbaring 14 t/m 20. Ook daar
is zeker ruimte voor de verlossing van de gelovigen, maar de nadruk ligt op het vonnis dat God
voltrekt over de wereld, die Hem de rug heeft toegekeerd. Terwijl tussen de regels door duidelijk
wordt gemaakt dat er verlossing is voor wie de Heere Jezus als Verlosser aanvaard heeft en zich aan
Gods geboden houdt, blijft de uitvoerige beschrijving van het oordeel over Babylon een ernstige
waarschuwing voor ieder die leeft en nog voor de keus staat. Openbaring 14:12,13 Hier zien we de
volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in
acht nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de
Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken
volgen met hen. ‘Kies voor het leven nu het nog kan’, is de boodschap. Vreselijk is het – bij een foute
keus – te vallen in de handen van de levende God. De Bijbel gebruikt bij de redding van de gelovigen
wel degelijk het dreigement wat als. Hebreeën 12:29 Want onze God is een verterend vuur. Het
vonnis wat God voltrekt over Israel en zijn buren liegt er niet om. Het woord last oftewel
gerichtsaankondiging verschijnt maar liefst 10 maal in dit gedeelte van Jesaja.
Want onze God is een verterend vuur

De last
Jesaja 13:1
Jesaja 14:28
Jesaja 15:1
Jesaja 17:1
Jesaja 19:1
Jesaja 21:1
Jesaja 21:11

De last over Babel, die Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft.
In het jaar dat koning Achaz stierf, kwam deze last. (over de Filistijnen)
De last over Moab.
De last over Damascus.
De last over Egypte.
De last over de woestijn aan de zee. (Babel)
De last over Duma. (Edom)

6
Jesaja 21:13
Jesaja 22:1
Jesaja 23:1

De last over Arabië.
De last over het Dal van het Visioen. (Jeruzalem)
De last over Tyrus.

Medië/Perzië voltrekt het vonnis van God en maakt ruimte voor de terugkeer van de Joden
Vanaf het begin van de profetie – De last over Babel – is het duidelijk dat het om Babel gaat. Babel
krijgt een vijand over de vloer die volledig met zijn macht afrekent. Wij kennen allen ‘het blinken en
verzinken van de machten’. Daarvan zou sprake kunnen zijn. Het grote Babel zal na anderhalve eeuw
de macht overnemen van Assur. Daarna wordt het zelf opgevolgd door de grootmacht Medië en
Perzië die vervolgens langere tijd de dienst uitmaken in het Midden Oosten. ‘Zo gaan die dingen’, zou
iemand kunnen redeneren. Maar God ziet dat anders. Hij is het die een tegenmacht in het leven
roept. Het is God Die een groot leger onder de wapenen brengt. Als de HEERE op een kale berg een
vlag laat planten als oriëntatiepunt voor de soldaten. Massaal wordt gehoor gegeven aan de oproep
om deel te nemen aan de strijd tegen het grote Babel. Jesaja 13:2 Hef op een kale berg een banier
omhoog, verhef uw stem tegen hen, wenk met de hand, zodat zij binnentrekken door de poorten van
de edelen. God noemt de soldaten uit Medië en Perzië Zijn geheiligden. Feitelijk heeft Hij hen apart
gezet voor de dienst aan God, namelijk om de macht van het grote Babel te breken. God heeft
blijkbaar geen moeite bereidwilligen te vinden: allen steken de hand op wanneer Hij informeert ‘Wie
er mee wil optrekken tegen Babel?’ De suggestie wordt gewekt dat de legers van Medië en Perzië de
Naam van de God van Israel hoog in het vaandel hebben. Jesaja 13:3 Ík heb opdracht gegeven aan
Mijn geheiligden; ook heb Ik Mijn helden opgeroepen om Mijn toorn uit te voeren – zij die uitgelaten
zijn over Mijn majesteit. De Bijbel – zo zal blijken uit het boek Jesaja – is bijzonder content met Cyrus
oftewel Kores de Perzische vorst die aan het hoofd stond van de gezamenlijke legers bij de
verovering van Babel. In de Bijbel wordt hij door de HEERE gezalfde genoemd, omdat hij besloot de
Joden in ballingschap het recht op terugkeer te verlenen. Ook stond hij de herbouw van Jeruzalem,
stad en tempel toe. Zijn naam klinkt de Bijbellezer als muziek in de oren. Jesaja 45:1,4 Zo zegt de
HEERE tegen Zijn gezalfde, tegen Kores, die Ik vastgrijp bij zijn rechterhand, om de volken vóór hem
neer te werpen, en de lendenen van koningen zal Ik ontgorden; om deuren voor hem te openen,
poorten zullen niet gesloten worden: Ter wille van Jakob, Mijn dienaar, Israël, Mijn uitverkorene, riep
Ik u bij uw naam; Ik gaf u een erenaam, hoewel u Mij niet kende.
Graftombe van Cyrus de Grote in Pasargadae

De Meden en Perzen kenden vooraanstaande Joden zoals Daniël
Aan de ene kant kan het zijn dat de HEERE met deze woorden een glimlach van de lezer opwekt. Wat
weten de legers van Medië en Perzië nu van de God van Israel? Aan de andere kant moeten we – als
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we de geschiedenis van het boek Daniël volgen en willen geloven – erkennen dat God Zich in de tijd
van Babels overheersing bewust en nadrukkelijk bemoeit heeft met koning Nebukadnezar van Babel.
Dat is vermoedelijk niet buiten de publiciteit gebleven. We zullen ons realiseren dat iemand als
Daniël – door wie God Zich duidelijk mengt in de politiek van Babel – een van de bestuurders was,
waarvan er velen uit andere landen en volken kwamen, zo ook Medië en Perzië. Ieder die de Bijbel
enigszins kent zal weten dat de machtsovername van Medie/Perzië op Babel aanvankelijk zonder
bloedvergieten plaatsgreep en sterker, dat Daniël als het ware van de ene op de andere dag van de
bestuurslaag van Babel, overging in die van Medië/Perzie. Daar komt nog bij dat de Medische vorst
Daniël een bijzonder hoge positie toedacht, iets wat Daniël ook vijanden bezorgde, die hem bijna – in
de leeuwenkuil – om het leven hadden laten brengen door de overmoed van Darius, de koning van
Medië/Perzië. Daniël 6:4 Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er
een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen.
God speelde – althans volgens Bijbels getuigenis – een doorslaggevende rol bij de machtsovername
van de laatste koning van Babel – Belsazar – door de eerste koning van Medië/Perzië. Daniël 5
Hoewel de machtswisseling in eerste instantie in 538 v Chr. – behalve de dood van koning Belsazar –
zonder (veel) bloedvergieten plaatsvond is er tegen het eind van de vijfde eeuw – toen de macht van
Babel weer wat opkwam – de stad alsnog verwoest. Het mag duidelijk zijn dat ook de legers van
Medië/Perzië samengesteld waren uit allerlei volken. Jesaja 13:4 Hoor, rumoer op de bergen, als van
veel volk. Hoor, gedruis van koninkrijken, van verzamelde heidenvolken; de HEERE van de
legermachten monstert de krijgsmacht. Vermoedelijk had Medië/Perzië ook zo zijn eigen motieven,
neemt niet weg dat God hen ziet als een wapen in Zijn hand om Babel te straffen. Jesaja 13:5 Zij
komen eraan, uit een ver land, van het einde van de hemel: de HEERE en de instrumenten van Zijn
gramschap, om heel het land te gronde te richten.
Darius I, koning van de Meden en Perzen.

De verwoesting van Babel staat symbool voor het laatste oordeel.
Op de een of andere manier staat de verwoesting die God aanricht – in dit geval in Babel – symbool
voor Gods wraak op de dag van het laatste oordeel. Het is in die zin zeker niet toevallig dat de term –
dag van de HEERE – valt. Jesaja 13:6 Weeklaag, want de dag van de HEERE is nabij; als een
verwoesting van de Almachtige komt hij. Op de dag van de HEERE is God ook helemaal klaar met een
bepaald volk. Er is geen mogelijkheid meer van herstel of spijt. Die kans heeft zo’n volk volstrekt
laten liggen. Daar is het te laat voor. Het is enkel en alleen de uitvoering van Gods toorn. En dat ziet
er niet erg prettig uit. Het doet op de een of andere manier denken aan de staat van angst waarin
een barende vrouw kan komen te verkeren. De verwoesting komt met golven als de weeën bij een
voldragen zwangerschap. De handen worden slap. De ogen stralen paniek uit. Het lichaam golft van
de pijn. Niemand weet wat hij moet doen. Jesaja 13:7,8 Daarom zullen alle handen slap worden en
elk hart van stervelingen zal wegsmelten. En zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen
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hen aangrijpen, zij zullen ineenkrimpen als een barende vrouw. Verbijsterd zullen zij elkaar aanstaren,
hun gezichten zullen vlammen. Gaat een bevalling soms met angst en paniek gepaard, uiteindelijk –
bij de geboorte van een kind – is dat het allemaal wel waard. Maar de angst en de paniek die Gods
oordeel oproept levert geen enkel gunstig resultaat op voor wie het treft. ‘Vreselijk is het te vallen in
de handen van de levende God’, zegt iemand in de Bijbel. God kan meedogenloos zijn en is dat ook
bij het laatste oordeel. Zijn toorn is brandende toorn en zijn meedogenloosheid wordt gevoed door
louter woede. Jesaja 13:9 Zie, de dag van de HEERE komt, meedogenloos, met verbolgenheid en
brandende toorn, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen. Niet
alleen op aarde staan de vijandelijke legers ten dienste van de HEERE, in de hemel geldt een
vergelijkbaar beeld. Heel de schepping geeft uiting aan de woede van God. Van de weeromstuit laten
de sterren hun licht niet schijnen. Ook de zon en de maan laten het afweten. Het zijn niet alleen
figuurlijk, maar ook letterlijk donkere dagen. Jesaja 13:10 Ja, de sterren aan de hemel en hun
sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt,
en de maan zal haar licht niet laten schijnen.
Een dag van duisternis.

Gods oordeel kent geen medelijden
Ook wordt het motief zichtbaar van Gods woede. De zaken waar de HEERE een volk om ter
verantwoording roept, worden helder. Het is de slechtheid van de mens, het onrecht dat God
aantreft onder dat volk. Daarachter ligt vaak een breuk met de God van de Bijbel. Men is
hoogmoedig, iemand als Nebukadrezar verbeeldde zich een tijdje dat hij zelf god was. Dat is hem
duur komen te staan. Wanneer een volk volstrekt breekt met de Allerhoogste vind je dat terug in een
ontaarde en ontwortelde samenleving. De hoogmoed heeft gewelddadigheid als bijverschijnsel.
Jesaja 13:11 Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden, en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal
de trots van de hoogmoedigen doen ophouden, en de hooghartigheid van de geweldplegers zal Ik
vernederen. Vernielingen van steden en dorpen – ook al zou het gaan om klassieke historische
gebouwen waar ieder het gemis van zal betreuren – uiteindelijk zijn mensenlevens kostbaarder dan
alles van hout, cement of goud. Feit is dat er niet veel mensen zijn, die het overleven. Jesaja 13:12 Ik
zal stervelingen schaarser maken dan zuiver goud en mensen zeldzamer dan het fijne goud van Ofir.
God zal hemel en aarde bewegen als manier om Zijn boosheid te laten voelen. De elementen zullen
wankelen. Van de eindtijd weten we bijvoorbeeld dat daarin een zware aardbeving zal zijn, die veel
slachtoffers zal maken. Men zal zo in paniek zijn dat men hoopt om te komen door vallend puin. Men
zal roepen: ‘Bergen val op ons!’ Jesaja 13:13 Daarom zal Ik de hemel doen sidderen, en de aarde zal
lostrillen van haar plaats om de verbolgenheid van de HEERE van de legermachten, en om de dag van
Zijn brandende toorn. Mensen zullen niet weten waar ze het moeten zoeken. Uit de blinde paniek
valt op te maken dat men geen uitweg ziet. Uit angst rent men een kant op hopend dat het een
uitweg biedt uit de angst en de nood. Men lijkt op een opgejaagde gazelle of op schapen die geen
herder hebben. Een ding zal vaak gezien worden: men wil terug naar eigen land. Jesaja 13:14
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Iedereen zal zijn als een opgejaagde gazelle, als schapen die niemand bijeenbrengt. Iedereen zal zich
wenden naar zijn eigen volk, en iedereen zal vluchten naar zijn eigen land. Maar op die dag is er geen
uitkomst. Ook al vlucht men naar zogenaamd veilige gebieden, onderweg dreigt geweld en dood. Of
men nu groot en sterk is of klein en zwak als een kleuter, voor niemand zal er in die dagen veiligheid
zijn. Men heeft het geduld en de zachtmoedigheid van God veronachtzaamd. Nu is het te laat voor
medelijden. Jesaja 13:15,16 Ieder die aangetroffen wordt, zal worden neergestoken, en ieder die
gegrepen wordt, zal vallen door het zwaard. Hun kleine kinderen zullen verpletterd worden voor hun
ogen, hun huizen geplunderd en hun vrouwen verkracht. Hoewel het vonnis dat de Meden en Perzen
voltrekken over het land Babel symbool staat voor het laatste oordeel, is het ook een vonnis wat zich
in de loop van de geschiedenis om precies te zijn in 539 v Chr. voltrekt. Blijkbaar hebben de Meden
zich leren kennen als mensen die weinig gevoel en medemenselijkheid aan de dag leggen. Ook zijn ze
niet te paaien met zilver of goud. Jesaja 13:17 Zie, Ik zal de Meden tegen hen opzetten, die zilver niet
achten en op goud niet belust zijn. Maar hun bogen zullen jongens verpletteren, zij zullen geen
medelijden hebben met de vrucht van de buik, hun oog zal geen kind ontzien.
Zo moet Babel er eens uitgezien hebben.

Babel vergeleken met Sodom en Gomorra
Ieder die Babel gekend heeft in de dagen waarin zijn grootheid onaantastbaar scheen, moet wel
onder de indruk komen van stedelijke bebouwing en de infrastructuur, niet alleen van verharde
wegen maar ook van de grachten en kanalen. Al die schoonheid van toen is ineengezakt en
omgekeerd in verwoesting en verlatenheid. Het doet de profeet aan Sodom en Gomorra denken –
die ook symbool staan voor het laatste oordeel. Jesaja 13: 19 Babel, het sieraad van de koninkrijken,
de luister en de trots van de Chaldeeën, zal zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en
Gomorra. Enkele weken geleden zag men een foto van (een deel van) de gerestaureerde oude muur
die eens om het grote Babel gestaan heeft. Het huidige Irak, dat een nieuwe inkomstenbron zoekt in
toerisme, probeer voor deze aandoenlijke ruïneheuvel wereldwijd erkenning te krijgen. Feit is dat
niemand na de volkomen ineenstorting en het trage verval van wat eens een wereldstad was, daar
nog wil wonen. Zelfs een Nomade wil er niet bivakkeren. Geen herder zal er met zijn kudde voedsel
zoeken. Het is niets en het zal ook nooit meer wat worden. Jesaja 13:20 Niemand zal er verblijven,
nooit meer, en niemand, van generatie op generatie, zal er wonen. Geen Arabier zal daar zijn tent
opzetten, en geen herder zal daar neerstrijken. Alleen de dieren die de confrontatie met de mens uit
de weg gaan, zijn er te vinden. Wat vroeder paleizen geweest moeten zijn, zijn nu de plaatsen waar
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de dieren beschutting zoeken tegen de hitte en de kou. Jesaja 13:21,22 Maar wilde woestijndieren
zullen daar neerliggen. Hun huizen zullen vol zitten met huilende uilen; struisvogels zullen er wonen
en bokachtigen zullen er rondspringen. Hyena's zullen janken in zijn verlaten burchten, en jakhalzen in
zijn paleizen van verlustiging. Vroeg of laat gaat het er van komen. Het lot van Babel staat vast. Het is
het definitieve einde van een volk, van een koning, van slechtheid en onrecht, hoogmoed en
gewelddadigheid. Het definitieve einde van de opstand tegen God en de haat tegen Zijn volk Israel.
Jesaja 13:22 Zijn tijd om te komen is nabij, en zijn dagen zullen niet worden uitgesteld.
Sodom en Gomorra staan symbool voor het laatste oordeel
Genesis 19:24
Deuteronomium
29:22,23

Jesaja 13:19
Jeremia 49:18
Jeremia 50:40
Amos 4:11

Sefanja 2:9

Mattheus 10:15
Marcus 6:11

Romeinen 9:29

2 Petrus 2:6

Judas 1:7

Toen liet de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het
kwam van de HEERE uit de hemel.
Dan zal de volgende generatie, uw kinderen, die na u opstaan, en de
buitenlander die uit een ver land komt – als zij de plagen van dit land en zijn
ziekten, waarmee de HEERE het getroffen heeft, zien – zeggen dat heel zijn
land zwavel en zout, een brandplek, is; dat het niet wordt bezaaid, er niets op
groeit en er geen enkel gewas opkomt, zoals bij de omkering van Sodom en
Gomorra, Adama en Zeboïm, die de HEERE omgekeerd heeft in Zijn toorn en
in Zijn grimmigheid –
Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de
Chaldeeën, zal zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra.
Zoals Sodom, Gomorra en hun naburige plaatsen ondersteboven zijn gekeerd,
zegt de HEERE, zal daar niemand wonen en zal geen mensenkind erin
verblijven.
Ik heb u ondersteboven gekeerd, zoals God Sodom en Gomorra
ondersteboven keerde; u werd als een stuk brandhout dat aan de vlammen
ontrukt is, maar u hebt zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE.
Daarom, zo waar Ik leef, spreekt de HEERE van de legermachten,
de God van Israël: Voorzeker, Moab zal als Sodom worden en de Ammonieten
als Gomorra: een distelveld, een zoutgroeve en een woestenij tot in
eeuwigheid! De rest van Mijn volk zal hen plunderen, het overblijfsel van Mijn
volk zal hen in erfelijk bezit nemen.
Voorwaar, Ik zeg u: Het zal voor het land van Sodom en Gomorra
verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad.
En als er zullen zijn die u niet ontvangen en niet naar u luisteren, schud dan,
als u vandaar weggaat, het stof af dat onder uw voeten zit, tot een getuigenis
tegen hen. Voorwaar zeg Ik u: Het zal voor Sodom of Gomorra verdraaglijker
zijn in de dag van het oordeel dan voor die stad.
En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft: Als de Heere van de legermachten
ons geen nageslacht had overgelaten, zouden wij als Sodom zijn geworden en
aan Gomorra gelijkgemaakt zijn geweest.
En als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de
vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen
die goddeloos zouden leven;
Evenzo is het met Sodom en Gomorra, en de steden eromheen, die op
dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn
gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf
van het eeuwige vuur ondergaan.

