21 Juli
Jes. 65:1-7

☼

GOD LEGT OORDEEL UIT.

“Ik ben gevonden van hen, die naar Mij niet vraagden;
Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten;
tot het volk, dat naar Mijn Naam niet genoemd was,
heb Ik gezegd: 'Ziet, hier ben Ik, ziet, hier ben Ik.'
Ik heb Mijn handen uitgebreid, den gansen dag
tot een wederstrevig volk,
die wandelen op een weg, die niet goed is,
naar hun eigen gedachten.
Een volk, Mij geduriglijk tergende
in Mijn aangezicht,
in hoven offerende,
en rokende op tichelstenen;
zittende bij de graven,
zo vernachten zij bij degenen, die bewaard worden,
etende zwijnenvlees,
en er is sop van gruwelijke dingen in hun vaten.
Die daar zeggen: 'Houd u tot uzelven, en naak tot mij niet,
want ik ben heiliger dan gij.'
Deze zijn een rook in Mijn neus,
een vuur, den gansen dag brandende.
Ziet, het is voor Mijn aangezicht geschreven;
Ik zal niet zwijgen, maar Ik zal vergelden,
ja, in hun boezem zal Ik vergelden;
uw ongerechtigheden, en uwer vaderen ongerechtigheden tegelijk”,
zegt de HEERE,
“die gerookt hebben op de bergen,
en Mij smaadheid aangedaan hebben op de heuvelen;
daarom zal Ik hun vorig werkloon
in hun boezem weder toemeten.”
Jes. 65:8-10

VERLOSSING VAN RESTANT. Alzo zegt de HEERE:

“Gelijk wanneer men most in een bos druiven vindt,
men zegt: 'Verderf ze niet,
want er is een zegen in';
alzo zal Ik het om Mijner knechten wil doen,
dat Ik hen niet allen verderve.
En Ik zal zaad uit Jakob voortbrengen,
en uit Juda een erfbezitter van Mijn bergen;
en Mijn uitverkorenen zullen het erfelijk bezitten,
en Mijn knechten zullen aldaar wonen.
En Saron zal tot een schaapskooi worden,
en het dal van Achor tot een runderleger,
voor Mijn volk, dat Mij gezocht heeft.
Jes. 65:11,12

GEEN GENADE VOOR MENSEN ZONDER BEROUW.

Maar gij verlaters des HEEREN,
gij vergeters van den berg Mijner heiligheid,
gij aanrichters ener tafel voor die bende,
en gij opvullers des dranks voor dat getal!

Ik zal ulieden ook ten zwaarde tellen,
dat gij allen u ter slachting zult krommen,
omdat Ik geroepen heb, maar gij hebt niet geantwoord,
Ik gesproken heb, maar gij hebt niet gehoord,
maar hebt gedaan, dat kwaad was in Mijn ogen,
en hebt verkoren hetgeen, waaraan Ik geen lust heb.”
Jes. 65:13-16

ZEGEN VOOR DIENAARS. Daarom zegt de Heere HEERE alzo:

“Ziet, Mijn knechten zullen eten,
doch gijlieden zult hongeren;
ziet, Mijn knechten zullen drinken,
doch gijlieden zult dorsten;
ziet, Mijn knechten zullen blijde zijn,
doch gijlieden zult beschaamd zijn.
Ziet, Mijn knechten zullen juichen van goeder harte,
maar gijlieden zult schreeuwen van weedom des harten,
en van verbreking des geestes zult gij huilen.
En gijlieden zult uw naam
Mijn uitverkorenen tot een vervloeking laten;
en de Heere HEERE zal ulieden doden,
maar Zijn knechten zal Hij met een anderen naam noemen;
zodat, wie zich zegenen zal op aarde,
die zal zich zegenen in den God der waarheid;
en wie zal zweren op aarde,
die zal zweren bij den God der waarheid,
omdat de vorige benauwdheden zullen vergeten zijn,
en omdat zij voor Mijn ogen verborgen zijn.
Jes. 65:17-25

NIEUWE HEMEL EN NIEUWE AARDE.

Want ziet, Ik schep
nieuwe hemelen en een nieuwe aarde;
en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden,
en zullen in het hart niet opkomen.
Maar weest gijlieden vrolijk, en verheugt u tot in der eeuwigheid
in hetgeen Ik schep;
want ziet, Ik schep Jeruzalem een verheuging,
en haar volk een vrolijkheid.
En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem,
en vrolijk zijn over Mijn volk;
en in haar zal niet meer gehoord worden
de stem der wening, noch de stem des geschreeuws.
Van daar zal niet meer wezen
een zuigeling van weinig dagen,
noch een oud man, die zijn dagen niet zal vervullen;
want een jongeling zal sterven,
honderd jaren oud zijnde,
maar een zondaar, honderd jaren oud zijnde,
zal vervloekt worden.
En zij zullen huizen bouwen en bewonen,
en zij zullen wijngaarden planten, en derzelver vrucht eten.
Zij zullen niet bouwen, dat het een ander bewone;
zij zullen niet planten, dat het een ander ete,
want de dagen Mijns volks zullen zijn als de dagen eens booms,
en Mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten.

Zij zullen niet tevergeefs arbeiden,
noch baren ter verstoring;
want zij zijn het zaad der gezegenden des HEEREN,
en hun nakomelingen met hen.
En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden;
terwijl zij nog spreken, zo zal Ik horen.
De wolf en het lam zullen te zamen weiden,
en de leeuw zal stro eten als een rund,
en stof zal de spijze der slang zijn;
zij zullen geen kwaad doen noch verderven
op Mijn gansen heiligen berg”,
zegt de HEERE.
Jes. 66:1,2

GODS MAJESTEIT EN MACHT. Alzo zegt de HEERE:

“De hemel is Mijn troon,
en de aarde is de voetbank Mijner voeten;
waar zou dat huis zijn, dat gijlieden Mij zoudt bouwen,
en waar is de plaats Mijner rust?
Want Mijn hand heeft al deze dingen gemaakt,
en al deze dingen zijn geweest”,
spreekt de HEERE;
“maar op dezen zal Ik zien,
op den arme en verslagene van geest,
en die voor Mijn woord beeft.
Jes. 66:3-6

GODS VIJANDEN KOMEN TEN VAL.

Wie een os slacht,
slaat een man;
wie een lam offert,
breekt een hond den hals;
wie spijsoffer offert,
is als die zwijnenbloed offert;
wie wierook brandt ten gedenkoffer,
is als die een afgod zegent.
Dezen verkiezen ook hun wegen,
en hun ziel heeft lust aan hun verfoeiselen.
Ik zal ook verkiezen het loon hunner handelingen,
en hun vrezen zal Ik over hen doen komen,
omdat Ik geroepen heb, en niemand antwoordde,
Ik gesproken heb en zij niet hoorden,
maar deden dat kwaad is in Mijn ogen,
en verkoren hetgeen waartoe Ik geen lust had.”
Hoort des HEEREN woord,
gij, die voor Zijn woord beeft!
“Uw broeders, die u haten,
die u verre afzonderen, om Mijns Naams wil, zeggen:
'Dat de HEERE heerlijk worde!'
Doch Hij zal verschijnen tot ulieder vreugde,
zij daarentegen zullen beschaamd worden.
Er zal een stem van een groot rumoer uit de stad zijn,
een stem uit den tempel,
de stem des HEEREN,
Die Zijn vijanden de verdiensten vergeldt.

Jes. 66:7-14

GELOVIGEN ZULLEN BELOOND WORDEN.

Eer zij barensnood had,
heeft zij gebaard,
eer haar smart overkwam,
zo is zij van een knechtje verlost.
Wie heeft ooit zulks gehoord?
Wie heeft dergelijks gezien?
Zou een land kunnen geboren worden op een enigen dag?
Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize?
Maar Sion heeft weeën gekregen,
en zij heeft haar zonen gebaard.
Zou Ik de baarmoeder openbreken,
en niet genereren?”
zegt de HEERE;
“zou Ik, Die genereer, voortaan toesluiten?”
zegt uw God.
“Verblijdt u met Jeruzalem, en verheugt u over haar,
al haar liefhebbers!
Weest vrolijk over haar met vreugde,
gij allen, die over haar zijt treurig geweest!
Opdat gij moogt zuigen, en verzadigd worden
van de borsten harer vertroostingen;
opdat gij moogt uitzuigen,
en u verlusten met den glans harer heerlijkheid.”
Want alzo zegt de HEERE:
“Ziet, Ik zal den vrede over haar uitstrekken als een rivier,
en de heerlijkheid der heidenen als een overlopende beek;
dan zult gijlieden zuigen; gij zult op de zijden gedragen worden,
en op de knieën zeer vriendelijk getroeteld worden.
Als een, dien zijn moeder troost,
alzo zal Ik u troosten;
ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden.”
En gij zult het zien, en uw hart zal vrolijk zijn,
en uw beenderen zullen groenen als het tedere gras;
dan zal de hand des HEEREN bekend worden aan Zijn knechten,
en Hij zal Zijn vijanden gram worden.
Jes. 66:15-17

VERNIETIGING VAN BOOSAARDIGEN.

Want ziet, de HEERE zal met vuur komen,
en Zijn wagenen als een wervelwind;
om met grimmigheid Zijn toorn hiertoe te wenden,
en Zijn schelding met vuurvlammen.
Want met vuur, en met Zijn zwaard
zal de HEERE in het recht treden met alle vlees;
en de verslagenen des HEEREN zullen vermenigvuldigd zijn.
“Die zichzelven heiligen, en zichzelven reinigen in de hoven, achter een in het midden derzelve,
die zwijnenvlees eten, en verfoeisel, en muizen; te zamen zullen zij verteerd worden”, spreekt de
HEERE.
Jes. 66:18-21

OVERLEVENDEN ZULLEN EVANGELISEREN. “Hun werken en hun gedachten! Het komt, dat Ik

vergaderen zal alle heidenen en tongen, en zij zullen komen, en zij zullen Mijn heerlijkheid zien.

En Ik zal een teken aan hen zetten, en uit hen, die het ontkomen zullen zijn, zal Ik zenden tot de
heidenen naar Tarsis, Pul, en Lud, de boogschutters, naar Tubal en Javan, tot de ver gelegen
eilanden, die Mijn gerucht niet gehoord, noch Mijn heerlijkheid gezien hebben; en zij zullen Mijn
heerlijkheid onder de heidenen verkondigen. En zij zullen al uw broeders uit alle heidenen den
HEERE ten spijsoffer brengen, op paarden, en op wagenen, en op rosbaren, en op muildieren,
en op snelle lopers, naar Mijn heiligen berg toe, naar Jeruzalem”, zegt de HEERE, “gelijk als de
kinderen Israëls het spijsoffer in een rein vat brengen ten huize des HEEREN. En ook zal Ik uit
dezelve enigen tot priesters en tot Levieten nemen”, zegt de HEERE.
Jes. 66:22-24

EEUWIG LEVEN EN EEUWIGE DOOD. “Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die

Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen staan”, spreekt de HEERE, “alzo zal ook ulieder zaad
en ulieder naam staan. En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en
van den enen sabbat tot den anderen, alle vlees komen zal om aan te bidden voor Mijn
aangezicht”, zegt de HEERE. “En zij zullen henen uitgaan, en zij zullen de dode lichamen der
lieden zien, die tegen Mij overtreden hebben; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal
niet uitgeblust worden, en zij zullen allen vlees een afgrijzing wezen.”
Hoe iemand een dergelijk krachtige boodschap kan negeren of afwijzen is moeilijk te begrijpen. Maar Jesaja
zelf spreekt over de mensen die zullen weigeren te luisteren. Sommigen zullen de boodschap afwijzen omdat
zij bewust koppig zijn, anderen omdat zij zich volledig richten op materieel gewin of pleziertjes of zelfs valse
godsdiensten. Het droevigste van dit alles is welzeker dat Gods boodschap soms verborgen blijft voor het
gewone volk door toedoen van juist die mensen die hen zouden kunnen verlichten – de religieuze leiders.
Opnieuw wordt het oordeel over deze leiders door Jesaja in het bijzonder belicht. Het is mogelijk dat deze
veroordeling het doodvonnis over Jesaja zelf velt, want volgens de Joodse overlevering werd Jesaja tijdens
Manasses heerschappij door zijn vijanden in tweeën gezaagd.

Geestelijke Opleving onder Manasse
Ten gevolge van zijn boosaardige leiderschap wordt Manasse als gevangene naar Babylon afgevoerd door het
leger van het nu oppermachtige Assyrische Rijk. Tijdens deze ballingschap, samen met een groot aantal van
zijn landgenoten, begint Manasses geweten aan hem te knagen en komt hij oprecht tot berouw. Daarom geeft
God hem de troon van Juda terug. Manasse doet er nu alles aan om de afgoderij uit te roeien die hij zelf had
geïntroduceerd. Het historische verslag begint met een opmerking over de Assyrische staatsgreep, waarin
Sanherib door zijn eigen zonen wordt vermoord.
2 Kon. 19:37
2 Kron. 37:38
Jes. 37:38
(681 v.C.)

SANHERIB VERMOORD. Het geschiedde nu, als hij in het huis van Nisroch, zijn god, zich

2 Kron.
33:10,11

MANASSE GEVANGENGENOMEN. De HEERE sprak wel tot Manasse en tot zijn volk; maar zij

2 Kron.
33:12,13

BEROUW LEIDT TOT HERSTEL. En als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des HEEREN,

2 Kron.
33:14-17

MANASSES HERVORMINGEN IN JUDA. En na dezen bouwde hij den buitenmuur aan de stad

nederboog, dat Adramélech en Sarézer, zijn zonen, hem met het zwaard versloegen; doch zij
ontkwamen in het land van Ararat; en Esar-Haddon, zijn zoon, werd koning in zijn plaats.
merkten daar niet op. Daarom bracht de HEERE over hen de krijgsoversten, die de koning van
Assyrië had, dewelke Manasse gevangen namen onder de doornen; en zij bonden hem met twee
koperen ketenen, en voerden hem naar Babel.
zijns Gods, ernstelijk aan, en vernederde zich zeer voor het aangezicht van den God zijner
vaderen, en bad Hem; en Hij liet Zich van hem verbidden, en hoorde zijn smeking, en Hij bracht
hem weder te Jeruzalem, in zijn koninkrijk. Toen erkende Manasse, dat de HEERE God is.
Davids, aan de westzijde van Gihon in het dal, en tot den ingang van de Vispoort, en omsingelde
Ofel, en verhief dien zeer; hij legde ook krijgsoversten in alle vaste steden in Juda.
En hij nam de vreemde goden en die gelijkenis uit het huis des HEEREN weg, mitsgaders al de
altaren, die hij gebouwd had op den berg van het huis des HEEREN, en te Jeruzalem; en hij
wierp ze buiten de stad. En hij richtte het altaar des HEEREN toe, en offerde daarop dankofferen
en lofofferen, en zeide tot Juda, dat zij den HEERE, den God Israëls, dienen zouden. Maar het
volk offerde nog op de hoogten, hoewel aan den HEERE, hun God.
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