HOOFDSTUK XIII
DE VOORZEGGINGEN TEGEN DE VOLKEN
Met het dertiende hoofdstuk vangt een nieuwe r eeks van
voorzeggingen aan, gericht tegen de heid ensche volken. Deze kring
van voorzeggingen loopt door tot en met hoofdstuk 23. De
hoofdgedachte v an allen is d ezelfd e: Go d zal al wat hoovaar dig is
ten val brengen en het zoo beschikken, dat Hij en Zijn Gezalfde en
Zijn volk alleen hoog en verh even zijn in den d ag der toekomst.
Men d enkt zich dus deze heidensche vo lken steeds als voorbeeld
van elke wer eldmac ht, die zich t egen G od verheft. Vand aar dat de
ondergang d ezer tr otsche wereldmacht en v eelal uit loopt op de
herstelling en verh ooging van Israël. Wanneer d e tijd en der
Heid enen voorbijgesneld zullen zijn, zal gansch Israël zalig
worden.
Men v ersta dit typis ch karakt er dezer voorzeggingen evenwel niet
verkeerd. Hunne zinnebeeldige en profet ische heenwijzing naar de
Antichristelijke wer eld macht der laatste dagen sluit volstr ekt niet
de lett er lijke en historische vervulling d ezer Godsspraken buiten.
Zoo is bijv. het historisch Babel eens lett erlijk ingenomen do or de
Medo-Perzen ond er aanvoering van Cyrus den Groote.
Al deze voorzeggingen tegen de volken dragen t en op schrift: De
last (van Babylon enz.). Daar w e kortheids halve niet t elkens op
deze eigenaardige uitdrukking terug willen komen, geven we
hiervan tersto nd onze ver klaring. Het Hebr. woord massa komt
van het w erkwoord nasa, dat tillen, heffen b eteekent. En zoo
beteekent h et woord massa een vracht, een zwar e las t. De
Godsspraken drukten veelal als een zware last op de goddelooze
steden en trotsche v olken. De Godsspraak is ons een last (massa),
zeide h et volk spott end van Jer emia’s v oorzeggingen. Er is echter
een and ere ged achte, die w e hieraan v eilig mogen v erbind en en wel
deze, dat elke onheilspellend e Profetie o ok als een last drukte op
de veelal gevoelige zieners. Men denke slechts aan de uitingen van
smartgevoel als in 1 5:5; 16:9-11; 21:4 van d en Profeet zelf staan
opgeteekend. Het is altoos aangr ijpend s martelijk voor het gevoel,
wanneer men zijn medemenschen d en eeuwigen ond ergang moet
aanzeggen. Men denke dan bij het v eelgebruikte woord last
(massa) aan het van boven opgelegd e Woord Gods, dat
verplett erend op d e goddeloozen zal nederv allen, doch d at ook
meer malen loodzwaar drukt op h et ont vankelijk en ontv lambaar
gemoed der Profet en.
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Eind elijk zij nog opgemer kl, d at er geen twijfel aan best aat, dat
deze voorspellingen van Jesaja afkomstig zijn. Wel wordt dit thans
vrij algemeen door de critici b etwijfeld en o ntkend, doch zonder
eenigen grond. De Leidsche Vertaling met Aant eekeningen, die de
meest rad icale en zoogenaamd vooruitstrevend e hooge critiek
vertegenwoordigt, heeft bijv. dit boven Jes.13 geschreven: ,,Deze
profetie is niet van Jesaja afkomstig .” Volgens hen zo u dit
onverstaanbaar geweest zijn. Het is geen wonder, d at d eze heer en
deze voorzegging niet als van Jesaja willen beschouwen, want dan
zouden ze ook het goddelijk wonder d er letter lijke voorzegging
moeten aannemen, daar J esaja een kleine tw ee eeuw en voo r den
val van Bab el die verovering tot in bizonderheden voorspeld heeft.
En volgens die ongeloovige heer en zijn wonder en en voorspellingen onmogelijk. Dit is voor hen een gr ond-dogma, w aar aan niet
mag getornd word en. Volgens de L eidsc he Vert aling e. a. is deze
voorspelling t egen Babel afkomstig v an een onbekende, die na de
verwoes ting van J er uzalem in Bab el leefde en glo eid e van w raakzucht tegen Babel. De critici ver langen d us van ons dat wij h unne
droomen eer zullen gelooven dan het W oord Gods van vers 1, dat
zegt d at Jesaja d en last gezien h eeft.

God Roept als Veldheer Zijn Leger tegen Babel op
VERZEN 1 TOT 5
1. De last van Babel, dien Jesaja, de zoon van Amoz, gezien
heeft.
2. Heft op eene banier, op eencn hoogen berg; verheft eenc
stem tot hen; beweegt de hand omhoog, dat zij intrekken door
de deuren der prinsen.
3. Ik heb aan mijne geheiligdcn bevel gegeven; ook heb Ik tot
mijnen toorn geroepen mijne helden, de vroolijken mijner
hoogheid.
4. Er is eene ruischende stem op de bergen, gelijk eens grooten
volks; eene stem van gedruisch der koninkrijken, der
verzamelde Heidenen; de HEERE der heirscharen monstert het
krijgsheir.
5. Zij komen uit verren lande, van het einde des hemels; de
HEERE en de instrumenten Zijner gramschap, om dat gansche
land te verderven.
Goddelijke mobilisat ie t egen Babel hebben w e in deze v erzen. Op
echt Jesajaansch e wijze wordt God weder voorgesleld als de
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Legeraanvo erder, Die Zijne korte, kracht ige b evelen geeft . Het sein
ten oorlog w erd oudtijds gegeven door het plant en v an v aand els
des daags en het branden van signaalvur en des nachts op den top
van een hoogen, kalen b erg. Eigenlijk heeft h et Hebreeuwsc h hier
ook op een kalen berg d. i. een berg, die van zijn houtgewas ont daan
was, opdat het oorlogsteeken van v erre gezien mocht worden en
geen boomen of bosschen verbrand wer den. Des ko nings herauten
worden uitgezonden, die hunne stem verheffen en gebied end de
hand opheffen om d e krijgers te wenken tot den strijd en h un t e
kennen geven, dat zij zich eerst vergaderen in de poorten v an de
krijgsoversten, t en eind e d aar gemo nst erd t e worden. Anderen
verklaren de uitdrukking: „dat zij intrekken door de deuren der
prinsen” van Babels poorten. Weer ander en willen hier met
Michaelis gelezen hebben: „Opdat mijne vrijwilligen voor mijne
poorten vergaderen" met het do el, opdat de Aanvoerder ze zelf zou
monsteren in de poorten van Zijn paleis. We zien echter geen
reden 0m van onze verklaring af t e gaan. De geheiligden, v ers 3,
zijn de door God afgezond erde en toegewijd e soldat en van het
leg er der Meden en Perzen, die t egen Babel zullen oprukken. God
heeft in Zijn toorn Zijne held en geroep en van het gebergte van
Medië en Perzië. Die held en zijn d e Zijne, omdat Hij ze zal gebruiken als een tuc htroede tegen Bab el en omd at zij Hem zullen
dienen in het neder werpen van and ere t rotsche volken. En w ie zijn
de vroolijkcn Mijner hoogheid? Dat zijn d ezelfd e h eld en en sold aten,
die zich zullen v erblijden over de hoogheid en heerlijkheid huns
Aanvoerd ers. Aldus luidt alth ans de algemeen aangenomene
verklaring, doch deze kan ons niet ten volle bevred igen. Hoewel
wij ten volle to estemmen, dat w e hier voornamelijk op grond van
vers 17 in primair en zin hebben te denken aan d e machtige
held enlegers van d e Med en en Perzen, zoo wenschen we hier toch
aan nog een and er en veel heer lijker leger t e d enken: d e Engelen
en de Heiligen, die met Christus zullen komen t en gerich t. Dan
denken w e bij de helden liefst aan d e Engelen Zijner kracht en bij
de vroolijkcn Mijner hoogheid aan d e Heiligen, die eens met
Christus het gericht zullen voltr ekken over alle ongoddelijke
wereldmacht en. Uit 1 Thess. 4:16 weten wij toch immers, d at de
Heer e Jezus met het geroep van een v eldo verste Zijne Gemeente uit
de grav en en uit de vier windstr eken der aarde bijeen zal
vergad eren, ten einde kort en tijd daarna met haar de
Antichristelijke wer eld machten t e oordeelen. In Openb. 19:14 zien
we d an d eze vroolijken uit d e hoogte met Hem nederd alen tot den
krijg van Armagedd on. Onze gronden voor deze verklar ing zijn de
volgend e: (a) De taal hier gebezigd is veel te ster k voor het
optrekken van het Medo-Perzisch leger van Cyrus. Denk slechts
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aan de uitdrukkingen: gedruisch der koninkrijken, verzamelde
Heidenen, van het einde des hemels, enz. (b ) Hier wordt nadrukkelijk
en h er haald elijk gew ezen op den dag des Heeren, d en d ag d er groote
verdrukking, ( e) Er wordt gezegd, dat God niet alleen Bab el wil
verwoesten, maar ook de boosheid der wereld wil bezoeken en de
hoovaardij der tirannen wil v erneder en. ( d) Vers 10 spreekt v an zoo
geweldige t eekenen als ook eld ers met den dag van ’s Heer en
toekomst wor den v erbonden, Ez. 32: 7; Joel 2:31; 3:15; Matth.
24:19. (e) Volg ens v ers 13 zullen b eid e hemel en aard e b ewogen
worden van hunne plaats. Dit nu is stellig niet geb eurd bij de
verovering van Babel. Op deze gronden dan zien wij in deze verzen
niet alleen eene mobilisatie van het Medo-Perzisch heir tegen
Babel, maar d e komst des Heer en met Zijne Engelen en Heiligen
ten gericht e t egen al de ongodd elijke w er eldmachten.

De Verschrikkingen van den Dag des Heeren
VERZEN 6 TOT 14
6. Huilt gijlieden, want de dag des HEEREN is nabij; hij komt
als eene verwoesting van den Almachtige.
7. Daarom zullen alle handen slap worden, en aller menschen
hart zal versmelten;
8. En zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen
hen aangrijpen, zij zullen bang zijn als eene barende vrouw;
een iegelijk zal over zijnen naaste verbaasd zijn; hunne
aangezichten zullen vlammende aangezichten zijn.
9. Ziet, de dag des HEEREN komt, gruwelijk, met verbolgenheid
en hittigen toorn, om het land te stellen tot verwoesting, en
deszelfs zondaars daaruit te verdelgen;
10. Want de sterren des hemels en zijne gesternten zullen haar
licht niet laten lichten; de zon zal verduisterd worden, wanneer
zij zal opgaan, en de maan zal haar licht niet laten schijnen.
11. Want lk zal over de wereld de boosheid bezoeken, en over de
goddeloozen hunne ongerechtigheid; en Ik zal den hoogmoed
der stouten doen ophouden, en de hoovaardij der tirannen zal
Ik vernederen.
12. En ik zal maken, dat een man dierbaarder zal zijn dan dicht
goud, en een mensch dan fijn goud van Ofir.
13. Daarom zal lk den hemel beroeren, en de aarde zal bewogen
worden van hare plaats, vanwege de verbolgenheid des
HEEREN der heirscharen, en vanwege den dag Zijns hittigen
toorns.
14. En een iegelijk zal zijn als eene verjaagde ree, en als een
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schaap dat niemand vergadert; een iegelijk zal naar zijn volk
omzien, cn een iegelijk zal naar zijn land vluchten.
In den r egel ziet men hier bloot ges childerd d en angst, welke
Babels bewo ners bevangen zou bij h et naken v an het MedoPerzisch leger, doc h deze v erklaring houdt om verschillend e
redenen geen steek. Beh alv e aan d e juist gegevene gr onden
hierboven, d enke men slechts aan h et feit , dat Babel juist vols trekt
geen vrees ko esterd e voor het leger van Cyrus en ook volgens 21:5
aten en dronken aan de feestmalen zelfs toen het vijand elijk leger
reeds voor de poorten lag. Doch in de dagen der groote verdrukking zal het hier beschrevene letter lijk v ervuld w orden.
Wanneer d e vierde wraakengel zijn toor nschaal zal uitgieten op de
zon in dien dag, d an zullen de menschen verhit worden door het
vuur en in hunne groote hitte den naam des Heeren last eren,
Openb. 16:8,9. Dan zal ook letter lijk vervuld worden het gezegde
van vers 8: „hunne aangezichten zullen vlammende aangezichten zijn.”
Wie d e groote v ersc hrikkingen van d en dag d es Heer en ver staat, en elk Schrift-geloovige dient d ezelv e te verst aan of zoeken t e
verstaan! - zal toes temmen, d at deze verzen ons d aarvan eene
teekening geven. De boosheid der wereld wordt in dien dag b ezocht
en d e hoovaardij der tirannen. Als gevolg van die bezo eking zal de
bevolking d erwijs zijn uitgedund, dat een man dierbaarder, d. i.
schaarscher zal zijn dan dicht goud, vers 12. Men vergelijke
hiermed e Op enb. 6:8; 9:18. Zoo zal men d an ook h et beeld
verstaan, w anneer in vers 14 d e overgeblevenen v ergeleken worden
bij eene opgejaagd e, moegejaagd e en sc hichtige ree of gazelle; of
bij een weer loos schaap, dat v erwijd erd van zijn herd er al d olend
en blatend in bet rond loopt en elk oogenblik h et roofgedierte ten
prooi kan v allen. De een v lucht hierheen en een and er d aar heen.
Men zoekt zijn vo lk en land zond er die t e kunnen vind en.

De Wreedheid der Meden
VERZEN 15 TOT 18
15. Al wie gevonden wordt, zal doorstoken worden, en al wie
daarbij gevoegd is, zal door het zwaard vallen.
16. Ook zullen hunne kinderkens voor hunne oogen verpletterd
worden; hunne huizen zullen geplunderd, cn hunne vrouwen
geschonden worden.
17. Ziet, Ik zal de Meden tegen hen verwekken, die het zilver
niet zullen achten, en aan het goud zullen zij geene lust hebben.
18. Maar hunne bogen zullen de jongelingen verpletteren, en zij
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zullen zich niet ontfermen over de vrucht des buiks, hun oog
zal de kinderen niet verschoonen.
Cyrus was zelf niet wreed, doch het sch ijnt, d at dit niet van zijn
leg er gezegd kon w orden. Met name d e Med en stond en als zeer
wreed en hardvochtig bekend. Wie ze maar vind en doorsteken ze.
Ze rukken de Babylonische moed ers de kinder kens van de armen
en v er pletter en deze voor hunne oogen. Wat de Psalmdichter dus
gezongen had, zou gebeur en, Ps. 137:9. Ze drongen d e h uizen
binnen en plund erden hunne huizen en s chonden hunne vrouwen.
Dergelijke gruw elen gingen van ouds met den oorlog gepaard; toch
zegt v ers 17 dat het d en Meden niet om d e schatten t e do en was. De
Med en w aren wilde en wo este bergstammen, die de w aard e van het
edele metaal nauw elijks kend en. Het w as hun meer om bloed en
beestachtige lust en te doen dan om de ontelbare schatten van
Babel. Ze hadd en volgens vers 18 geene ontferming voor de
jongelingen, zwangere vrouwen en kinderen, maar sloegen allen ter
ned er, die hen in den weg kwamen. Vers 19 wijst op den volkomen
ondergang van al de pracht en praal en hoogmoed van Bab el. Wat
eens het sieraad der koninkrijken was wordt door God omgekeerd
als Sodom en Gomo rra. Op de vraag of dit in het ver led en reeds
een voldo ngen feit is geworden, komen w e lat er nog weer t erug.

Babcl Onherstelbaar Verwoest
VERZEN 19 TOT 22
19. Alzoo zal Babel, het sieraad der koninkrijken, de
heerlijkheid, de hoovaardigheid der Chaldeën zijn, gelijk als
God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft.
20. Daar zal geene woonplaats zijn in der eeuwigheid, en zij zal
niet bewoond worden van geslacht tot geslacht; en de Arabier
zal daar geene tent spannen, en de herders zullen er niet
legeren.
21. Maar daar zullen nederliggen de wilde dieren der
woestijnen, en hunne huizen zullen vervuld worden met
schrikkelijke gedierten, en daar zullen de jonge struisen
wonen, en de duivelen zullen er huppelen.
22. En wilde dieren der eilanden zullen in zijne verlatene
plaatsen elkander toeroepen, mitsgaders de draken in de
wellustige paleizen; hun tijd toch is nabij om te komen, en
hunne dagen zullen niet vertogen worden.
Van de dieren hier genoemd v alt zeer weinig met zekerh eid t e
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zeggen. W e gev en d aarom bij d eze gelegenheid liev er een t weet al
gedachten: een over het wonder lijk karakter dezer voorspelling en
eene over d e vraag of deze profetie reeds beschouwd mag worden
als t en finale v ervuld. Er is geen sterkere h eenwijzing naar de
goddelijkheid d er Heilige Schrift d an de reeds in ver vulling
getred en voorzeggingen. Het is zeer t e bejammeren dat men in
geloovige kringen d eze niet meer als een v erpletter end wapen
tegen het ongeloof gericht heeft. Dit moet wellicht verklaard uit
het feit dat d e christenh eid zelv e veelal zeer traag was o m te
gelooven al w at de profet en gespr oken hebben. Toen het
Modernisme optrad met d e brutale ont kenning der wonder en niet
alleen, maar ook d er profetie, toen lokt e nog wel het eerst e een
alg emeen en ster k protest uit, maar niet dan zeer zeld en het
laatste. Toch zou juist de reeds verv ulde profetie het meest
doeltreffend wap en tegen het stoute o ngeloof geweest zijn. Dan
zou men niet alleen wijsgeer ige bespiegeling t egenover wijsgeerige
bespiegeling, maar daart egen goddelijke en v erpletter end e feit en
te voorschijn gebrac ht hebben. In d e voorspelling en ov er Babel ligt
een machtig w apen.
Babylo n was volgens de Schrift het sieraad der koninkr ijken, 1 3:19;
de gouden stad, 14:4; machtig van schallen, Jer. 51:13; de roem der
gansche aard e, 51:41. In Daniël 2 word t Nebukadnezar met zijn
rijk het gouden hoofd geheet en. De s tad Babel had honderd
massiev e poorten van blinkend koper met muren van 35 voet hoog
en zoo breed, dat zes wag ens d aarop naas t elkand er konden rijden.
Toen deze stad op het hoogtepunt harer glorie stond en nog de
koningin d er volken was, voorspelden d e profet en h aren volkomen
ondergang niet alleen, maar ook tev ens de fijnst e bizonderh eden
van har en val. De bizondere volk en, w elke haar zouden innemen en
verwoesten werd en meer d an een eeuw t e voren genoemd, Jes. 21:
2; Jer. 51:11. De tijd, w anneer d it zou plaats grijp en, werd
geno emd, Jer. 25:11,12. De naam van den krijgsoverste wordt zelfs
geno emd, Jes. 41: 28 ; 45:1. De nauwkeur ige wijz e waarop d e stad
zou worden overrompeld wordt herhaald elijk beschrev en, Jes.
44:27; Jer. 50:3 4; 38; 51:30,36. Het juiste tijdstip van de
nachtelijke slemppartij tijdens de inname wordt ook nadrukkelijk
door Jesaja beschreven. Als men daarbij nu bedenkt, d at, toen
Jesaja profeteerde d e Perzen een arm en onbekend volk waren, dat
destijds gansch lijk niet meeteld e in de rij der volken, dan hebben
we hier klaar lijk den vinger Gods. Wat hier van Babylo n is gezegd,
geldt ten d eele ook van Egypt e, Ninev é en and er e volken en st eden.
Op de vraag of d eze voorzegging r eeds ten volle ver vuld is,
antwoorden we ont kennend. Het gansch e land is bij Babels val in
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het verleden niet verwoest, vers 5. De dag des Heer en is toen niet
gekomen, vers 6. De hemellichten zijn t oen niet verduist erd , vers
10. Bab el is nooit als Sodom omgekeerd, vers 19. De Heere heeft
toen aan Jakob en aan de gansche aarde geen rust gegeven, 14: 1-7.
De koning van Bab el als in 11: 4-14 beschreven is er nog nooit
geweest. Op d eze en and ere grond en is het derhalv e aannemelijk te
achten dat Bab el in den eindtijd nog eens hersteld zal wo rden,
gelijk thans vele Bijbelkenners dit ook aannemen. Openb. 18
schijnt ook in die richting te wijzen. Er blijven hier voorzeker wel
vragen, doch des Heeren almacht kan die te Zijner tijd g ereedelijk
oplossen.
Eind elijk halen w e hier nog aan w at de half ratio nalis tische
Michaelis aant eekent op d eze profetie: „ Ook dit is een zeer
merkw aardig stuk d er voorzegging en d eszelfs vervulling w as, ten
tijde d at ze gegeven werd, niets minder dan w aarschijnlijk. Moest
Babylo n verov erd w orden, d an kond e men, naar d en to enmaligen
toestand v an Azië, eerd er aan d e Assyr iërs denken, en na dezen
aan de Egyptenaars , die ook wer kelijk onder de r egeering van
Pharao Necho, aan den Euphraat kw amen, of aan de Ethiopiërs,
die uit Arabië kond en inv allen. De Med en war en destijds o p het
tooneel van Azië nog niet zeer bekend; in het laatst e jaar van
Hiskia v erkozen zij hun eerst en koning Dejokes, daar zij tevoren
geen koning gehad hadden. Dit was d e eerste en op den v ersten
afstand staande toebereiding tot de vervulling dezer voorzegging,
waarvan men, bij de geringe ond erlinge gemeenschap der oude
wereld, wellicht ten tijde van J esaja niet eens kond schap had. Dan
gesteld, men had ze, welk mensch elijk verstand kon dan nog
vermoed en, dat het zich thans onder Dejokes vereenigd volk te
eenigen tijde eene machtige, nog niet bestaand e Bab ylo nische
Monarchie ver woesten zoud e?” Als nu d e aanv ankelijke v ervulling
reeds zoo mer kwaar dig was, dat zelfs mannen als Michaelis zich er
over verbaasden, waarom zou dan eens de volkomene v ervulling
nog niet v eel mer kw aardiger kunnen zijn?
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