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Jesaja 24
1 Zie, de HEERE maakt het land leeg en verwoest het; het oppervlak ervan keert Hij ondersteboven,
Hij verspreidt zijn inwoners.
2 Het vergaat het volk dan net als de priester, de knecht als zijn heer, de slavin als haar meesteres, de
koper als de verkoper, wie uitleent als wie te leen krijgt, de schuldeiser als zijn schuldenaar.
3 Het land zal volkomen leeggehaald en leeggeplunderd worden, want de HEERE heeft dit woord
gesproken.
4 Het treurt, verwelkt – dat land; hij verkommert, verwelkt – de bewoonde wereld; zij verkommeren
– de voornaamsten van de bevolking van het land.
5 Want het land is ontheiligd door zijn inwoners: zij overtreden de wetten, zij veranderen elke
verordening, zij verbreken het eeuwige verbond.
6 Daarom verteert de vervloeking het land en moeten zijn inwoners boeten. Daarom zullen de
inwoners van het land verbrand worden, zodat er weinig stervelingen zullen overblijven.
7 De nieuwe wijn treurt, de wijnstok verkommert, allen die blij zijn van hart, zuchten.
8 De vreugdemuziek van tamboerijnen houdt op, het gejoel van uitgelaten mensen verstomt, de
vreugdemuziek van de harp houdt op.
9 Zij zullen geen wijn meer drinken onder gezang, sterkedrank zal bitter zijn voor wie hem drinken.
10 Gebroken is Chaos-stad, gesloten zijn alle huizen, niemand kan erin.
11 Op straat is er gejammer over de wijn; alle blijdschap is ondergegaan, de vreugde uit het land is
verdwenen.
12 In de stad is verwoesting overgebleven, een ruïne; de poort is verbrijzeld.
13 Want het zal op de aarde, te midden van de volken, zo gaan als bij het afschudden van een
olijfboom, als bij de nalezing wanneer de wijnoogst ten einde is.
14 Zíj zullen hun stem verheffen, zij zullen vrolijk zingen; om de majesteit van de HEERE zullen zij
juichen, van de zee af.
15 Eer daarom de HEERE in de landen van het licht, op de eilanden in de zee de Naam van de HEERE,
de God van Israël.
16 Vanaf het uiterste einde der aarde horen wij psalmen tot verheerlijking van de Rechtvaardige.
Maar ik zeg: Ik kwijn weg, ik kwijn weg, wee mij! De trouwelozen handelen trouweloos, in ontrouw
handelen de trouwelozen trouweloos.
17 Angst, valkuil en strik over u, bewoners van de aarde!
18 En het zal gebeuren dat wie vlucht voor het beangstigende geluid, neervallen zal in de valkuil; en
wie opklimt uit het midden van de valkuil, gevangen zal worden in de strik. Want de sluizen in de
hoogte worden geopend en de fundamenten van de aarde zullen beven.
19 Scheuren, openscheuren zal de aarde, splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal
de aarde,
20 hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje,
haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan.
21 Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de legermacht van de hoogte in de hoogte en de
koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen.
22 Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een
gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden.
23 De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon zal beschaamd worden, als de
HEERE van de legermachten zal regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er
heerlijkheid zijn.
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Gods oordeel raakt uiteindelijk de hele wereld.
Jesaja profeteert over een steeds groter gebied. Juda en Israel, Egypte, Assur, Sidon, Tyrus en Tarsis
zijn al aan de beurt geweest. Deze profetie omvat de hele aarde. Wanneer mensen zich wereldwijd
van God afkeren heeft dat gevolgen voor de aarde, Gods schepping. Het Hebreeuwse woord Erets
kan worden vertaald met land en aarde. Verderop wordt duidelijk dat we inderdaad met de
bewoonde wereld oftewel de hele aarde te maken hebben. Zonder een lange inleiding vertelt Jesaja
dat God het voornemen heeft om de aarde eenmaal te verwoesten. Hij is het, de HEERE Die dit doet.
Zeker, de aarde zal het tegen het einde van de tijd laten afweten. Het gaat niet goed met de wereld,
ondanks de inspanningen die men zich getroost om het tij te keren. Wetenschappelijke inzichten –
zoals bijvoorbeeld op dit moment – in oorzaken van de opwarming van de aarde en stevige
maatregelen die alle lagen van de bevolking raken, zullen de ontwikkeling niet omkeren. Wat men
zou moeten doen – zich tot God bekeren en Zijn wetten en inzettingen volgen – doet men niet. Wat
men zou moeten nalaten – zoals het woord vrijheid oprekken tot het zich tegen zichzelf keert – blijft
men volhardend nastreven. God werkt niet langer mee om de aarde te voorzien van wat nodig is
voor alle mensen. De HEERE breekt de aardschors open met vulkaanuitbarstingen en met
aardbevingen. Jesaja 24:1 Zie, de HEERE maakt het land leeg en verwoest het; het oppervlak ervan
keert Hij ondersteboven, Hij verspreidt zijn inwoners.
Aardbeving en vulkaanuitbarsting

Het vonnis van God wordt voltrokken zonder aanzien des persoons.
Het treft mensen uit alle lagen van de bevolking. Of het nu om religieuze groepen gaat of
economische of politieke figuren betreft – ongeacht of iemand behoort tot de leidinggevenden of
ondergeschikten – hij wordt zwaar getroffen door het oordeel van God. Het is waar dat sommige
mensen vanwege hun positie menen dat ze een streepje voor hebben bij God. Ook geeft rijkdom en
invloed soms de idee van macht, maar voor God is het enige wat telt ‘hoe het er voorstaat met
iemands hart en met zijn daden.’ Jesaja 24:2 Het vergaat het volk dan net als de priester, de knecht
als zijn heer, de slavin als haar meesteres, de koper als de verkoper, wie uitleent als wie te leen krijgt,
de schuldeiser als zijn schuldenaar. ‘Ach, denkt men vaak, de soep zal toch wel niet zo heet gegeten
worden als hij wordt opgediend’, maar het vonnis van God is uiteindelijk vernietigend. Het is zeker
waar dat wij gedurende de eeuwen die voorbijgingen het geduld van God hebben gezien. Wij leven –
zoals men terecht opmerkt – in de tijd van de genade. Maar op een gegeven moment is het geduld
op. Dan zien de mensen die zich niets aan God gelegen lieten liggen het andere Gezicht van God.
Veel mensen moeten wennen aan de gedachte dat Christus, door wie de gelovigen gered worden het
vonnis over de wereld eenmaal zal voltrekken. De Heere komt – om het met de Apostolische
Geloofsbelijdenis te zeggen – om te oordelen de levende en de doden. Jesaja 24:3 Het land zal
volkomen leeggehaald en leeggeplunderd worden, want de HEERE heeft dit woord gesproken.
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Vanwege het geweld maakte God met de zondvloed een einde aan de eerste wereld.
Het gaat niet goed met de wereld. De aarde heeft het aanzien van een potplant die lange tijd te
weinig water heeft gehad. De aarde treurt, hij verkommert en hij verwelkt. Soms zijn er redelijk
plaatselijke natuurrampen, dan hier dan daar. Maar ditmaal vertoont de hele aarde dit beeld. De
ontwikkelingen voltrekken zich over het rond van de aarde. Ook wordt iedereen erdoor geraakt. Niet
alleen de mensen aan de onderkant van de samenleving, maar ook de mensen die leiding geven aan
veelbelovende ontwikkelingen. Jesaja 24:4 Het treurt, verwelkt – dat land; hij verkommert, verwelkt –
de bewoonde wereld; zij verkommeren – de voornaamsten van de bevolking van het land. De HEERE
laat via de profeet merken dat de neergaande spiraal te maken heeft met de opstelling van de mens
tegenover God. De aarde wordt ontheiligd door zijn inwoners. Wat doen de mensen dan verkeerd?
Ze overtreden de wetten van God. Maar dat is niet het enige. Ze veranderen de wetgeving van hun
landen en volken. Die wetgeving is in veel landen vanouds ingegeven door Bijbelse voorschriften
voor het leven met God en met elkaar als volk. God legt er de vinger bij dat veel van die oude wetten
worden veranderd. De overheid heeft de mogelijkheid om wetten aan te passen. Zo valt abortus en
euthanasie op dit moment voor een groot deel niet langer onder de zaken die per wet verboden zijn.
Het is in Nederland wettelijk toegestaan een baby van 24 weken oud uit de schoot van de moeder te
verwijderen. Terwijl het hartje van het ongeboren kind vanaf de zesde week klopt is het legaal om
ook daarna nog gedurende 18 weken – dat is 4.5 maand – het kindje feitelijk te doden. Dit is jaarlijks
in Nederland het lot van 30.000 ongeboren kinderen. Feitelijk wordt er geen wet overtreden – omdat
men de wet heeft veranderd – maar voor het besef van ieder mens is hier sprake van moord. Het
meest kwetsbare op deze wereld – het ongeboren kind – wordt in Nederland niet beschermd door
de wet en het recht. Dit raakt het eeuwig verbond dat God met de wereld sloot na de Zondvloed. Met
Noach sloot God dit verbond nadat Hij de hele wereld had verwoest langs de weg van een immense
watervloed. God verwoestte de eerste wereld vanwege het geweld dat wanstaltige vormen had
aangenomen had op aarde. Genesis 6:13 Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle vlees is
voor Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld; en zie, Ik ga hen met
de aarde te gronde richten. Het eerste wat God na de zondvloed vastlegde was het recht op leven.
God wilde een definitief einde aan het ongeremd doden van mensen door een juridisch apparaat in
het leven te roepen met als grondregel ‘leven voor leven’. Genesis 9:5,6 Voorzeker, Ik zal vergelding
eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal Ik vergelding eisen; ook van de
hand van de mens, van de hand van ieders broeder, zal Ik vergelding eisen voor het leven van de
mens. Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden; want
naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt.
De ark van Noach

Een minderheid van de mensen komt tot zijn bestemming in Gods Koninkrijk.
Wie zoekt naar een oorzaak van veel ellende over de breedte van de aarde – tot de
klimaatverandering toe – kan zich vermoedelijk beter verdiepen in de Bijbel dan in
wetenschappelijke lectuur. Niet de wetenschap gaat de wereld redden, alleen God kan de wereld
redden. Uit de Bijbel wordt duidelijk dat wanneer de mens zich tegen God keert, dat direct negatief
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effect heeft op het floreren van volken en planten en dieren. Na drie hoofdstukken Bijbellezen zijn
we al bijgepraat op dat punt. De verhouding man vrouw had onder de zondeval te lijden en de
zwangerschap, maar ook werd de aarde werd omwille van de mens vervloekt. Genesis 3. Allemaal
gevolgen van de zondeval oftewel de afkeer van de mens van God. Bij de profeten worden we ons
daarvan bewust. Hosea 4:1-3 Hoor het woord van de HEERE, Israëlieten, want de HEERE heeft een
rechtszaak met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en geen
kennis van God in het land is. Vloeken, liegen, moorden, stelen en overspel plegen zijn wijdverbreid;
bloedbad volgt op bloedbad. Daarom treurt het land, en ieder die erin woont, verkommert, met de
dieren van het veld en de vogels in de lucht. Zelfs de vissen in de zee worden weggenomen. Zou dat in
onze tijd anders liggen? Ook Jesaja maakt ons bewust van de samenhang van het overtreden van
Gods wetten en de verwoesting van de natuur. Jesaja 24:4,5 Het treurt, verwelkt – dat land; hij
verkommert, verwelkt – de bewoonde wereld; zij verkommeren – de voornaamsten van de bevolking
van het land. Want het land is ontheiligd door zijn inwoners: zij overtreden de wetten, zij veranderen
elke verordening, zij verbreken het eeuwige verbond. Het zal niemand ontgaan dat de HEERE ditmaal
komt met het oordeel – niet met water maar – met vuur. Het is Petrus die duidelijk maakt dat in die
zin het laatste oordeel anders zal zijn dan de zondvloed. 2 Petrus 3:6,7 Daardoor is de wereld die er
toen was, vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door
hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het
oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Het vuur waarvan sprake is, is een indicatie dat
het hier in Jesaja om het laatste oordeel gaat. Trouwens, niet alle aardbewoners zullen door het
laatste oordeel – dat komt met vuur – getroffen worden. Er zullen gelovige mensen zijn op aarde op
dat moment, die gered worden. Jesaja 24:6 Daarom verteert de vervloeking het land en moeten zijn
inwoners boeten. Daarom zullen de inwoners van het land verbrand worden, zodat er weinig
stervelingen zullen overblijven. Misschien zijn het er weinig, maar ze zullen er zijn. Velen zijn
geroepen, zei de Heere Jezus weinigen uitverkoren. Mattheus 20:16 Met de restgedachte leert de
Heere ons met liefde en waardering te denken aan de minderheid die – door Gods genade – de
bestemming van Gods Koninkrijk haalt.
Een minderheid haalt het Koninkrijk van God.

Het leven in de stad staat symbool voor de wereld.
God heeft ook op andere plaatsten bij de profeten gedreigd om de vreugde uit het land weg te
nemen. Symbool van vreugde is de muziek en de wijn. Het is vermoedelijk niet zo dat er bij
afwezigheid van de wijn, ook de vreugde ontbreekt. Het is zeker mogelijk blij te zijn zonder wijn.
Maar een goed glas wijn verhoogt de vreugde wel. Jesaja ziet een slecht wijnjaar voor zich. Wat er
precies misgaat is iet helemaal duidelijk, maar een paar verzen hiervoor voelde je de droogte in het
verwelken en verkommeren van de oogst, dus dat zal wel de reden zijn. Veel zon, weinig water. Men
voelt dit in die tijd in de stad, in de restaurants en op de terrasjes. Jesaja 24:7 De nieuwe wijn treurt,
de wijnstok verkommert, allen die blij zijn van hart, zuchten. Blijkbaar heeft het een met het andere
te maken. Als er geen wijn meer is, verstomt ook de muziek. Wat wil het geval? De stemming is
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somber. Men heeft het erover. De mislukte oogsten raken de portemonnee van de (wijn)boeren. In
plaats van voorspoed is er tegenspoed. Men praat elkaar een depressie aan. Natuurlijk de
muzikanten ze zijn er, maar niemand heeft zin in dansen en zingen. Het hoofd staat er niet naar.
Jesaja 24:8 De vreugdemuziek van tamboerijnen houdt op, het gejoel van uitgelaten mensen
verstomt, de vreugdemuziek van de harp houdt op. Het leven is bitter en de wijn die er nog is smaakt
naar het leven, ze is bitter. Niet alleen het boerenland staat er slecht bij, ook in de stad zijn de
gevolgen van de misère met de handen te tasten. Het is een chaos. Veel huizen zijn gesloten.
Niemand kan er in. Vermoedelijk is er niet alleen sprake van een slechte zomer, maar ook van
vijandelijke legers die optrekken tegen de versterkte steden. Ze trekken een spoor van vernieling.
Jesaja 24:9,10 Zij zullen geen wijn meer drinken onder gezang, sterkedrank zal bitter zijn voor wie
hem drinken. Gebroken is Chaos-stad, gesloten zijn alle huizen, niemand kan erin. Het is opmerkelijk
hoe het leven van een land gecomprimeerd wordt tot de stad. De stad staat symbool voor de
ontreddering van het land, de ontreddering van de hele wereld. Dat wordt ook merkbaar bij het
laatste oordeel. Dan horen we van het grote Babylon, de grote stad die verwoest wordt. Openbaring
18:10 Zij blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: Wee, wee de grote stad
Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. Ook hier is sprake van wijn
waardoor de inwoners dronken zijn geworden. De wijn vertolkt een slechte rol. Het heeft ertoe
bijgedragen dat de mensen over hun eigen grenzen zijn heengegaan. Ze hadden zichzelf niet langer in
de hand. Wijn wordt het symbool van overmoed en uitgelatenheid, die elke relatie met de
werkelijkheid verliest. Het vervelende is dat men van een uitgelaten stad – compleet met muziek en
wijn – verandert in een trieste stad, een ruïne. De staat van de poort is tekenend. De poort is
verbrijzeld. Men kan de stad niet afsluiten voor mensen en vijanden die men niet wenst. Wie het wil
kan de stad in of uitgaan. Wat overblijft is de verwoesting. Jesaja 24:11,12 Op straat is er gejammer
over de wijn; alle blijdschap is ondergegaan, de vreugde uit het land is verdwenen. In de stad is
verwoesting overgebleven, een ruïne; de poort is verbrijzeld.
De verwoeste poort (van Delft WO II)

De olijfboom als beeld van de rest van de wereld.
Wanneer in de Bijbel de olijfboom wordt geschud, is dat in Jesaja een teken van het vonnis dat het
hele volk treft, maar waarvan een rest is uitgezonderd. Het is een bekend verschijnsel dat bij een
vruchtboom – na de oogst – hier en daar nog vruchten in de boom hangen. Men kon er niet bij. Ze
vielen niet uit zichzelf uit de boom. Jesaja 17:6 Maar een nalezing zal daarvan verblijven, zoals bij het
afschudden van een olijfboom: twee, drie vruchten aan het eind van de bovenste tak, vier, vijf aan de
vruchtdragende takken, spreekt de HEERE, de God van Israël. Ditmaal staat de olijfboom voor de hele
aarde. Op zich is dat opmerkelijk, omdat de olijfboom behalve voor de rest ook model staat voor het
volk Israel. In Romeinen 11 gebruikt Paulus de olijfboom als beeld van Israel. Hij doet dat om inzicht
te geven in wat er gebeurt wanneer mensen uit de volken via het geloof de Heere Jezus deel uit gaan
maken van Gods volk. Ook kan hij met hetzelfde voorbeeld duidelijk maken hoe je in dat geval de
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Joodse mensen moet zien die de Heere Jezus niet aannemen. De laatsten worden afgebroken of met
een scherp voorwerp afgesneden van de olijfboom. De gelovigen uit de volken worden daarentegen
geënt op de edele olijf. Ook voor de Joodse gemeenschap is er trouwens goed nieuws; wanneer
iemand zich later bedenkt kan hij of zij opnieuw geënt worden. Paulus deelt dit inzicht met ons in
Romeinen 11. God zal Zich langere tijd van de Joodse gemeenschap afkeren. Hij doet dat omdat ze
vrij breed Jezus als Messias hebben afgewezen. God straft Zijn volk niet alleen met de verwoesting
van stad en tempel in 70 na Chr. maar ook verhardt Hij bij een deel van de mensen het hart. Wat dat
laatste betreft heeft Paulus goed nieuws; God zal Zich op een zeker moment in de geschiedenis
opnieuw wenden tot Zijn volk Israel. Dan zal Hij ook de verharding wegnemen zodat mensen uit de
Joodse gemeenschap de Heere Jezus beter kunnen vinden en aannemen als hun Verlosser en Heere.
De olijfboom

Een rest van de volken maakt Gods Naam groot.
De idee is dat in de tijd dat God Zijn oordelen laat voelen aan de volken, er een rest is van de volken
die Gods Naam groot maakt. Jesaja 24:13,14 Want het zal op de aarde, te midden van de volken, zo
gaan als bij het afschudden van een olijfboom, als bij de nalezing wanneer de wijnoogst ten einde is.
Zíj zullen hun stem verheffen, zij zullen vrolijk zingen; om de majesteit van de HEERE zullen zij juichen,
van de zee af. Dit is goed nieuws voor de volken. Het gaat over een minderheid, zeker misschien zelfs
een kleine minderheid; neemt niet weg dat ze stem zullen geven aan de lofprijzing van de HEERE.
God heeft voor Zich een groep mensen uit het oordeel over de volken bewaart. Hoewel aan de ene
kant sprake zal zijn van een wereldwijde geloofsafval, zal God te midden van al die afvallers dan hier
dan daar mensen bewaren die trouw blijven aan hun geloof. God roept hen ook op Zijn Naam te
eren. Overal waar de zon opgaat is ook de zon van Gods genadelicht in Christus opgegaan. God hoopt
de weerschijn daarvan in liederen en gebeden op te vangen ook al hebben die gelovigen van de
eindtijd vermoedelijk te lijden onder de oordelen die over de wereld gaan. Oordelen van God die
overigens bedoeld zijn om mensen tot inkeer te laten komen. Voor God is het heerlijk om vanuit de
kerken en de huizen en in de auto en vanaf de fiets de gelovigen de Psalmen te horen zingen. Jesaja
24:15 Eer daarom de HEERE in de landen van het licht, op de eilanden in de zee de Naam van de
HEERE, de God van Israël. Vanaf het uiterste einde der aarde horen wij psalmen tot verheerlijking van
de Rechtvaardige. Het valt op dat er geen sprake is van rechtvaardigen – meervoud – maar van de
rechtvaardige. Om die reden heeft de HSV ervoor gekozen de rechtvaardige met een hoofdletter te
schrijven, de Rechtvaardige. Zij laten ons denken aan de Heere Jezus. Ook het doel van het zingen
van de Psalmen laat ons in de richting van de Heere Jezus denken. Het zingen van de Psalmen heeft
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namelijk als doel om de Rechtvaardige te verheerlijken. De aarde – ook al gaat het om een kleine rest
van de mensen – de gelovigen zijn vol van Christus.
Psalmen zingen voor de Heere Jezus.

De ene ramp is er nog niet of de andere staat voor de deur.
Opmerkelijk is de reactie van de profeet Jesaja. Bij hem heeft de toekomstige redding van een kleine
groep mensen uit de volken niet de overhand. Zelfs het gegeven dat ze met alles wat in hen is de
Naam van de Heere Jezus groot maken, wint het niet van de verschrikking van dat moment. We
horen de profeet zeggen: ‘Maar ik zeg’. Hij zit daar voor zijn gevoel op dat moment heel anders in.
We komen deze uitspraak van de profeet verder nergens tegen in Jesaja, maar wel bij de Heere
Jezus. Meer dan eens spreekt de Heere in termen van contrast. De Heere Jezus denkt duidelijk
anders dan andere mensen als Hij zegt: ‘Maar Ik zeg …..’ Mattheus 5:4 Maar Ik zeg u: Heb uw
vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u
beledigen en u vervolgen. Jesaja beleeft dit ook anders dan anderen. Je zou misschien blijdschap
verwachten, maar er klinkt angst in Jesaja’s stem. We zien zoiets ook bij iemand als Daniël. Wanneer
de Heere een toekomstverwachting afgeeft aan Daniël met slecht nieuws – de moeiten die over Gods
volk komen – en het goede nieuws van de uiteindelijke overwinning, is hij toch helemaal van zijn stuk
gebracht. Daniël is duidelijk in mineur. Daniël 7:28 Hier is het einde van deze woorden. Wat mij,
Daniël, betreft – mijn gedachten verschrikten mij zeer, en mijn gelaatskleur veranderde. Deze
woorden bewaarde ik echter in mijn hart. Het is geen protest tegen Gods oordelen, maar het
resultaat van de impact die ongehoorzaamheid van Gods volk en Gods vonnis daarover op de
profeten heeft. Jesaja is helemaal van zijn stuk gebracht door de ontrouw van zijn volk en van de
wereld. Hij kwijnt weg als een plant zonder water. Het woord ontrouw buitelt over elkaar heen in wat
de profeet om zich heen waarneemt. Hij kan daar niet tegen. Het grijpt hem aan. Jesaja 24:16 Maar
ik zeg: Ik kwijn weg, ik kwijn weg, wee mij! De trouwelozen handelen trouweloos, in ontrouw
handelen de trouwelozen trouweloos. De gevolgen van de trouweloosheid liegen er niet om. Jesaja
24:17 Angst, valkuil en strik over u, bewoners van de aarde! De woorden rijmen op elkaar in het
Hebreeuws Pachad, Pachat, Pach. De ene ramp is er nog niet of de andere staat voor de deur. Is
iemand net ontsnapt aan een storm, brandt vervolgens zijn huis af. God is geduldig geweest
eeuwenlang, maar wanneer God het vonnis over de aarde voltrekt, zien we een ander Gezicht van
God, meedogenloos. Als God Zijn oordelen voltrekt is er geen ontkomen aan. De rampen buitelen
over elkaar heen. Jesaja 24:18 En het zal gebeuren dat wie vlucht voor het beangstigende geluid,
neervallen zal in de valkuil; en wie opklimt uit het midden van de valkuil, gevangen zal worden in de
strik. Want de sluizen in de hoogte worden geopend en de fundamenten van de aarde zullen beven.
De aarde is eeuwenlang voor veel mensen als een moeder gezien – moeder aarde – omdat God door
de opbrengst van de aarde zorgde voor de wereld. Aan het eind van de tijd zal de aarde zich echter
als een tegenstander van de mensheid tonen. De aarde zal splijten en wankelen. Grote orkanen en
vulkaanuitbarstingen en aardbevingen zullen de aarde tot een riskante plek maken om te leven.
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Jesaja 24:19 Scheuren, openscheuren zal de aarde, splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk
wankelen zal de aarde. De dreiging die de mensen ondervinden op de aarde heeft veel weg van de
momenten waarop ze tijdens de oogst een veilige plek zochten in zo’n nachthutje. Het hele hutje
staat te schudden en dreigt te worden weggeblazen wanneer een forse regenbui met windvlagen
over het land trekt. Zo angstig als ze zich toen voelden, zo zullen ze ook in de toekomst geen rust
meer kennen. Van alle kanten worden ze bedreigd. Jesaja 24:20 hevig waggelen zal de aarde, als een
dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar
drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan.

schuilhutje op het land
De verlossing en het laatste oordeel komt in twee delen.
God spreekt via de profeet Jesaja over het laatste oordeel. Wij weten dat het laatste oordeel in twee
delen komt. Dat weten we omdat we het Nieuwe Testament hebben en de lijn van de geschiedenis
kunnen volgen tot de komst van de Heere Jezus Christus. Feitelijk heeft Christus het ‘laatste oordeel
van God’ in de volle hevigheid van het woord over Zich heen gekregen. Christus heeft dat oordeel
voor de hele wereld ondergaan. Wie in Hem gelooft valt niet langer onder het oordeel van God.
Johannes 3:17,18 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou
veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet
veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de
eniggeboren Zoon van God. Het Oude Testament suggereert dat het laatste oordeel samenvalt met
de verlossing door Jezus Christus, maar wij weten inmiddels dat er een lange tijd zit tussen de
verlossing en het laatste oordeel. Wij hebben leren spreken in termen van ‘het reeds en het nog
niet’. Dat zie je bijvoorbeeld in het boek Handelingen. Het is de apostel Petrus die een citaat van de
profeet Joël aanhaalt. Via de profeet Joël vertelt God over de verwachting van de uitstorting van de
Heilige Geest, die ogenschijnlijk samenvalt met het laatste oordeel. Wij weten echter dat er
inmiddels 2000 jaar tussen zit. Handelingen 2:16-21 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël:
En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw
zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen
dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest
uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de
aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in
bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de
Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Feitelijk is het zo gegaan dat de verlossing in
twee delen komt. Vraag is wel wat er tot het eerste en wat tot het tweede deel van de verlossing en
het laatste oordeel behoort. Uit het Nieuwe Testament weten we dat de verlossing van de schuld en
de dood en het kwaad door het geloof in de Heere Jezus behoort tot het eerste deel. Wanneer het
Evangelie wereldwijd verspreid wordt, wordt de verlossing deel van de gelovigen op de hele aarde.

9
De Heere Jezus wacht nu tot al Zijn vijanden als een voetbank aan Zijn voeten liggen.
Jezus Christus is naar de hemel gegaan. Hij heeft Zich gezet aan Gods Rechterhand. En Hij wacht
totdat God al Zijn vijanden als een voetbank voor zijn voeten heeft gelegd. Psalm 110 speelt hierin
een fundamentele rol. Deze psalm wordt met dit oogmerk aangehaald in Petrusbrieven en bij Paulus
en in de Hebreeënbrief en in de Evangeliën. Palm 110:1 Een psalm van David. De HEERE heeft tot
mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een
voetbank voor Uw voeten. De vijanden van Christus zijn de geestelijke machten van de duisternis
waarvan de duivel de leider is. De duivel bevindt zich met de Hemelvaart nog in de hemel. Maar God
heeft door Christus de gelovigen uit Zijn macht heeft bevrijd. Christus heeft met de verzoening van
de zonden en de verlossing van de dood de satan gevangen gezet. De satan wordt per direct de
hemel uitgezet. Christus refereert daaraan in de Evangeliën. Lucas 10:18 Hij zei tegen hen: Ik zag de
satan als een bliksem uit de hemel vallen. Hij zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de
hemel vallen. Openbaring 12 beschrijft de hemelse strijd en de dag – niet lang na de Hemelvaart –
dat de satan uit de hemel gezet is. Openbaring 12:9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk
de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd
neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. De vijanden van Christus
worden op aarde gevormd door de groep van politieke leiders, koningen en presidenten die hun knie
niet buigen voor de Allerhoogste God. Psalm 2:10-12 U dan, koningen, handel verstandig. Laat u
onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver. Kus de Zoon,
opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt.
Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen! Van die strijd in de hemel en op aarde – en de
overwinning van Gods kant – getuigt de HEERE hier bij monde van de profeet Jesaja. Met de
legermacht van de hoogte wordt in onderscheiding van die van de koningen op de aardbodem op de
duistere hemelse machten gedoeld. Jesaja 24:21 Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de
legermacht van de hoogte in de hoogte en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal
straffen.
De strijd van de Heere Jezus tegen de satan.

God zet de duistere hemelse en aardse machten in een gevangenis.
God zet de duistere hemelse en aardse machten – volgens Jesaja – in een gevangenis. Na veel dagen
zal God na hen omkijken. Hieruit kunnen we opmaken – wat we ook in het Nieuwe Testament vinden
– dat de duivel wordt opgesloten in een onderaardse kerker en dat hij tegen het einde van de tijd zal
worden losgelaten. Jesaja 24:22 Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen
opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden.
Judas en de apostel Petrus maken er in hun brieven geen geheim van dat God op deze wijze werkt
vanaf het begin van de geschiedenis. Beiden spreken over het opsluiten van de duistere machten.
Judas 1:6 En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen
woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de
duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Vergelijk 2 Petrus 2:4 De Heere Jezus maakt duidelijk dat
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de vooronderstelling dat Hij – als Hij demonen uitwerpt de satan gebonden moet hebben – klopt.
Marcus 3:77 Niemand kan het huis van een sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst
de sterke bindt; en dan kan hij zijn huis leegroven. Christus houdt de satan gevangen – dat is nu al
2000 jaar – vanaf de Hemelvaart tot dicht voor de Wederkomst. Al die tijd bevrijdt de Heere door de
verkondiging van het Evangelie mensen uit de greep van de boze. Pas tegen het eind van de tijd zal
de satan voor korte tijd losgelaten worden. Hij krijgt dan voor korte tijd de vrijheid om te doen wat
hij wil. Hij zal dan met de koningen en de antichrist op aarde alles doen om de gelovigen te
elimineren. De Bijbelse eschatologie veronderstelt zelfs dat de satan de koningen zal mobiliseren
tegen de heilige stad en de gelovigen om definitief de herinnering van God ongedaan te maken.
Openbaring 20:1-3 En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een
grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond
hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven
hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen
zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. Er zijn mensen die dit verbinden
met de verwachting van het duizendjarig rijk. Dat is een misverstand. Er staat tot zesmaal toe het
woord duizend jaar in Openbaring 20. Met dat begrip doelt de Heere op de lange tijd van relatieve
vrede. Zolang de satan opgesloten zit kan hij niet doen wat hij maar wil. Die lange periode is
aangebroken met Christus’ Hemelvaart. Christus regeert.

God spreekt door de profeet Jesaja niet alleen over de moeilijkheden die de gelovigen wachten, maar
ook over de uiteindelijke overwinning. Normaal vormt de maan het lichtpunt in de duisternis bij
nacht en de zon overdag, maar op de nieuwe aarde zal hun glans schril afsteken bij het licht dat God
en het Lam verspreiden. Ook het boek Openbaring 21:23 spreekt ervan. En de stad heeft de zon en de
maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is
haar lamp. God wil niet zeggen dat er op de nieuwe aarde geen zon of maan te bekennen is, maar
dat hun licht in het niet valt bij het licht dat God uitstraalt. Christus is het Licht van de wereld. Hij
heeft de duisternis verdreven. De Heere leert ons om te zien dat geestelijke werkelijkheid – die van
God – wezenlijker is dan de materiële werkelijkheid van de schepping. Dat wil nogmaals niet zeggen
dat de schepping er niet toe doet of dat er geen opstanding van het lichaam zou plaatsvinden; de
nieuwe schepping komt er zeker en wij zullen er – als God het wil – deel van uitmaken, maar de
gerechtigheid en de heiligheid van de mensen op de nieuwe aarde zal – afgeleid van het werkelijke
licht Christus Jezus – het licht vormen van de nieuwe tijd. De nieuwe mens – die we nu al zijn door
Christus’ bloed en Geest – zal met een vernieuwd lichaam op de nieuwe aarde leven. Het gaat om ‘de
vernieuwde mens’ en niet om een compleet nieuwe mens. Daarin komt Gods trouw aan de
schepping en aan de mens tot Zijn doel. God zal – ook op de nieuwe aarde – wonen op de berg Sion
en in Jeruzalem. In feite is het ook niet een nieuwe, maar de vernieuwde aarde waarbij de berg van
de HEERE de locatie vormt van de plaats waar God gaat wonen op de nieuwe aarde. In Openbaring
21 leren we dat het Nieuwe Jeruzalem – oftewel het volk van God uit het volk Israel en de volken –
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neerdaalt op de berg van God. Openbaring 21:10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en
hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God
vandaan. Johannes was – in de hemel – reeds getuige van de heerlijkheid van God omringd door de
oudsten. Openbaring 4:3,4 En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een
regenboog rondom de troon, die eruitzag als een smaragd. En rondom de troon stonden vierentwintig
tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met
gouden kronen op hun hoofd. Ook in het Oude Testament voorzegt de HEERE reeds de toekomstige
heerlijkheid van God op de nieuwe aarde. De oudsten worden geselecteerd uit de mensen die op
aarde hebben geleefd en een voorbeeldig leven door Gods genade tot een goed einde hebben
gebracht. Wat God ons laat zien in dit tafereel is derhalve niet alleen de toekomstige heerlijkheid van
God Zelf, maar samen met de – vertegenwoordigers – en dus met alle heiligen die deel hebben
gekregen aan Gods genade door onze Heere Jezus Christus. Het is om die reden niet onverwacht dat
de gelovigen van de hele wereld de Rechtvaardige met Psalmen verheerlijken, zoals vers 16 zegt. God
zal regeren op de heilige berg, maar ook voor de oudsten – en voor alle gelovigen uit de volken en uit
Gods volk Israel – zal er heerlijkheid zijn. Jesaja 24:23 De volle maan zal rood worden van schaamte,
de gloeiende zon zal beschaamd worden, als de HEERE van de legermachten zal regeren op de berg
Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn.
God en de oudsten in heerlijkheid.

