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Heel in het kort een “VERS voor VERS” uitleg.

H. Siliakus
(21.10.1948 – 10.11.1995)

1ste Uitgave: 1984

Algemene noot:
1. Overname van gedeelten, op welke wijze ook, is toegestaan, mits met bronvermelding.
2. Het is onze wens dat onze studies, als ze u tot zegen zijn, zullen worden doorgegeven aan anderen.
ste
Natuurlijk kunt u anderen, in de 1 plaats, op onze website en/of nieuwsbrief attenderen. Maar u mag de
studies wat ons betreft ook kopiëren en uitdelen. Een winstmarge is hierbij niet toegestaan. Ten overvloede:
zie punt 1 hierboven.
3. In de meeste gevallen kan daar waar hij, hem of zijn staat, om (iets van) de man aan te duiden, natuurlijk
ook zij of haar gelezen worden, daar het net zo goed voor de vrouw geldt. Verder spreekt het voor zich, dat
waar gesproken wordt over ‘broeders’ ook de ‘zusters’ hierbij zijn ingesloten.
4. Af en toe zijn er woorden (meestal tussen haakjes) nader uitgelegd of toegevoegd door AK (= A. Klein), die
deze versie heeft uitgetypt, alsook bewerkt. Ook alle voetnoten zijn, ter aanvulling en verduidelijking,
toegevoegd door AK.
5. De vermelde gedeeltes van Bijbelteksten zijn uit de Statenvertaling, tenzij anders vermeld.

Hernieuwde uitgave: oktober 2009
Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van onze website
www.eindtijdbode.nl
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Beknopte verklaring van het boek Jesaja

Voorwoord
De bedoeling van deze beknopte verklaring van het boek Jesaja is: Om inzicht te verschaffen in de voortgang van
het Goddelijk Verlossingsplan voor de mensheid. Wat u hier wordt aangeboden, is daarom géén “algemene”
behandeling van dit eerste boek van de zogenaamde “Grote Profeten”, maar een “profetische”. Naar mijn mening
vragen overigens ALLE profetische geschriften van de Bijbel allereerst om een profetische verklaring. Natuurlijk
kan uit de profetenboeken veel gehaald worden, dat ter ondersteuning en verklaring van allerlei geloofswaarheden
dient. En vanzelfsprekend mogen en kunnen wij ook uit deze boeken veel kracht en troost putten voor ons
persoonlijk geloofsleven. Maar dit mag toch niet tot gevolg hebben, dat wij verzuimen deze boeken te lezen zoals
ze in de eerste plaats verstaan willen worden, namelijk als profetische boodschappen.
Om deze boodschappen te verstaan, hebben wij het licht (en inzicht) van de Heilige Geest nodig. Deze Geest zal
ons “in alle waarheid” leiden en ons behoeden voor een ongeestelijke en onrechtzinnige uitleg van de profetie. Ook
zal Hij (d.i. Gods Geest, de Heilige Geest) ons bewaren voor een ONGELOVIGE uitlegging, waartoe ik ook reken
de verstandelijke benadering. Wat dit laatste betreft zijn er twee gevaren die wij onder ogen moeten zien.
1
1. Daar is in de eerste plaats het gevaar dat er schuilt in de bijna tot dogma verheven mening, dat de toekomst
ons in de Bijbel alleen maar in grote lijnen wordt geschilderd (d.i. uitgebeeld) en dat wij er daarom genoegen
mee moeten nemen dat alles tamelijk vaag blijft.
2. Het tweede gevaar is, dat men zich teveel verdiept in historische achtergronden. Dit heeft altijd tot gevolg,
dat het profetisch getuigenis wordt afgezwakt en leidt er doorgaans toe dat men het overgrote deel van de
Bijbelse profetie als reeds vervuld beschouwt, namelijk: vervuld in de tijd van het Oude Testament.
Laten wij altijd bedenken dat satan er alles aan zal doen om te verhinderen, dat in de Gemeente des Heren dat
ware profetisch bewustzijn tot ontplooiing komt, dat eenmaal moet resulteren in een gereed-zijn voor de Bruiloft
2
van het Lam (zie Matth. 25:10 en Openb. 19:7).
Over de persoon en het boek van Jesaja behoef ik niet veel te zeggen. De profeet trad op in de dagen van Jotham,
Achaz en Hizkia, koningen over Juda, in de tijd dat het rijk Israël ophield te bestaan. Wat het boek betreft, beperk ik
mij tot het maken van enige inleidende opmerkingen, die behulpzaam zullen zijn bij het verstaan ervan.
1. Gelet moet worden op het onderscheid dat er ook in de profetie is tussen:
• Israël (namelijk: de 10 stammen van ‘het huis van Israël’) en
3
• Juda (namelijk: de 2 stammen van ‘het huis van Juda’).
2. Voor ogen moet worden gehouden, dat er ten aanzien van sommige profetieën sprake is van een
voorvervulling (of meerdere voorvervullingen) en een eindvervulling (doorgaans in de eindtijd).
3. Erop bedacht moeten wij zijn, dat het tot het eigene van de Bijbelse profetie behoort, dat van gebeurtenissen
4
in de oude tijd (de zgn. Oude Bedeling ) op een gegeven moment “overgestapt” wordt naar gebeurtenissen
5
in de nieuwe tijd (de zgn. Nieuwe Bedeling ).
Diverse grote profetische thema’s zullen in dit machtige en indrukwekkende Bijbelboek van Jesaja ter sprake
komen. Het werk van de “Knecht des Heren” staat in dit boek van Jesaja – “de evangelist onder de profeten” –
centraal. In deze gestalte herkennen wij natuurlijk onze Here Jezus Christus, maar opmerkelijk is het, dat ook het
6
volk Israël deze naam ontvangt. En daarmee zijn wij meteen bij één van de verborgenheden die het boek bevat.
Er zijn er meer. Bijvoorbeeld dat van het oude (d.i. letterlijke) en het nieuwe (d.i. geestelijke) Jeruzalem. Maar
aangezien onze God ons bekend heeft willen maken “de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen”
(zie Ef. 1:9), geloven wij, dat Hij al deze verborgenheden – stukje voor stukje – voor ons zal ontsluieren. Met geen
ander doel dan, om in (en door) ons allen, Zijn grote Naam te verheerlijken!
H. Siliakus

1

Dogma = Een vastomlijnd geloofsartikel dat aan geen enkele beredenering meer is (of wordt) onderworpen. (noot – AK)
Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”.
(noot – AK)
3
Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen: In eerste instantie
bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg).
Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van
Juda” (de zgn. Joden). Het “huis van Israël” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de
geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de
zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in
Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada en
Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda en Benjamin, dat in de dagen van Jezus
rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel
van Israël waarover de verharding is gekomen (zie Rom. 11:25). (noot – AK)
Voor meer over dit onderwerp:
• Het boek “Wederom Mijn Volk” – over de lotgevallen van de beide Israëlvolkeren, naar aanleiding van het boek Hosea – van
H. Siliakus. Informatie hierover via info@eindtijdbode.nl
• Wij kunnen u ook het boek “De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël” van W.H. Bennett van harte aanbevelen (ISBN-nr.
90-808032-1-9). Het boek is te bestellen bij: Uitgeverij Vlichthus ( www.vlichthus.nl ), telefoonnr.: 0412-650598. (noot – AK)
4
ste
De Oude Bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens VOOR Christus’ (1 ) komst aangeeft.
5
ste
De Nieuwe Bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens NA Christus’ (1 ) komst aangeeft.
2

6

Zie noot 3.
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Het 1ste gedeelte van Jesaja (hoofdstuk 1 t/m 35).
Hoofdstuk 1
7

De profetie van dit hoofdstuk heeft haar vóórvervulling in de Oude Bedeling gehad, maar zal haar
8
eindvervulling in de Nieuwe Bedeling hebben. Jeruzalem is het type (of beeld) van de christelijke wereld.
9
Vers 1-23
Afvalligheid van (geheel) Israël (dus: van alle 12 stammen).
8
Jeruzalem “een belegerde stad”.
9
Een getrouw “overblijfsel” zorgt nog voor uitstel van het oordeel.
18
Het genade-aanbod van God.
10
21
Jeruzalem is (als) “een hoer” geworden.
24-27
God zal orde op zaken stellen in Jeruzalem.
28-31
Straf over de ongehoorzamen.

Hoofdstuk 2
Vers 1-3
4a
4b
5
6-9
7
10-18
19-21
20
22

11

De Spade Regen-opwekking (vergelijk Micha 4:1-3).
Armageddon.
12
Het (1000-jarig) Vrederijk van Christus.
13
Israël tot bekering opgeroepen.
De (geestelijke) afval van de Israël-volkeren (de 10 verloren gewaande stammen van het “huis van
14
Israël”) in de laatste dagen.
Grote rijkdom.
15
Aanzegging van de komst van “de dag des Heren” – de dag van “de Wederkomst van Jezus
16
Christus”.
de
Grote angst – vergelijk dit met de gebeurtenissen van het 6 zegel (zie Openb. 6:16).
Economische crisis (vergelijk Jak. 5:3).
De nietigheid van de mens.

Hoofdstuk 3
17

De profetie van dit hoofdstuk heeft haar vóórvervulling in de Oude Bedeling gehad, maar zal haar
18
eindvervulling in de Nieuwe Bedeling hebben. Jeruzalem is het type (of beeld) van de christelijke wereld.
Vers 1-12
Totale ontreddering van Juda en Jeruzalem (hier dus het beeld van de christelijke volkeren).
1
Hongersnood.
5
Grote maatschappelijke verdeeldheid (vergelijk Micha 7:6, Matth. 10:35 en 2 Tim. 3:2).
4, 12
“Kinderen” zijn de leiders van het volk (ofwel: onbekwame leiders).
6-7
Regeringscrisis.
10
De rechtvaardigen worden aangemoedigd te volharden.
19
13-26
Oordeel over de volkeren, over Israël (bedoeld zijn dus waarschijnlijk: de Israël-volkeren ).
13
“Volken” – een aanwijzing, dat deze profetie betrekking heeft op de laatste dagen.

7

Zie noot 4.
Zie noot 5.
9
Zie noot 3.
8

10

Een hoer = Hier: Iemand die (in geestelijke zin) hoererij pleegt en dus – naast de ENIGE ware God – andere “goden’,
namelijk afgoden, dient.
• Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – ook nog de studie: “De valse staatskerk van de laatste dagen –
De grote hoer van Openbaring 17”. (noot – AK)
11
De Spade Regen-opwekking = De opwekking die het gevolg is van de uitstorting van de Heilige Geest (de zgn. Spade of
Late Regen) in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29.
• Zie eventueel op onze website de studie “De werkingen van de Geest in de eindtijd” en/of “De natuurlijke mens en de
Heilige Geest”. (noot – AK)
12
Zie eventueel op onze website de studie: “Wat de Schrift leert over het 1000-jarig Rijk van de Here Jezus Christus”. (noot
– AK)
13
14

Zie noot 3.
Zie noot 3.

15

Zie eventueel op onze website de studie: “De Dag van JaHWeH (of: de Dag des Heren)”. (noot – AK)
Zie eventueel op onze website de studies: “De Wederkomst van Christus nader bekeken” en “Een ANDER geluid – Is de
visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?”. (noot – AK)

16

17

Zie noot 4.
Zie noot 5.
19
Zie noot 3.
18

4

Beknopte verklaring van het boek Jesaja

14
15
16-24
25

20

Oordeel over de leiders; Israël wordt voorgesteld door een “wijngaard”.
Sociale onrechtvaardigheid.
Zedenverval; oordeel over de vrouwen.
Oorlog; mannen sneuvelen.

Hoofdstuk 4
Vers 1-6
1
2-6
2
3
4b
5
6

21

Het heil des Heren na de grote oorlog van Gog (en Magog).
Menselijke pogingen om zich in veiligheid te stellen. Verwijzing naar de oecumenische
22
beweging? De hier bedoelde “man” zou de antichrist kunnen zijn.
23
De Spade Regen-opwekking.
Jezus, de “Spruit des Heren” als Bruidegom.
De Bruidsgemeente.
Uitstorting van de Heilige Geest.
De tegenwoordigheid van God.
De Bruidsgemeente wordt bewaard (ten tijde van de Grote Verdrukking). De “hut” is de “Arke des
Behouds”, waar zij zal schuilen.

Hoofdstuk 5
24

Zie opnieuw de opmerking bij hoofdstuk 1. De vóórvervulling vond plaats in de Oude Bedeling , de
eindvervulling zal in de laatste dagen plaats hebben.
25
Vers 1-23
De verdorvenheid van Israël ; strafaankondiging.
1-7
Eerste lied van de wijngaard (gelijkenis van de wijngaard).
1
De Bruid (of: Bruidsgemeente) zingt. De “Beminde”, de “Liefste”, is Jezus, de Bruidegom. De
26
“wijngaard” is Israël (zie vers 7). Een “vette heuvel” wil zeggen: een goed en vruchtbaar land.
2
“Stinkende druiven”: verdorvenheid.
ste
8-10
Ongebreidelde verrijkingsdrang (1 wee). Straf: misoogsten, economische neergang.
de
11-17
Dronkenschappen en bacchanalen (d.i. losbandig feestvieren) (2 wee).
de
18-19
Ongerechtigheid en spotternij (3 wee).
de
20
Goedspreken van het kwaad (4 wee).
de
21
Verwaandheid (5 wee).
de
22-23
Dronkenschap en omkoperij (6 wee).
27
24-30
Oordeel over Israël.
28
29
26-30
De oorlog van Gog (ook wel “De benauwdheid van Jakob” genoemd).
30
Duisternis en benauwdheid op aarde (vergelijk Luk. 21:25).

Hoofdstuk 6
Vers 1-9
1-4
9-12
13

Eerste historisch intermezzo: roeping van Jesaja.
Troongezicht.
Ballingschap van Israël (namelijk: de 10 stammen van ‘het huis van Israël’) en Juda (namelijk: de
30
2 stammen van ‘het huis van Juda’).
Terugkeer van een klein deel van Juda. Het “heilige Zaad” (van Jezus) wordt hieruit geboren.

Hoofdstuk 7
Vers 1-14

20

Tweede historisch intermezzo: koning Achaz bemoedigd.

Zie noot 3.

21

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “De oorlog van Gog en Magog (volgens Ezech. 38 en 39)
– De Russische opmars”. (noot – AK)
22
Zie eventueel op onze website de studie: “De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17”.
(noot – AK)
23

Zie noot 11.
Zie noot 4.
25
Zie noot 3.
26
Zie noot 3.
27
Zie noot 3.
28
Zie noot 21.
24

29
30

“De benauwdheid van Jakob” heeft te maken met (c.q. is het gevolg van) de oorlog van “Gog en Magog” (zie noot 21).
Zie noot 3.
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5

8

14-15
16
17-25
22
23

31

Binnen 65 jaren zal Efraïm-Israël verbroken worden en “geen volk” meer zijn (vergelijk Hos. 1:9 –
de letterlijke betekenis van “Lo-Ammi” is: “geen volk” – en 1 Petr. 2:10). Hoogstens 20 jaren later
had de wegvoering in Assyrische ballingschap reeds plaats. Waarom dit restant van 45 jaren?
ste
Geboorte van “Immanuël” (d.i. Jezus Christus) uit “een maagd” (de 1 komst van Christus naar
deze aarde).
32
Ballingschap van beide Israëls (dus: zowel “het huis van Israël” alsook “het huis van Juda”).
Verdrukking van Juda door Assyrië.
Een overblijfsel zal, net als Jezus vóór Zijn twaalfde jaar, “boter en honing” eten (zie vers 15). Het
“rantsoen van het overblijfsel”.
Verwijzing naar de gelijkenis van de wijngaard (zie Jes. 5:1-7).

Hoofdstuk 8
Vers 1-4
4
5-8
8
9-20
10
14
15
16
17
18
19-20
20b-22
21-22
23

Derde historisch intermezzo: Jesaja’s vrouw baart.
Spoedige val van Syrië (door Assyrië).
Veroveringen door Assyrië.
Zelfs in het land van Immanuël (Juda) zal de Assyriër komen.
Jesaja en zijn kinderen zijn tot wondertekenen. Beeld van een nieuw volk, dat van de christenen
33
(zie 1 Petr. 2:10), waartoe ook velen uit “Westers Israël” zullen behoren!
God is met de Jesaja-groep (de getrouwen). “God is met ons” – Immanuël!
De Here is de christenen (de Gemeente van Jezus Christus) “tot een Heiligdom” (d.i. een veilige
plaats).
“Velen” zullen (in de eindtijd) “struikelen en vallen”. Vergelijk Daniël 12:10.
“Leerlingen” = discipelen = de Gemeente. Woord-openbaring is voorbehouden aan de leden van
de Bruidsgemeente!
De Bruidsgemeente verwacht Jezus.
De getrouwe christenen zijn tot wondertekenen in Israël. Vergelijk Hebreeën 2:13. Jesaja is hier
een type van Christus.
Israël opgeroepen tot bekering.
Verdrukking voor de ongehoorzamen.
De Joden in de verstrooiing.
34
Genade voor “Westers Israël”. Zebulon en Naftali bevinden zich in “Galiléa der heidenen” = in
West-Europa (Galiléa = landstreek). Vóórvervulling: Al Jezus’ eerste discipelen kwamen uit het
oorspronkelijke Galiléa (behalve Judas Iskarioth, die uit Judea kwam). In dat oorspronkelijke
Galiléa hadden zich, na de wegvoering van de tien stammen, ook een tijdlang heidenen gevestigd.

Hoofdstuk 9
Vers 1
2
2a
2b
3-4

35

Het “Israël van het Westen” bekeert zich tot het “Licht” (beeld van Jezus) en wordt tot
christelijke volkeren.
36
Dit Westers Israël wordt “vermenigvuldigd”.
“De blijdschap niet groot” – na aanvankelijke bekering zal men nog niet komen tot de volheid van
het Nieuwtestamentisch Christendom, maar tot afval, in de laatste dagen. Daarna komt echter:
37
De Spade Regen-opwekking (de blijdschap van de oogsttijd!).
De strijd van Armageddon. De Midianieten ten tijde van Gideon zijn hier typebeeld van de
antichristelijke legerscharen (vergelijk Jes. 14:4-5). De hier indirect aangeduide “Gideonsbende” –
38
beeld van “de mannelijke zoon-groep” (een verborgenheid immers!).

31

Efraïm-Israël = Ook wel “het huis van Efraïm” genaamd (zie Richt. 10:9). Een andere benaming voor (en behorend tot) “het
huis van Israël”. Efraïm, de (jongste) zoon van Jozef, kreeg – via Jakob – Gods zegen mee als “stamvader”, zie o.a. Gen.
48:13-20 en Num. 1:32-33). Zie ook nog noot 3. (noot – AK)
32

Zie noot 3.

33

Met “Westers Israël” of “Israël van het Westen” worden de 10 verloren gewaande stammen van “het huis van Israël” bedoeld,
(onder andere) woonachtig in Noordwest-Europa. Zie ook nog noot 3. (noot – AK)
34

Zie noot 33.
Zie noot 33.
36
Zie noot 33.
37
Zie noot 11.
35

38

Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn – reeds op deze aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan een feit en
Zijn Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) is dan (nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden) reeds zwanger geworden (zie
Openb. 12:2) van de geestelijke zonen, de 144.000 (die – in geestelijke zin natuurlijk – “uit haar voortkomen” door de
VOLLE INWONING en WERKING van de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de geest) met haar Bruidegom.
In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te
zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het

6
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5a
5b
6
7-20
11
14
18
20

De geboorte van Jezus Christus (hier vermeld als in een terugblik).
39
De Wederkomst van Jezus Christus (“een Zoon” – dus: geen “kind” – “is ons gegeven”). Er is
hier een verwijzing uit af te lezen naar Gideon, die een type van Jezus is.
40
Het (1000-jarig) Vrederijk van Christus.
41
Strafgericht over en ballingschap van tienstammig Israël (het zgn. Efraïm-Israël) . In vijf étappes:
zie Jesaja 9:11, 16, 20 en 10:4.
Begin: plunderingen door Syriërs en Filistijnen.
De valse profeet = “de staart” (vergelijk Openb. 12:4).
Het land wordt “verduisterd” door oorlogen en burgeroorlogen (maar…: zie Jes. 8:23).
Onderlinge verdeeldheid en strijd in Israël tussen Israël (de 10 stammen) en Juda (de 2 stammen).

Hoofdstuk 10
Vers 1-4
5-34
5-6
7-15
12
16-19
17
20-22

22

23
24-25
26-34
27
34

Vervolg van het strafgericht over Israël; bedreiging tegen de goddeloze wetgevers (dit geldt
42
opnieuw zowel voor de Oude als de Nieuwe Bedeling ).
Oordeel over Assyrië. Geldt zowel voor het oude als het nieuwe Assyrië. Het nieuwe Assyrië is het
43
hedendaagse Sovjet-Rusland.
Israël (de tien stammen) geplunderd en ten ondergebracht door de Assyriërs.
De hoogmoed van Assur (“Russa”).
De afbreuk van de macht van Assyrië begint met de mislukte belegering van Jeruzalem (zie Jes.
37).
De ondergang van Assur (d.i. Rusland – in de oude tijd èn in de eindtijd!).
Het “Licht van Israël” en de “Heilige (van Israël)” – d.i. God.
44
Een overblijfsel van Efraïm-Israël bekeert zich na de vernietiging van Assur of Rusland. Het moet
hier uitsluitend om gebeurtenissen van de eindtijd gaan, want bij de ondergang van het oude Assur
was Israël reeds lang weggevoerd en verdwenen!
Israël zal in die tijd van benauwdheid een zeer talrijk volk zijn (als “het zand der zee”; dit, wat reeds
45
in vervulling gegaan; de
aan de aartsvaders beloofd was, is in de Nieuwe Bedeling
46
Angelsaksische en Keltische volkeren van West-Europa en in andere delen van de wereld zijn de
47
nazaten van het oude Israël) , doch slechts een overblijfsel bekeert zich.
48
Straf over Israël in de eindtijd (de tijd van “de benauwdheid van Jakob”).
Het Jeruzalem van Jesaja’s dagen behoeft niet te vrezen voor Assur (zie Jes. 37). Dit Jeruzalem is
hier echter tevens type van de Gemeente van de eindtijd!
De ondergang van Assur / Rusland.
Het communistisch juk verbroken “omwille van de Gezalfde (d.i. Christus)”.
De “Heerlijke” (d.i. God) zal Assur / Rusland ten onderbrengen.

Hoofdstuk 11
Vers 1-11
1
2-4a
4b-5

49

Het (1000-jarig) Vrederijk van Christus komt in de plaats van de heidense wereldrijken (waarvan
het laatste het antichristelijk rijk is).
Christus’ geboorte. “Rijsje” = nazar (in het Hebreeuws). Vandaar: Nazarener (zie Matth. 2:23).
Christus’ bediening + de christelijke tijdsbedeling.
Armageddon (zie 2 Thess. 2:8).

Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke
geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Rom. 8:18-19). Het is dus niet
“de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich)
in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid” van
Christus. (noot – AK)
• Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “De mannelijke zoon in het boek Esther”. (noot – AK)
39

Zie noot 16.
Zie noot 12.
41
Zie noot 31.
42
Zie noot 4 en 5.
40

43
44
45

Geschreven in 1984.
Zie noot 31.
Zie noot 5.

46

Wij kunnen u het boek “De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël” van W.H. Bennett van harte aanbevelen (ISBN-nr. 90808032-1-9). Het boek is te bestellen bij: Uitgeverij Vlichthus ( www.vlichthus.nl ), telefoonnr.: 0412-650598. (noot – AK)

47
48
49

Zie noot 3.

“De benauwdheid van Jakob” heeft te maken met (c.q. is het gevolg van) de oorlog van “Gog en Magog” (zie noot 21).
Zie noot 12.

Beknopte verklaring van het boek Jesaja
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6-9
10-13
12-13
14

15-16
16

50

De heerlijkheid van het 1000-jarig Vrederijk.
51
De Spade Regen-opwekking.
Israël (de 10 stammen) en Juda (de 2 stammen) verenigd.
52
53
Gezamenlijke oorlog van “Westers Israël” (o.a. de Amerikanen, Britten, enz.) en de Joden tegen
de Palestijnen en Arabieren (van Edom, Moab en Ammon). Dit zal zijn aan het eind van “de
54
benauwdheid van Jakob” , als Gog (d.i. Assur / Rusland) al verslagen is.
Ook Egypte wordt gestraft.
“Een gebaande weg voor het overblijfsel van Zijn volk”, zoals ten tijde van de exodus. Dit ziet
55
waarschijnlijk op de wegname van de Bruidsgemeente (volgens Openb. 12:6 en 14).

Hoofdstuk 12
56

Danklied. Vreugdestemming ten tijde van de Spade Regen.
57
Vers 3
De “Wateren van de Geest” zijn in overvloed aanwezig.

Hoofdstuk 13
Het oordeel over Babel. Het Babylonisch rijk is de voorloper van het antichristelijk rijk. De ondergang van
Babel – in Jesaja’s tijd nog ver in het verschiet – is de vóórvervulling. De ondergang van het antichristelijk
rijk is de eindvervulling.
Vers 2-19
De strijd van Armageddon (voorvervulling: de strijd tegen Babel, dat echter niet meteen verwoest
werd – zie Daniël 5; met Babel wordt hier dus onmiskenbaar het antichristelijk rijk bedoeld).
3
“Mijn geheiligden” = Het leger van de wederkomende Christus (zie Judas 1:14-15).
5
“Van het einde des hemels” – vergelijk dit met “van de opgang der zon” (zie Openb. 16:12).
58
59
6, 9
“De dag des Heren” is in laatste instantie de dag van Jezus’ zichtbare Wederkomst.
10
Zon, maan en sterren verduisterd (zie Matth. 24:29, Openb. 16:8-11).
11
God bezoekt “over de wereld” de boosheid (d.i. de zonde, ongerechtigheid en goddeloosheid). Het
is duidelijk, dat het hier in feite een beschrijving van “Armageddon” betreft!
13
Hemel en aarde worden bewogen op de dag van Gods “hittige toorn” (een kosmisch gebeuren).
Zie Mattheüs 24:29.
20-22
De puinhoop die van Babel zal overblijven is een beeld van de Afgrond (Abyssus) waarin satan en
de demonen geworpen worden ná Armageddon (zie Openb. 20:1-3). Vandaar: “de duivelen zullen
er huppelen” (vers 21)!

Hoofdstuk 14
Vers 1-3
1

2
4-23
4
5
6
9

60

61

Israël (in haar nieuwe woonplaats in Noordwest-Europa etc.) opnieuw door God gezegend.
God ontfermt Zich weer over Jakob (zie Hos. 1:10, 12 en 2:22). “Hun land” – hun NIEUWE land!
Vreemdelingen (vluchtelingen, gastarbeiders, landen die om steun en raad vragen) zullen zich tot
62
Israël vervoegen.
63
Heerserspositie (een leidende rol) van Israël in de wereld.
Spreuk over de “koning van Babel”: dit is een profetie over de val van satan.
“De drijver” = De onderdrukker van de mensheid.
Het einde van de “tijden der heidenen”.
Satan, de heerser over de volkeren.
Opstanding van de onrechtvaardigen (ook wel “de bokken” genaamd, zie Matth. 25:31-46) – zie
Openbaring 20:5. Of de voorleiding voor de grote witte troon? – zie Openbaring 20:13.

50

Zie noot 12.
Zie noot 11.
52
Zie noot 33.

51

53

Met “de Joden” worden de 2 stammen van “het huis van Juda” bedoeld (de stammen die – voornamelijk – woonachtig zijn in
het huidige land Israël). Zie ook nog noot 3. (noot – AK)

54
55
56

Zie noot 48.

Wij geloven – op grond van de Bijbel – in een WEGname in plaats van een OPname. Zie ook nog noot 16. (noot – AK)
Zie noot 11.

57

“Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van LEVEND WATER zullen uit zijn (of haar) buik (d.i. binnenste) vloeien.
(En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden…” (Joh. 7:38-39a). (noot – AK)
58
59
60

Zie noot 15.
Zie noot 16.

Bedoeld wordt: “Het huis van Israël”, zijnde de 10 verloren gewaande stammen. Zie ook nog noot 3. (noot – AK)

61

Zie noot 33.
Zie noot 60.
63
Zie noot 60.
62
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12
16
19-20
21-22
24-27
25
28-32
29

31
32

De val uit de hemel van satan (zie Openb. 12:9).
Satan, de beroerder van de aarde.
64
Door het vuur van God verteerd (aan het eind van het 1000-jarig Rijk ) – zie Openb. 20:9 (of
betreft het hier de antichrist, de incarnatie van satan, na Armageddon?).
Armageddon (of: de eindstrijd, na het 1000-jarig Rijk?).
De ondergang van Assur (d.i. Rusland).
Op de bergen Israëls (zie Ezech. 39:4).
Waarschuwing aan de inwoners van Palestina (en, dat zijn niet alleen de Filistijnen / Palestijnen,
maar ook de Joden / Judaïeten).
Blijdschap over de ondergang van Assur is voorbarig, want uit de wortel van Assur zal een nog
gruwelijker macht voortkomen (“een vurige vliegende draak”): voorzegging van een herleving
65
van Assur (in Gog , Rusland, het Assur van de eindtijd).
66
Uit “het noorden” komt de grote legermacht van Gog.
67
God bewaart echter “de bedrukten van Zijn volk” in deze grote benauwdheid. In Sion = Hier: het
beeld van de Gemeente (dus: alle gelovigen, al diegenen die zich waarlijk bekeren tot Jezus, de
Messias).

Hoofdstuk 15
Vers 1-9

Het oordeel over oud-Moab (vervuld in 582 voor Christus, toen de Babyloniërs dit land veroverden
(uit: de Winkler Prins Encyclopedie, deel 13, bladzijde 308).

Hoofdstuk 16
Vers 1-14

1
2
3-4
5
6
7-13
12

14

Lotgevallen van de Moabieten in de eindtijd (“nieuw-Moab”). Opgegaan als de Moabieten zijn in de
Arabieren, kunnen wij de Jordaniërs van vandaag beschouwen als de voortzetting van (onder
andere) oud-Moab.
Oproep aan Moab om schatting/heffing (namelijk: “lammeren”) te betalen aan God. Dit is een
oproep tot bekering, een vermaning om Israëls God te eren.
Als zij zich niet bekeren, ziet het er (opnieuw) donker uit voor Moab (bekering zal hier dus
betekenen: met de Islamitische godsdienst, een vàlse godsdienst, breken).
De Jordaniërs wordt gevraagd de Joodse vluchtelingen (“de verdrevenen”) een schuilplaats aan te
bieden. Verwijzing naar de terugkeer van de Joden in Palestina.
68
Aankondiging van het (1000-jarig) Vrederijk van Christus.
De Jordaniërs/Moabieten luisteren in hun hoogmoed niet naar Gods stem – ze bekeren zich niet en
dragen zich, ondanks Gods ernstige raad, als vijanden tegenover de Joden.
(Nieuw) oordeel over de Moabieten van de eindtijd (de Jordaniërs). Reden: zie vers 6.
Islamitisch reveil. Als al hun pogingen om de Joodse staat te vernietigen falen, zal als een reactie
van frustratie een hernieuwde belangstelling voor de godsdienst ontstaan onder de Islamieten –
maar alle fanatisme zal tevergeefs zijn.
Terug naar “oud-Moab” – dat zal reeds in Jesaja’s tijd door de Assyriërs “verachtzaam gemaakt
worden”.

Hoofdstuk 17
Vers 1-3
3-11
3-5
5
6
7-8
9
12-14

Oordeel over de Syriërs. Damascus wordt ingenomen (732 voor Christus, door de Assyriërs) en
Syrië (nl. Aram, de Aramese statenbond) wordt ingelijfd in het Assyrisch rijk.
Oordeel over Israël.
69
Ook Efraïm-Israël zal ophouden te bestaan.
Er zullen vele doden vallen onder de Israëlieten (“het dal Refaïm” = het dodendal).
70
Doch er zal een overblijfsel van Israël (nl. Efraïm) overblijven.
71
Bekering van Israël na die tijd. Dat moet dus zijn in de nieuwe woonplaats, in West-Europa (zie
ook vers 9).
Dan zullen de oude steden in Palestina verlaten zijn.
De tijden der heidenen.

64

Zie noot 12.
Zie noot 21.
66
Zie noot 21.
67
Zie noot 48.
68
Zie noot 12.
69
Zie noot 31.
70
Zie noot 31.
71
Zie noot 3.
65
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12
13
14

Een “veelheid van grote volken” zal “bruisen”.
Doch God zal steeds – op de door Hem bepaalde tijd – een einde maken aan de opeenvolgende
heidense wereldrijken.
“Ten tijde des avonds” of “in de avondtijd” = In de eindtijd houdt God dan definitief afrekening. Dit
zal dan zijn met het antichristelijke wereldrijk (het laatste heidense rijk). De “morgen” = Het 100072
jarig Vrederijk.

Hoofdstuk 18
Vers 1-7
2
4-5
6
7

Oordeel over Morenland (d.i. Ethiopië, Kush).
De Ethiopiërs/Moren waren een machtig en gevreesd volk (zij heersten zelfs over Egypte).
Onverwachts zal God toeslaan. Nog vóórdat Ethiopië op het toppunt van zijn macht zal zijn.
Overgegeven aan “de roofvogels” (d.i. de plunderaars, bezetters).
Bekering van de Ethiopiërs (zij zullen de Here geschenken brengen = eren). Dit is waarschijnlijk
begonnen na de terugkeer van de Moorse kamerling in zijn land (zie Hand. 8:26-39).

Hoofdstuk 19
Vers 1-18
1
2
3
4
5-10
15
16-17
18
19-25
19
20

21
22
23-25

Oordeel over Egypte.
God komt Egypte straffen.
Burgeroorlogen.
De Egyptenaren verliezen alle geestkracht.
Een (eeuwenlange) tijd van harde overheersing door vreemde mogendheden begint.
Het eertijds (door de Nijl) zo vruchtbare Egypte zal tot een woestijn worden. Alle welvaart vergaat.
Anderen heersen over de Egyptenaren.
Een zeer angstige tijd breekt aan als Juda (de Joodse staat) Egypte “tot een schrik” zal zijn (de
Arabisch – Israëlische oorlogen van 1948, 1956, 1967 en 1973).
Een minderheid van christenen (waarschijnlijk voornamelijk Koptische, en een klein aantal
Evangelische christenen) zal in die tijd in Egypte de Here dienen.
73
De Spade Regen-opwekking.
In die tijd zal God “een altaar hebben in het midden van Egypte” (Hij zal gediend worden).
“Tot een teken, en tot een getuigenis”. Want de Egyptenaren zullen tot God roepen in hun
benauwdheid en “Hij zal hun een Heiland en Meester zenden” – Dit wijst op massale bekering tot
Christus!
Het tot een teken zijn van dit altaar doet vermoeden, dat er toch iets méér mee wordt bedoeld. Te
denken valt dan aan de Pyramide van Cheops, die een profetische boodschap heeft.
De Egyptenaren zullen de Here kennen en Hem dienen en zich Hem toewijden (Hem “slachtoffer
en spijsoffer” brengen).
God zal Egypte duchtig “slaan”, maar zij zullen zich “bekeren” en God zal hen “genezen”.
Samen met de Assyriërs (nl. de Russen en Oost-Europeanen) en de Israëlieten (alle 12 stammen,
74
dus: Israël in Noordwest-Europa en de Joden ), zullen de Egyptenaren de Here dienen. Dit zal
75
dus zijn NA de oorlog van Gog , als de grote opwekking is aangebroken, en zal tot zijn rijkste
76
vervulling komen in het 1000-jarig Vrederijk .

Hoofdstuk 20
Vers 1-4
4
5-6

Vierde historisch intermezzo: Jesaja beeldt de vernedering van Egypte en Morenland (d.i.
77
Ethiopië) uit (in de Oude Bedeling ).
Assyrië zal Egypte en Morenland (d.i. Ethiopië) overweldigen en vernederen.
Juda zal inzien hoe dwaas het was om op de Egyptenaren en Moren (de Ethiopiërs) te vertrouwen.

Hoofdstuk 21
Vers 1-10
2

Ondergang van het Babel van de oudheid (vóórvervulling), tevens voorzegging van de ondergang
van het antichristelijk rijk in de eindtijd (eindvervulling).
78
79
80
“Elam” (Perzië) en “Media” (of: Medië) trekken tegen Babylon op.

72

Zie noot 12.
Zie noot 11.
74
Zie noot 53.
75
Zie noot 21.
76
Zie noot 12.
77
Zie noot 4.

73

78

Elam = Het Zuidwesten van Perzië, het huidige Iran. (noot – AK)

79

Medië = het Noordwesten van Perzië, het huidige Iran. (noot – AK)
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5
9

10
11-12

13-17

De ondergang komt terwijl men aan het feestvieren zal zijn (zie Dan. 5).
“Babel is gevallen” – zie Openbaring 14:8, 16:19 en 18:2. De uiteindelijke vervulling: aan het eind
van de Grote Verdrukking. Gezien het vervolg (zie vers 11-12) betreft het hier waarschijnlijk meer
de
in het bijzonder de val van het “economische Babylon” in de eindtijd (het begin van de 3 [?] fase
van de Grote Verdrukking).
Letterlijk vertaald: “mijn dorsvloerkind”. Misschien een verwijzing naar de martelaren van de Grote
Verdrukking.
Profetie over de Edomieten, waarmee wellicht de goddelozen ten tijde van de Grote Verdrukking
worden bedoeld, die, als het “economisch Babylon” ineenstort, zeer bevreesd zullen zijn (zie
Openb. 11:13). Het is alsdan nog steeds “nacht”, ook al is “de morgenstond” (d.i. de intreding van
de
de 3 [?] fase van de Grote Verdrukking) gekomen.
Smarten die de Arabieren zullen treffen (door de Assyrische aanvallen in de oudheid, maar wellicht
ook in de eindtijd).

Hoofdstuk 22
Vers 1-14
6

Het beleg van Jeruzalem.
81
Door Elam en Kir (het “Ur der Chaldeeën”?). Dus niet door de Assyriërs, maar door de
Babyloniërs.
12
Bekeringsprediking.
13
Grote onverschilligheid. Het zal zijn als in “de dagen van Noach” (zie Matth. 24:37-39 en Luk.
17:26-30).
14
De ondergang komt gewis.
82
Deze profetie heeft duidelijk ook betrekking op de christelijke wereld (de “christelijke Israëlvolken”) van
de eindtijd!
15-25
Vijfde historisch intermezzo: Sebna vernederd en Eljakim verhoogd. Sebna = De voorman van
de ONtrouwen, Eljakim = de voorman van de GETROUWEN.
22
Eljakim ontvangt de sleutel van het huis van David – zie Openbaring 3:7. Eljakim is type van de
Bruidsgemeente (die als Bruid “het Huis van David” in zal gaan) en in het bijzonder van de
83
mannelijke zoon-groep.

Hoofdstuk 23
Profetie over Tyrus.
Vers 1-14
Straf.
15-18
Na 70 (profetische?) jaren herstel. Tyrus wordt wederom het centrum van de wereld (zee-)handel.
18
Deze handel zal voornamelijk ten goede komen aan “hen die voor de Here wonen”. Wellicht
moeten wij het zó verstaan, dat Tyrus (niet als stad, maar als wereldhandelscentrum) naar het
84
Westen wordt overgeplaatst (denk aan Engeland, Nederland), waar in de Nieuwe Bedeling de (tot
85
Jezus Christus) bekeerde Israëlvolken wonen en waar de wereldhandel zich inderdaad
gecentreerd heeft (en, later ook in Noord-Amerika).

Hoofdstuk 24
Vers 1-12
1
2
4, 7
5
6, 10, 12
8-9, 11
13
14-16a

80

Chaotische toestanden en catastrofes in de wereld van de laatste dagen (van de eindtijd).
Natuurrampen.
Economische ineenstorting.
Misoogsten.
Grote ongerechtigheid.
Grote oorlogen, zware verwoestingen en vele slachtoffers.
Alle levensvreugde weggenomen.
Een klein aantal getrouwen zal zijn overgebleven (het heilig overblijfsel, dat is de Bruidsgemeente).
86
De Spade Regen-opwekking , beginnend in het Westen (“van de zee af”, “kustlanden van de zee/
van het Westen”, “einde der aarde”). “De valleien” = letterlijk de “lichtlanden”: namelijk die landen
87
van “Westers Israël” , die door het Evangelie van Christus verlicht zijn. Vergelijk Jesaja 9:1.

Babylon = De hoofdstad van het voormalige Babylonië, het huidige Irak. (noot – AK)

81

Perzië, het huidige Iran. (noot – AK)
Met “de christelijke Israëlvolkeren” worden de 10 verloren gewaande stammen van “het huis van Israël” bedoeld, (onder
andere) woonachtig in Noordwest-Europa. Zie ook nog noot 3. (noot – AK)

82

83

Zie noot 38.
Zie noot 5.
85
Zie noot 82.
86
Zie noot 11.
84
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16b
17-18b
18c-20
21
22
23

De ongerechtigheid neemt terzelfder tijd toe (vergelijk Openb. 22:11).
Oordelen over de aardebewoners – de Grote Verdrukking.
Zware aardbevingen en begeleidende rampen (hier zullen wij in het bijzonder te doen hebben met
de
de gebeurtenissen van de 7 fiool – zie Openb. 16:18-21).
De slag van Armageddon. De demonische legerscharen en de legerscharen van de goddelozen
verslagen (zie Openb. 19:19-21).
Duizendjarige gevangenschap van dezen (zie vers 21). Daarna voor korte tijd losgelaten (de
opstanding van de onrechtvaardigen) en voorgoed vernietigd (zie Openb. 20:7-10).
88
Tekenen van de zon en maan bij de Wederkomst van Christus (zie Matth. 24:29-30). Hier ook als
plaatsmakend voor de heerlijkheid van de Here, die de aarde zal vervullen. Het licht van zon en
89
maan zal niet meer nodig zijn (zie Openb. 21:23). Het begin van het 1000-jarig Rijk van Christus.

Hoofdstuk 25
Vers 1-5
2
3
4
5
6-10a
6
7

8
10b-12

Loflied (na Armageddon).
“De stad” van de wereld/van de antichrist verwoest.
De volkeren van de zaligen eren God. “Tirannisch” = machtig; het hier gebruikte Hebreeuwse
woord hoeft geen ongunstige betekenis te hebben.
God bewaart de Zijnen door alle gerichten heen.
De hoogmoed van de goddelozen wordt verbroken.
90
Het 1000-jarig Vrederijk.
De volkeren van de zaligen genieten van de Goddelijke spijzen (misschien moeten wij aan dit
91
vreugdemaal als beginnend in de Spade Regen-tijd denken).
Alle verborgenheden worden geopenbaard, de sluiers, die over de volken lagen, worden
weggenomen (als gevolg hiervan zullen, onder meer, ook de tien “verloren gewaande” stammen
weer bekend zijn).
Opstanding van de rechtvaardigen en verheerlijking van alle heiligen (zie 1 Kor. 15:54).
Vernietiging van de goddeloze volken (hier samengevat onder de naam Moab) in Armageddon.

Hoofdstuk 26
92

Danklied (ten tijde van het 1000-jarig Rijk ).
93
Vers 1
De “sterke stad” is het Nieuwe Jeruzalem , de Bruidsgemeente des Heren.
2
De rechtvaardigen wandelen temidden van haar (zie Openb. 21:24).
5-6
De “stad van de wereld” (Babylon) vernietigd en de hoogmoed van de goddelozen verbroken –
Armageddon.
8
“De weg van Gods gerichten” = Gods oordelen van de eindtijd. De getrouwen verwachten de
Wederkomst van de Here in die zware tijden.
9
“De nacht” = De nacht van de wereld (een zeer donkere, en dus moeilijke tijd). Sommige
goddelozen zullen zich in de begintijd van deze oordelen nog bekeren (met name tijdens de Spade
94
Regen ) – zie vers 16.
13
De tijden van de heidenen zijn voorbij.
14
Armageddon.
95
15-16
Een grote menigte zal toch nog zalig worden (de Spade Regen-opwekking ).
16
De “benauwdheid” van het Begin der Smarten (in het bijzonder de tijd van “de benauwdheid van
96
Jakob” ).
19
De opstanding van de rechtvaardigen.
20-21
De bewaring van de Bruidsgemeente in de woestijn – zie Openbaring 12:6 en 14, terwijl Gods
oordelen (tijdens de Grote Verdrukking) de goddelozen zullen treffen.

87

Zie noot 33.
Zie noot 16.
89
Zie noot 12.
90
Zie noot 12.
91
Zie noot 11.
92
Zie noot 12.
88

93

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God,
het Lichaam van Christus”. (noot – AK)

94

Zie noot 11.
Zie noot 11.
96
Zie noot 48.
95
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Hoofdstuk 27
Vers 1
2-5
6-9
6
8
9
10-12a
12b-14

Satan gegrepen en voor 1000 jaar gebonden (zie Openb. 20:2).
de
97
Nieuw lied (het 2 ) van de wijngaard. De paradijselijke wereld van het 1000-jarig Vrederijk.
98
99
Het herstel van Israël in haar nieuwe woonplaats in Noordwest-Europa (in de Nieuwe Bedeling ).
Jakob zal opnieuw “wortel schieten”. Heel de wereld zal in zijn voorspoed delen: de welvaart is
vanuit de christelijke landen van West-Europa over alle delen van de wereld verspreid.
Israël meegevoerd door een “oostenwind”: de trek (d.i. de volksverhuizing) naar het Westen (zie
ook Hos. 13:15).
Israël in West-Europa opnieuw door God aangenomen. Bekering tot Christus.
(Tijdelijke) uitschakeling van de heidense wereldmachten (de “rijken der heidenen”).
Bekering van de in ballingschap weggevoerde Israëlieten (als zij aangekomen zijn in WestEuropa).

Hoofdstuk 28
Vers 1-12
2
5
7-9
10
11-12
13-22
15
16
17

18-22
23-29

100

Nieuw verval van Efraïm-Israël in Noordwest-Europa (d.i. “de zeer vette vallei” – zie vers 1).
God gaat opnieuw heidense wereldmachten als roede voor Israël gebruiken (bijvoorbeeld SovjetRusland).
Een getrouw overblijfsel (de Bruidsgemeente) zal echter met de heerlijkheid des Heren bekleed
101
worden (zie Openb. 12:1) .
Zedelijk verval: dronkenschap, bandeloosheid en zedeloosheid.
Veel naam-christendom. Men zal God alleen nog voor de vorm dienen.
ste
Uitstorting van de Heilige Geest over de getrouwen (o.a. de Pinksteropwekking van de 20 eeuw).
In die dagen is de tongentaal het teken van het naderend oordeel.
Het oordeel over de naam-christenen (in het bijzonder onder de Israëlvolkeren).
De Grote Verdrukking.
Christus wordt tot een val èn opstanding (zie Luk. 2:34).
De Bruidsgemeente komt tot de “mate van de grootte van de volheid van Christus” (d.i. tot de
volmaaktheid – zie Ef. 4:13b). Zie voor het “richtsnoer” (of: paslood) ook: Amos 7:7-9, Zacharia 2:1102
5 en Openbaring 11:1-2.
De Grote Verdrukking.
Gelijkenis van de landman. Hieruit blijkt maar weer dat er voor alles een vaste tijd is – een tijd
voor genade, maar ook een tijd van oordeel!

Hoofdstuk 29
Vers 1-8

Het “belegeren” en “beangstigen” van Jeruzalem door een menigte van “heidenen”. Mede vanwege
deze “menigte” (zie vers 5, 7 en 8) moeten wij aannemen, dat het hier uiteindelijk de tijd van de
103
oorlog van Gog
in de laatste dagen betreft. Over een inname wordt niet gesproken! Vergelijk
104
Zacharia 12.

97

Zie noot 12.
Zie noot 3.
99
Zie noot 5.
100
Zie noot 31.
98

101

Openbaring 12 vers 1: “En er verscheen een groot teken in de hemel (d.i. het koninkrijk der hemelen op aarde, het Lichaam van
Christus, de ware Gemeente des Heren): een vrouw (voorheen de Bruid van Christus, nu echter, NA het huwelijk, Zijn Vrouw), bekleed
met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” (HSV)
De Bruid van Christus is hier bekleed en doorkleed met de drievoudige openbaring van de almachtige God:
• Zij is aangedaan met de gerechtigheid van God de Vader, hier uitgebeeld door de zon,
• terwijl zij staat in de eeuwige en volmaakte verlossing over satans zondemacht, door haar geloof in de Bloedverzoening
van de Zoon van God, hier uitgebeeld door haar staan op de maan (haar geestelijk fundament),
• terwijl zij is gekroond met de majesteit, heerlijkheid en kracht van de Heilige Geest, hier uitgebeeld door de kroon met
12 sterren op haar hoofd.
Vergelijk dit vers met Hooglied (het boek over de Bruid en Bruidegom) 6 vers 10: “Wie is zij, die daar oplicht als de dageraad,
zo helder als de volle maan, zo stralend als de zon, zo ontzagwekkend als een vaandelvrouw?” (NBV).
Vergelijk dit ook nog met Jesaja 60:1-3: “Sta op (d.i. blijf niet in uw zonden of geestelijke slaap “liggen”), word (geestelijk) verlicht, want
uw licht (de Here Jezus Christus, in en door de Heilige Geest) komt en de heerlijkheid van de Here gaat over u op. Want zie,
duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u (d.i.
de Bruid) gezien worden. (NBG) Volken laten zich leiden door jouw (van God ontvangen) licht, koningen door de glans van je
schijnsel.” (NBV) (noot – AK)
102
Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “De eindtijd profetieën van de profeet Zacharia” en/of
“De visioenen van Zacharia (en de – geestelijke – betekenis ervan voor de Bruidsgemeente)”. (noot – AK)
103
104

Zie noot 21.
Zie noot 102.
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6
9-16
10
17-24
22-24

Aardbevingen etc., veroorzaakt door het ingrijpen van God (zie Ezech. 38:20-23).
De tijdelijke verharding van de Joden (zie Rom. 11:25).
Een “geest van diepe slaap”. Zie Romeinen 11:7-10.
105
Bekering van velen uit alle volkeren (zie vers 19) na de strijd (vanwege de oorlog van Gog ) tegen
106
Jeruzalem in de Spade Regentijd.
107
108
Bekering van Israël na die tijd van Jakobs benauwdheid (ten tijde van de oorlog van Gog ).

Hoofdstuk 30
Vers 1-7
8-17
18-26
19
20

20-25
25
26

27-28
29
30
31-33
31
32
33

Afkeuring van het hulp zoeken (tegen Assur / Rusland) door Judaïeten bij Egypte.
Strafgericht over de ongehoorzame Judaïeten.
Tijd van ontferming voor Juda en gehéél Israël in de laatste dagen.
“In Sion wonen” = Leven in de gemeenschap met God – en veronderstelt de bekering tot Christus.
109
110
De benauwdheid van Jakob , maar daarna de Spade Regen-opwekking , als de – met Gods
Geest vervulde – Bijbelleraren (of: predikers) het volk in Gods weg (en waarheid) zullen
onderwijzen (zie Dan. 12:3).
111
De Spade Regen-opwekking.
“Torens vallen” = De hoogmoedigen (met name in Israël) vernederd (ten tijde van de benauwdheid
112
van Jakob ).
de
Overstap naar de (3 [?] fase van de) Grote Verdrukking. “De breuk van Zijn volk” zal immers pas
113
echt genezen zijn in het 1000-jarig Vrederijk! De zon zal zevenvoudig in zijn kracht schijnen (zie
de
Openb. 16:8-9 – de 4 fiool).
De slag van Armageddon.
“Lofzang” (van de zaligen in de hemel). Zie Openbaring 15:3.
De Here laat vuur en hagelstenen neerdalen op de goddelozen (de antichristelijke legerscharen) –
de
zie Openbaring 16:18 en 21 (de 7 fiool).
Armageddon.
114
Assur – misschien hier ook een verwijzing naar Gods ingrijpen in de oorlog van Gog.
115
“Gegrondveste staf” – de ijzeren roede van Christus en de mannelijke zoon ? (zie Openb. 19:15
en 12:5).
“Tofeth” – verbrandingsplaats. Ook wel aangeduid met “dal van Hinnom” (zie Jer. 7:31-33),
waarvan het woord Gehenna is afgeleid.

Hoofdstuk 31
Vers 1-3
4-5

6-7
8-9

Herhaalde afkeuring van het steunen op Egypte.
ste
Verlossing door de Here van Jeruzalem. Voorvervullingen: De 1 in 710 voor Christus (zie Jes.
de
116
37), de 2 in 1917 na Christus. Eindvervulling: aan het eind van de oorlog van Gog (zie Zach.
12:8).
117
118
Oproep tot bekering in de tijd van Jakobs benauwdheid (vanwege de oorlog van Gog ).
Vernietiging van Assur (d.i. Gog / Rusland).

Hoofdstuk 32
Vers 1-8
9-14
15-17

119

Het 1000-jarig Vrederijk.
120
Oproep tot bekering en beschrijving van de tijd van Jakobs benauwdheid.
121
De Spade Regen-opwekking.

105

Zie noot 21.
Zie noot 11.
107
Zie noot 48.
108
Zie noot 21.
109
Zie noot 48.
110
Zie noot 11.
111
Zie noot 11.
112
Zie noot 48.
113
Zie noot 12.
114
Zie noot 21.
115
Zie noot 38.
116
Zie noot 21.
117
Zie noot 48.
118
Zie noot 21.
119
Zie noot 12.
120
Zie noot 48.
106
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18, 20
19

122

Het 1000-jarig Vrederijk.
Gericht over de goddelozen (Armageddon).

Hoofdstuk 33
Vers 1
2
3-4
5-6
7-14
10, 12
14-17
18-19
20-24

Armageddon.
123
Bekering van Israël in de tijd van (Jakobs) benauwdheid.
Armageddon.
124
Het (1000-jarig) Vrederijk van Christus.
125
126
De benauwdheid van Jakob (vanwege de oorlog van Gog ).
Goddelijk ingrijpen, eerst aan het eind van de oorlog van Gog, daarna in Armageddon.
Beloning van de rechtvaardigen (het “wonen bij God”).
Verlossing uit de hand van de heidenen (de “belachelijke tong” schijnt hier te duiden op de
vreemde talen die de vijanden spreken).
127
Het (1000-jarig) Vrederijk van Christus.

Hoofdstuk 34
Vers 1-9
4
5
10-17

Vernietiging van de goddelozen in Armageddon.
De hemelen “toegerold”, de geestelijke boosheden vallen (zie Openb. 6:14 en Matth. 24:29).
“Edom” = Het beeld van alle antichristelijke en goddeloze mensen.
Overgang naar de beschrijving van de Gehenna (de “poel van vuur”, de hel), waar, behalve de
goddelozen, uiteindelijk ook de demonen zullen huizen.

Hoofdstuk 35
Het 1000-jarig Vrederijk van Christus.

128

Het 2de gedeelte van Jesaja (hoofdstuk 36 t/m 39).
–– HISTORISCH GEDEELTE ––
Hoofdstuk 36
Jeruzalem door de Assyriërs belegerd (in 710 voor Christus).

Hoofdstuk 37
Bevrijding van Jeruzalem. In de hierop betrekking hebbende voorzegging van Jesaja komt, zoals ik heb
129
aangetoond in mijn artikel “Redding uit de hand van Assur” (uit het blad “Tempelbode” van maart 1983) ,
een passage voor die dit gebeuren bij Jeruzalem in een veel groter profetisch kader plaatst:
130
Vers 31a
Redding van Juda uit de hand van Assur en, in de eindtijd, uit de hand van Gog (d.i. Rusland).
131
31b
De Spade Regen-opwekking (voorvervulling: opleving in Juda na de bevrijding van Jeruzalem).
32
Een overblijfsel, met Jeremia in haar midden, zal ten tijde van de Babylonische belegering van
Jeruzalem (in 589 voor Christus) verlost worden (zie Jer. 39:11-12). In de eindtijd: de
Bruidsgemeente zal verlost worden uit de hand van de antichrist en bewaard worden in de woestijn
(zie Openb. 12:6 en 14).

Hoofdstuk 38
De wonderbare genezing van Hizkia.

Hoofdstuk 39
Een Babylonisch gezantschap

132

op bezoek bij Hizkia.

121

Zie noot 11.
Zie noot 12.
123
Zie noot 48.
124
Zie noot 12.
125
Zie noot 48.
126
Zie noot 21.
127
Zie noot 12.
128
Zie noot 12.
122

129
130
131

Dit artikel is (nog) niet digitaal uitgewerkt, maar bij interesse kunt u contact opnemen via info@eindtijdbode.nl
Zie noot 21.
Zie noot 11.
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Het 3de gedeelte van Jesaja (hoofdstuk 40 t/m 66).
Hoofdstuk 40
Vers 1-3
4-9
10
11
27
31

De eerste komst van Christus.
Genadetijd.
133
De Wederkomst van Christus (zie Openb. 22:12).
134
Het (1000-jarig) Vrederijk van Christus.
Genade voor Israël.
135
136
137
De Wederkomst van Christus , de Spade Regen , de wegname
van de Bruidsgemeente
138
(volgens Openb. 12:6 en 14) en het 1000-jarig Vrederijk.

Hoofdstuk 41
Vers 1-7
1, 5, 9
2
8-20
8, 9
9
15, 16

21-26
25
27-29

Armageddon.
“Eilanden” (d.i. kustlanden) en “einden der aarde” verwijzen naar de nieuwe woonplaats van de
139
Israëlvolkeren.
“Dien Rechtvaardige” = Jezus (vóórvervulling: Cyrus of Kores van Pezië).
Genadetijd voor Israël en de volkeren.
Israël als de Knecht des Heren.
“Gegrepen” = verstrekt; “bijzonderste” = zijden (aan de zee gelegen gedeelten).
Aandeel van Israël in het neerslaan van de goddelozen in Armageddon. Dit heersen van Israël
140
over de volken zal al eerder in de Nieuwe Bedeling beginnen. Vergelijk Israël met de “mannelijke
141
zoon” uit het boek Openbaring (zie Openb. 12:5)!
De onbekeerlijken, de spotters en de hoogmoedigen van de laatste dagen.
142
De oorlog van Gog (de macht van “het noorden”); een straf!
Belofte van “een blijde boodschapper” (de eerste komst van Jezus) aan Jeruzalem, de Joden, tot
wie Hij het eerst kwam.

Hoofdstuk 42
Vers 1-12
De (eerste) komst van Jezus en genadetijd voor Israël en de volkeren.
1
Jezus als de “Knecht” des Heren.
4, 10, 12 “Eilanden” (d.i. kustlanden), “einde der aarde”: de nieuwe woonplaats van Israël in NoordwestEuropa (zie noot 3), waar het een zeevarend volk zal zijn geworden (“die ter zee vaart” – zie vers
10).
6
Jezus, het “Verbond” van Israël en het “Licht der heidenen”.
13-17
Armageddon.
143
16
Wegname en verlossing van de Bruidsgemeente (volgens Openb. 12:6 en 14).
18-21
De (eerste) komst van Jezus.
19-25
Israël als de “blinde en dove” Knecht des Heren en Bode des Heren (zending!). Afval,
144
ballingschap en benauwdheid van Israël (in de Oude Bedeling èn in de eindtijd).

Hoofdstuk 43
Vers 1-21
3
5-8

Herstel van Israël en genadetijd.
“Egypte en Morenland” (d.i. Ethiopië) worden gestraft in plaats van (het reeds weggevoerde) Israël
(dus: na de wegvoering in ballingschap is er GENADE voor Israël!).
Terugkeer van Israël.

132

Gezantschap = Het ambt van gezant = Iemand die door een vorst of staat met een bepaalde opdracht naar een andere vorst
of staat wordt gezonden. (noot – AK)

133

Zie noot 16.
Zie noot 12.
135
Zie noot 16.
136
Zie noot 11.
137
Zie noot 55.
138
Zie noot 12.
139
Zie noot 3.
140
Zie noot 5.
141
Zie noot 38.
142
Zie noot 21.
143
Zie noot 55.
144
Zie noot 4.
134
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10
22-28

Israël als de “knecht” des Heren.
Nieuw verval en benauwdheid van Israël.

Hoofdstuk 44
Vers 1-23
1
9-20
21
24-28
26-28
26

145

De (Spade Regen)-opwekking in Israël.
Israël als de “knecht” des Heren.
De dwaasheid van de afgodendienaars.
Israël, de “knecht” des Heren, wordt niet vergeten door God.
Tienvoudige Zelfopenbaring van God.
146
Terugkeer van Juda uit de Babylonische ballingschap.
Jezus als de Knecht des Heren.

Hoofdstuk 45
Vers 1-14
1-3
4
8
14
15-25
18
20
22
23

147

Terugkeer van Juda uit de Babylonische ballingschap.
Grootheid van de Perzische heerschappij.
Israël, de “knecht” des Heren.
Aankondiging van de genadetijd.
Ook Egypte en Ethiopië zullen aan de Perzische koning onderworpen worden.
Genadetijd voor Israël en de volkeren.
Israël vervult de aarde na de ballingschappen (en wordt tot machtige volkeren).
Verzameling van Israël in West-Europa.
148
“Einden der aarde” – Israël
in haar nieuwe woonplaats, alsmede alle overige (vanaf het land
Palestina gezien) veraf wonende volkeren.
Uit alle volken zullen mensen zich (in en door Christus) tot God bekeren (zie Filip. 2:10-11).

Hoofdstuk 46
Vers 1-2
3-13
11
13

De ondergang van het Babylonisch rijk.
Bemoediging van Israël en oproep tot bekering.
Verovering van Babel door Medo-Perzië.
Genadetijd voor Israël, te beginnen bij Juda (omdat uit haar Christus zou moeten worden geboren).

Hoofdstuk 47
De ondergang van het Babylonisch rijk.
Vers 6
De ballingschapstijd van Juda.

Hoofdstuk 48
Boeteprediking tot Juda nà de ballingschap.
149
Vers 1
Gericht tot het deel van Israël dat uit Juda is voortgekomen (en dat later algemeen, maar ten
onrechte, voor gehéél Israël – dus alle 12 stammen – zou worden aangezien).
150
6
“Nieuwe dingen”: aankondiging van de Nieuwe Bedeling
(het heil voor alle volken). Zie ook
Jesaja 42:9 en 43:19.
9a, 10 Verwijzing naar de uiteindelijke verstrooiing van Juda (in na 70 na Christus).
14
De ondergang van het Babylonisch rijk.
15
De opmars van Kores (of Cyrus), koning van Perzië.
16-17
De (eerste) komst van Jezus Christus en de aanvang van het genadetijdperk (overstap van Kores,
het type, naar Christus).
151
18-19
De Joden verwerpen Christus (vergelijk Matth. 23:37 en Luk. 19:42).
152
153
19
De Joden blijven een klein volkje (dit in tegenstelling tot Efraïm-Israël !).

145

Zie noot 11.

146

Met “Juda” worden de 2 stammen van “het huis van Juda” bedoeld (de stammen die – voornamelijk – woonachtig zijn in het
huidige land Israël), de zgn. “Joden”. Zie ook nog noot 3. (noot – AK)

147

Zie noot 146.

148

Met dit “Israël” worden de 10 verloren gewaande stammen van “het huis van Israël” bedoeld, (onder andere) woonachtig in
Noordwest-Europa. Zie ook nog noot 3. (noot – AK)

149

Zie noot 146.
Zie noot 5.
151
Zie noot 53.
152
Zie noot 53.
153
Zie noot 31.
150
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20
22

Het einde van de Babylonische ballingschap (beeld van de exodus, de afzondering, en de
verlossing van de Gemeente uit het Babylon van de eindtijd – zie Jes. 52:11).
Straf voor “de goddelozen” (zij zullen de Grote Verdrukking moeten ingaan, waarvoor de
154
Bruidsgemeente – door de hierboven bedoelde wegname – bewaard zal worden).

Hoofdstuk 49
Vers 1-13
1
3, 5-6, 7
5b, 7
6

De eerste komst van Jezus Christus en (dus) de genadetijd voor alle volkeren.
155
“Eilanden” = kustlanden, waar de verdreven Israëlieten zouden wonen,
Jezus als de Knecht des Heren (in vers 3 wordt Hij nota bene “Israël” genoemd!).
De Joden verwerpen Christus.
Het heil komt tot de (10 verloren gewaande) stammen van Jakob (d.i. Israël) in het Westen en tot
de heidenen. Jezus, het Licht der heidenen (blijkens Hand. 13:47 mogen volgelingen van Jezus
zich hierin met Hem vereenzelvigen).
7
“Vorsten zullen zich voor U buigen”: ook een verwijzing naar de aanbidding door de “wijzen uit het
Oosten”.
8
“Tijd van welbehagen” of “dag van heil” = De tijdsbedeling van genade, die met de komst van
Jezus aanbrak (zie 2 Kor. 6:2).
12
“Sinim”: volgens sommigen China, volgens anderen Australië.
156
14-26
Herstel van een tot Christus bekeerd Israël in de nieuwe woonplaats in West-Europa.
14-18
Herstel van Jeruzalem (Sion) als het geestelijk centrum van Israël. Hier wordt Jeruzalem
losgemaakt van haar geografische plaats en tot een geestelijke stad gemaakt: de Gemeente van
Jezus Christus. Toch wordt de band met (het geografische, oude) Israël niet doorgesneden, omdat
juist de Israëlvolkeren (d.i. de 10 stammen van het ‘huis van Israël’ in West-Europa) zich massaal
tot Christus zullen bekeren, zodat de stad in zekere zin opnieuw in “Israël” gelegen zal zijn.
17-18, 21-22 Uit alle streken der aarde zullen de (mensen)kinderen tot Jeruzalem komen: wedergeborenen uit alle volken vormen tezamen de Gemeente. Zie Psalm 87.
157
18
Jeruzalem, de Bruid des Heren (de Gemeente van Christus).
19-26
Groot-Israël in het Westen.
19-20
Jeruzalem is niet langer in Palestina gelegen.
19
Letterlijk: “…het land van uw vernietigingen zal nu te nauw zijn om er te wonen (d.i. Palestina zal te
klein zijn om de massa’s van bekeerd Israël te herbergen) en die u verslonden (nl. de Assyriërs)
zullen vèr van u zijn (d.i. ver van Assyrië, namelijk in West-Europa, zullen zij wonen)”.
20
Zelfs de nieuwe woonplaats (West-Europa) zal nog te klein zijn. Zij zullen uitbreken naar andere
werelddelen (zoals: Noord-Amerika, Zuid-Afrika en Australië).
“Kinderen waarvan beroofd” = De teruggegeven eigen kinderen: d.i. de tot Christus bekeerde
Israëlieten.
23
Vele volkeren zullen aan het bekeerde (dus christelijke) Israël onderworpen zijn (kolonisaties).
24-26
Israël zal van verdrukking tot heerschappij komen.

Hoofdstuk 50
Vers 1-3
1
4-11
6
10
11

Israël in ballingschap.
“De scheidbrief” ongedaan gemaakt toen Christus (de Man) stierf aan het kruis.
De eerste komst van Jezus Christus en de erop volgende genadetijd.
Het lijden van Jezus.
Jezus, de “Knecht” des Heren.
Straf voor de Joden die Jezus verwierpen.

Hoofdstuk 51
Vers 1-2
3
4-16
5

Israël opgeroepen tot bekering en geloof in Jezus, de Knecht.
Troost voor Jeruzalem (Sion), waarmee in dit geval de getrouwen in Israël bedoeld worden, dus:
de Gemeente van Christus (vergelijk vers 7).
Genadetijd voor Israël en de volkeren.
158
159
in de Nieuwe Bedeling
zou
“Eilanden” = kustlanden, met name die waar Israël (Efraïm)
wonen.

154

Zie noot 55.
Zie noot 148.
156
Zie noot 148.
157
Zie noot 93.
158
Zie noot 31.
159
Zie noot 5.

155
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6
7
9-11
16
17-20
21-23

160

Een verwijzing naar de komst van “een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”.
De Gemeente van Jezus Christus.
161
Bekering van Israël (in het Westen) . Sion is hier (het beeld van) de Gemeente.
“Sion: …Mijn volk”: d.i. de Gemeente Gods.
Het eerste Jeruzalem (“gij die gedronken hebt, van de hand des Heren, van de beker Zijner
grimmigheid”) overgegeven ter verwoesting.
Dit Jeruzalem zal toch weer verlost worden (aan het einde van de Babylonische ballingschap).
Straf over de Babyloniërs.

Hoofdstuk 52
Vers 1-12
4
5-12
8
10
11

12
13-15
14
15

Opwekking en gereedmaking van de Bruidsgemeente (Sion, Jeruzalem). Wellicht is het herstel van
het “eerste” Jeruzalem, na de Babylonische ballingschap, hiervan een voorvervulling.
De verwijzing naar de Assyrische ballingschap bevestigt, dat het hier het “geestelijke Sion” betreft,
de Gemeente (het Sion van de bekeerde Israëlieten uit de 10 stammen).
Na ballingschap en omzwervingen volgt de bekering van Israël (de 10 stammen).
“Wachters” = predikers.
Het Evangelie van het Koninkrijk gepredikt onder alle volkeren (zie ook vers 7). Vergelijk Mattheüs
24:14.
162
Heiligmaking , breuk met het heidendom (zie 2 Kor. 6:17-18). In de eindtijd zal deze
heiligmakings-prediking geïntensiveerd worden (zie Openb. 22:11). Zie de aantekeningen bij
Jesaja 48:20.
Gods geleide bij de trek van Israël (de 10 stammen) naar haar nieuwe woonplaats in West-Europa.
Het werk van Jezus, de “Knecht” des Heren.
Evenals Israël moet Jezus lijden.
Genade en heil voor de heidenen (zie Rom. 15:21).

Hoofdstuk 53
Het lijden en de kruisdood van Jezus Christus.
Vers 10-11
De genadetijd en de vorming van de Gemeente van Christus.
11
Jezus, de “Knecht” des Heren.

Hoofdstuk 54
163

Bekering van en heil voor “Israël in het Westen”.
164
Vers 1
De “onvruchtbare”, de “eenzame” = tienstammig Israël (Efraïm) ; de “getrouwde” = tweestammig
165
Israël (Juda, de Joden). Zie hiervoor Jeremia 3:6-14.
166
1-3
Grote bevolkingsgroei van Efraïm-Israël , dat woonachtig is in de “heidenlanden”.
167
5
Het bekeerde “Israël van het Westen” (de tien stammen, Efraïm) zal de kern van de Gemeente
vormen. Zo zal haar Maker weer haar Man worden. “De God van de ganse aardbodem” wordt Hij
dan genoemd. Met andere woorden, die Gemeente zal dan bestaan uit gelovigen uit alle volkeren.
6
Israël was in de Oudtestamentische tijd reeds Gods vrouw, vandaar: “de huisvrouw der jeugd”.
7
Ballingschap en omzwervingen. Zie – voor de hier eveneens aangeroerde HERaanname van
tienstammig Israël (de weggezonden vrouw!) – Jesaja 50:1.
11
“Voortgedrevene”: dit kan niet gezegd worden van Juda. Dat werd alleen maar naar Babel
gebracht. Maar Israël (de tien stammen) werd eeuwenlang voortgedreven, totdat het in WestEuropa kwam.
168
14-17
De “Israëlvolkeren van het Westen” zullen een heerserspositie in de wereld innemen.
14
Niet langer verdrukt.
169
17
De “Israëlieten van het Westen” als “de knechten des Heren”.

160
161
162
163

Zie noot 12. In die studie staat (achterin) ook iets geschreven over “de nieuwe hemel en de nieuwe aarde”. (noot – AK)
Zie noot 33.

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “Heiligmaking”. (noot – AK)

Zie noot 33.
Zie noot 31.
165
Zie noot 146.
166
Zie noot 31.
167
Zie noot 31.
168
Zie noot 33.
169
Zie noot 33.
164
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Hoofdstuk 55
Genadetijd voor Israël en de (heiden-)volkeren.
Vers 4
Jezus, de “Getuige van de volken” (in de genadetijd), maar ook de “Vorst en Gebieder van de
170
volken” (in de eindtijd en in het 1000-jarig Vrederijk ).
5
De vorming van de Gemeente uit alle volkeren der aarde.
10-11
De voorspoedige voortgang van het Woord.

Hoofdstuk 56
Vers 1-9
1
3-7
8
9
10-12

De genadetijd voor Israël en de volkeren is in een gevorderd stadium (d.i. tegen de eindtijd
lopend).
Oproep tot volharding in verband met de naderende Wederkomst van Christus.
Heidenen die zich tot Christus bekeren, zullen ook tot Gods volk (d.i. de Gemeente) behoren.
171
De verdrevenen van Israël zijn in het Westen als een Christenvolk vergaderd.
172
Of wordt hier, meer in het
Uitnodiging voor “het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam”?
algemeen, de maaltijd van het Woord bedoeld? (vergelijk Spr. 9:1-6).
Tijd van afval, geestelijke slaap, valse leraren en dito predikers (in de eindtijd).

Hoofdstuk 57
Vers 1-2
1

3-13a
7
9
13b
14
14-19
16
20-21

173

De wegname van de Bruidsgemeente (volgens Openb. 12:6 en 14) aan het begin van de Grote
174
Verdrukking (noot: dus NIET de opname! ).
175
Het Hebreeuwse woord “abad”, hier vertaald door “komt om” (zie de SV en de NBG ), is verwant
aan en misschien zelfs afgeleid van het woord “badad”, hetgeen betekent “scheiden” of “(af-)
gescheiden worden” (zie Wilson’s Old Testament Word Studies, bladzijde 307 bij “perish”). Het zou
dus evengoed vertaald kunnen worden door “wordt weggenomen” of “verdwijnt”. “Weggeraapt” (in
het Hebreeuws “acaph”) = weggenomen, verzameld.
Straf over goddelozen en afvalligen (de zgn. God-verlaters).
Misschien ook een verwijzing naar de zelfverheffing van de mens in de eindtijd en naar de hoge
vlucht die wetenschap en techniek zullen nemen (denk aan “de toren van Babel”).
“De koning” = de Molech (d.i. een afgod).
176
De rechtvaardigingen zullen het 1000-jarig Vrederijk ingaan.
177
De wegname van de Bruidsgemeente (volgens Openb. 12:6 en 14).
Gereedmaking van de Bruidsgemeente.
Het einde van de genadetijd.
Straf over de goddelozen (zie Jes. 48:22).

Hoofdstuk 58
Vers 1-14
11-14
12

178

De afvalligheid van de christelijke Israëlvolkeren
179
De Spade Regen-opwekking.
180
Herstel van de Gemeente.

in de laatste dagen.

Hoofdstuk 59
Vers 1-15
1

170
171

181

De afvalligheid van de christelijke Israëlvolkeren
ongerechtigheid in die periode.
Zinspeling op benauwde tijden.

in de laatste dagen en de toename van de

Zie noot 12.
Zie noot 33.

172

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studies: “Door de Geest van God geroepen tot deelname aan
het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam en tot deze Goddelijke Bruiloft” en “Er komt spoedig een Goddelijke
Bruiloft hier op aarde”. (noot – AK)
173

Zie noot 55.

174

Zie eventueel op onze website de studie: “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?” (noot
– AK)
175
De SV = De Statenvertaling en de NBG = de (oude) vertaling van het Nederlands Bijbel Genootschap.
176

Zie noot 12.
Zie noot 55.
178
Zie noot 82.
179
Zie noot 11.
177

180
181

20

Zie eventueel op onze website de studie: “Het Goddelijke herstelwerk in de Gemeente/Kerk van de eindtijd” (noot – AK)
Zie noot 82.
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15
16-18
18
19a
19b-20
21

“De Here zag het” – vergelijk Genesis 6:5. Aanduiding van het naderende oordeel.
182
De oordelen Gods van de eindtijd, van de benauwdheid van Jakob
tot en met de strijd van
Armageddon.
183
“Eilanden” = kustlanden: de christelijke Israëlvolkeren van het Westen.
184
Het 1000-jarig Vrederijk.
185
De Wederkomst van Christus en Armageddon.
186
Het Nieuwe Verbond met Israël in de Nieuwe Bedeling
(de uitstorting van de Heilige Geest).
Vergelijk Jeremia 31.

Hoofdstuk 60
Vers 1-17
1

2
3-15
5
6-7
9
12
18-22
19

187

De Spade Regen-opwekking , de gereedmaking van de Bruidsgemeente en de Wederkomst van
188
Christus.
“Maak u op, word verlicht” – zie hiervoor Mattheüs 25:7. “Uw Licht” = Christus, de Bruidegom
(vergelijk Jes. 42:6, 49:6, Luk. 2:32 en Joh. 8:12). Hier niet langer “het Licht voor de wereld”, want
ste
de genadetijd is dan voorbij (het betreft hier GEEN voorzegging van de 1 komst van Christus).
Het middernachtelijke uur van de wereld. “Zijn heerlijkheid over u” – dat is: de Bruid bekleed met
189
de volle heerlijkheid van de Godheid (zie Openb. 12:1).
190
De grote oogst van zielen, ten tijde van de Spade Regen-opwekking.
“De menigte van de zee tot u gekeerd” – een “wondervolle visvangst” (beeld van mensen/zielen
gered voor de eeuwigheid)!
Ook opwekking onder de Arabieren.
191
“Eilanden” = kustlanden: Israël van het Westen , waar de opwekking zal beginnen.
Oordeel over de goddelozen en onbekeerlijken, uitlopend op Armageddon.
192
De heerlijkheid van de Bruidsgemeente (d.i. het Nieuwe Jeruzalem ) in het 1000-jarig Vrede193
rijk.
De zon en maan zijn niet meer (nodig) tot lichten. Zie Openbaring 21:23.

Hoofdstuk 61
Vers 1-3
1, 10
2
4-7
6
8-9
10
11

De eerste komst van Christus en de genadetijd. Samenvatting van het volle Evangelie. Zie Lukas
4:18-19.
Jezus, de Knecht des Heren, spreekt hier.
“De dag der wraak”: Armageddon, aan het eind van de genadetijd.
194
Herstel en bekering van Israël in het Westen.
Israël zal “het vermogen der heidenen eten” = grote macht hebben in de wereld. Vergelijk Genesis
22:17.
195
Israël in het Westen bekeert zich tot God en wordt rijkelijk gezegend.
196
Verwijzing naar de Bruiloft van het Lam.
De genade-tijdsbedeling.

Hoofdstuk 62
Vers 1-5
2a
2b

197

De Bruidsgemeente als het Nieuwe Jeruzalem. Vergelijk Jesaja 52:1-12.
Als een “stad op een berg” (zie Matth. 5:14).
“Een nieuwe naam” – zie Openbaring 2:17 en 3:12 (belofte voor de Bruidsgemeente, de
198
“overwinnaars” ).

182

Zie noot 48.
Zie noot 82.
184
Zie noot 12.
185
Zie noot 16.
186
Zie noot 5.
187
Zie noot 11.
188
Zie noot 16.
189
Zie noot 101.
190
Zie noot 11.
191
Zie noot 33.
192
Zie noot 93.
193
Zie noot 12.
194
Zie noot 33.
195
Zie noot 33.
196
Zie noot 2.
197
Zie noot 93.
183
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3
4

6-7
8-9
10
11
12

“Een sierlijke kroon” – zie Spreuken 12:4 (beeld van “de verstandige huisvrouw”).
Voor het geestesoog worden het oude en het nieuwe Jeruzalem tot één.
“Mijn lust is aan haar” = (het Hebreeuwse woord) “Hefsibah”, wat de naam was van de vrouw van
koning Hizkia (zie 2 Kon. 21:1).
199
De tijd voorafgaande aan de Spade Regen . “Wachters” zijn predikers (zie Jes. 52:7-8 en ook
Jes. 30:20).
200
De Spade Regen-tijd.
201
De wegname van de Bruidsgemeente (vergelijk Jes. 57:14). Zie ook Openbaring 12:6 en 14
202
De Wederkomst van Christus (vergelijk Openb. 22:12).
203
De verlossing (d.i. de wegname) en bewaring van de Bruidsgemeente (“het heilige volk”).

Hoofdstuk 63
204

Vers 1-6

De Wederkomst van Christus en de slag van Armageddon. Het beeld van de wijnpersbak komen
wij ook tegen in Openbaring 14:20 en 19:15.
1
“Edom” is hier weer de verzamelnaam voor alle antichristelijke machten en goddeloze volkeren.
7-14
Terugblik in de geschiedenis van Israël.
10, 17-19 Afval en ballingschappen van Israël en Juda.

Hoofdstuk 64
Vers 1-4
2
5-12
11

205

De Wederkomst van Christus.
Straf over de goddelozen in Armageddon.
206
Israël en Juda (in de Oude Bedeling ) verlaten. Eveneens een verwijzing naar de treurige
207
(geestelijke) toestand waarin christelijk Israël zal verkeren in de laatste dagen.
Verwoesting van de tempel door Nebukadnezar (de vóórvervulling). Staat van verval van de
Gemeente van Christus in de eindtijd (de eindtijdvervulling).

Hoofdstuk 65
Vers 1
2-7
5
8-10
11-15
15

15-16
17
18-25
20

Genadetijd voor de heidenen en de tot heidenen geworden Israëlieten van de tien stammen (in de
208
Nieuwe Bedeling ).
209
Ongehoorzaamheid van en strafvoltrekking over de Joden (Juda-Israël). Zie Romeinen 10:21.
Beschrijving van de Farizeïsche godsdienst van de Joden in de dagen van Jezus’ rondwandeling
op aarde.
Genade voor een overblijfsel uit Israël (de 10 stammen) en Juda (de 2 stammen).
Straf over het onbekeerlijke deel van Israël. Armageddon.
“Ulieden”: in de grondtekst enkelvoud (“u”), waarom volgens sommigen hier de antichrist kan zijn
bedoeld.
“Een andere naam”: zie Jesaja 62:6.
210
Het (1000-jarig) Vrederijk van Christus.
211
De “nieuwe hemel en een nieuwe aarde” (wat aanvangt NA het 1000-jarig Vrederijk).
212
Het (1000-jarig) Vrederijk van Christus.
Toestanden uit de tijd vóór het 1000-jarig Vrederijk (dus onze tijd), waarvan hier nadrukkelijk wordt
213
gezegd, dat zij er dàn (d.i. in het Rijk of Vrederijk van Christus ) NIET meer zullen wezen!

198

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan
in de eindtijd” (noot – AK)
199

Zie noot 11.
Zie noot 11.
201
Zie noot 55.
202
Zie noot 16.
200

203
204
205
206
207

Zie Openbaring 3:10, 12:6 en 14. Zie ook noot 55.
Zie noot 16.
Zie noot 16.

Zie noot 4.

Zie noot 82.
Zie noot 5.
209
Zie noot 53 en/of 146.
210
Zie noot 12.
211
Zie noot 160.
212
Zie noot 12.
213
Zie noot 12.
208

22
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Hoofdstuk 66
Vers 1
2, 5
3-4
5b
5c
6
7-11
12-14
14c-18a
18b-21
22-23
24

Geen stenen heiligdom meer (zoals tijdens de Gemeentelijke tijdsbedeling).
Genade voor de oprechte kinderen Gods, die hier bemoedigd worden.
Verwerping van de schijnheiligen.
“Broeders haten broeders” – toestanden in de tijd van het Begin der Smarten. Zie Mattheüs 24:10.
214
De Wederkomst van Christus.
Armageddon.
215
De geboorte van de “mannelijke zoon”
(de 144.000). Zie Openbaring 12:5.
216
Het (1000-jarig) Vrederijk van Christus.
De strijd van Armageddon.
Genadetijd voor heidenen en Israël (de Tijdsbedeling van de Gemeente).
217
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
De goddelozen, na het eindoordeel, in de “gehenna” of “poel van vuur” (vergelijk Mark. 9:43-48).

214

Zie noot 16.
Zie noot 38.
216
Zie noot 12.
217
Zie noot 160.
215
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