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●  Bijbelstudie o.t.Dr. A.J. van den Herik

Danklied voor de verlossing
deel 8

Jesaja 25

Kleine Openbaring van Jesaja
n het laatste boek van de Bijbel – de 
Openbaring aan Johannes – laat de Heere 

Jezus aan Zijn dienaar Johannes zien wat er 
gebeuren zal voordat Hij terugkomt. Door 
middel van beelden en beschreven gebeur-
tenissen krijgen we een indruk van wat God 
doen zal. Na veel geduld zal hij de macht van 
het kwaad vernietigen en Zijn Koninkrijk 
met kracht laten doorbreken.

In het boek Jesaja lezen we iets soortgelijks. 
Jesaja 24-27 wordt wel Jesaja’s Kleine Open-
baring (Apocalyps) genoemd. Het laat in kort 
bestek zien hoe Gods Koninkrijk doorbreekt. 
Tegenover de ondergang van de macht van 
het kwaad (in hoofdstuk 24) staat de redding 
van Gods gemeente. Tegenover de ondergang 
van de goddeloze stad staat de glans van de 
berg Sion, waar God woont 

(Jesaja 25). Hoofdstuk 26 en 27 zijn een 
nadere uitwerking daarvan. 

Loflied
In hoofdstuk 25:1-5 horen we hoe de ver-
losten Gods Naam grootmaken. Net als in 
Openbaring (bijvoorbeeld in Openbaring 
7:12-14 en 19:1-5) wordt Gods overwin-
ning luid bezongen. Het loflied in Jesaja 25 
is heel persoonlijk getoonzet; het staat in 
de ik-vorm. ‘HEERE, U bent mijn God, ik 
zal U roemen, Uw Naam loof ik.’ Degenen 

die door de HEERE verlost zijn, zingen dit 
lied persoonlijk én gemeenschappelijk. Ze 
hebben voor zichzelf én gezamenlijk de ver-
lossing door de HEERE ervaren. God heeft 
wonderen gedaan. Wat Hij ooit toegezegd 
had (Zijn raadsbesluiten), is uitgekomen. 
Wat Hij belooft, gebeurt ook. Zijn beloften 
zijn ‘vast en zeker’. In het Hebreeuws staat 
hierbij twee keer een vorm van het woord 
‘amen’. Op Gods woord kun je ja en amen 
zeggen! 

De stad die ten onder gaat
Vers 2 beschrijft wat er is gebeurd. God heeft 
de stad van de vijanden verwoest. De sterke 
stad is een ruïne geworden. Voortaan zal het 
niet eens meer een stad genoemd worden. 
Nooit zal het meer herbouwd worden. Over 
welke stad het hier gaat, wordt niet vermeld. 
Het kan over Assur of Ninevé gaan, maar 
ook over Babel. Het maakt ook eigenlijk 
niet uit. Deze stad staat symbool voor alle 
hoogmoed en opstand tegen God. Deze bron 
en dit symbool van het kwaad zal ten onder 
gaan. 
Het herinnert ons aan de val van Babylon 
in Openbaring 18. Deze stad is bij uitstek 
het symbool van alle kwaad, waarmee God 
zal afrekenen. Heel veel steden en landen 
in de wereld lijken op het goddeloze Babel, 
met zijn afgoderij, hoogmoed, egoïsme en 
onrecht!
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Echte veiligheid
De ondergang van deze grote stad, heeft ook 
een positief effect. Haar inwoners zullen op 
deze manier de macht van God (moeten) 
erkennen. Zij die eens trots waren op hun 
eigen kracht, zullen dan inzien dat deze niet 
bestand is tegen de almachtige God (vers 3).
Geen enkel menselijk bolwerk biedt uitein-
delijk bescherming. Echte veiligheid is er 
slechts voor de geringe en de arme. Dat zijn 
mensen die in hun nood hun toevlucht heb-
ben gezocht tot de enige veilige vesting die er 
is: God Zelf (vers 4).
Met indrukwekkende beelden onderstreept 
vers 4a-5 de veiligheid die God biedt. God is 
voor de Zijnen een toevlucht tegen de vloed-
golven en een schaduw tegen de hitte. Beide 
zijn symbolen van de haat van de vijanden 
en het gevaar dat dit oplevert. Het beeld van 
de hitte wordt in vers 5 nader uitgewerkt. De 
woede van de vijand is als een verzengende 
hitte. God zal deze hitte echter temperen en 
laten verdwijnen door een dikke wolk. Het 
lied van hoogmoedige vijanden zal daardoor 
verstommen.

Heil op Sion
Na de overwinning op de tegenstanders 
(die in hoofdstuk 24 wordt beschreven en 
in 25:1-5 wordt bezongen) kan de volle na-
druk vallen op het heil dat God geeft. Dat 
heil wordt beschreven met het beeld van 
een geweldige maaltijd. De almachtige God 
(‘HEERE van de legermachten’) zal op de 
berg Sion (zie ook 24:23) een feestmaal aan-
richten met heerlijk eten en drinken: vet en 
kruidig vlees en goede wijnen met een pittige 
smaak. En het bijzondere is, dat deze maal-
tijd bestemd is voor alle volkeren. Hij is niet 
slechts voor Israël bedoeld, maar ook voor de 
heidenen. In Jesaja 2 is er al gesproken over 

de heidenen die naar Sion (Jeruzalem) zul-
len gaan om God te leren kennen. Nu wordt 
daarop doorgeborduurd. Heidenen komen 
tot bekering en mogen bij de God van Israël 
horen!
Op de berg Sion zal God definitief de sluier 
wegdoen (‘verslinden’) waarmee het gezicht 
van de volken omsluierd is en de bedekking 
waarmee het bedekt is. Bij ‘bedekking’ kun-
nen we denken aan verblinding: de mensen 
lopen als het ware met een blinddoek voor. 
Maar dit zal niet zo blijven. Heidenen ko-
men tot echte kennis van de HEERE en 
bekeren zich. De sluier was meestal een sym-
bool van rouw en verdriet. Mensen gaan ge-
bukt onder de macht van de dood. De dood 
wordt echter aan de kant geschoven. Door 
Zijn opstanding zal de Heere Jezus de dood 
overwinnen. En als Hij terugkomt zal deze 
overwinning volkomen zijn (zie 1 Korinthe 
15:54, waar vers 8 wordt aangehaald). Dan 
zullen ook alle tranen van de ogen worden 
afgewist (zie ook Openbaring 7:17 en 21:4). 
De smaad zal voor altijd van het volk van de 
HEERE worden weggenomen. Dit betekent 
dat ze nooit meer zullen worden uitgelachen, 
omdat God hen niet zou kunnen of willen 
redden. Want nu is gebleken dat hun God 
Almachtig is en hen voor altijd redt. 
Ook in Mattheüs 22:1-14 en Openbaring 
19:6-9 wordt het Koninkrijk van God verge-
leken met een maaltijd. Van die grote maal-
tijd is het Heilig Avondmaal een voorproefje 
en een garantie.

Belijdenis
Vers 9 vertelt de reactie van degenen die mo-
gen aanzitten aan dit feestmaal, de bruiloft 
van het Lam. Ze zullen in verwondering 
uitroepen: ‘Zie, Dit is onze God; wij hebben 
Hem verwacht en Hij zal ons verlossen. Dit 
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is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, 
wij zullen ons verheugen en verblijden in 
Zijn heil.’
De verlosten hebben deze God verwacht. 
Wat een prachtige beschrijving is dit van 
het geloof van deze mensen. Ze hebben op 
Hem gewacht in alle noden en zorgen. In al 
hun aanvechting en lijden zijn ze op Hem 
blijven hopen. Ze hebben hun leven in Zijn 
hand mogen leggen. Ze hebben naar Hem 
en Zijn hulp uitgezien! Dit ging niet zonder 
zonde. Ze kenden ook momenten van twijfel 
en wankeling. Maar God hield hen vast en 
ondanks alles mochten ze zich op de HEERE 
en Zijn belofte verlaten.
Dit is onze God! Ze herkennen Hem, omdat 
ze Hem leerden kennen in hun leven. God 
Zelf is het die hen verloste. Want alleen God 
Zelf kan dat bijzondere werk doen. Mensen 
zijn daartoe zelf niet in staat, omdat ze te 
zwak en te zondig zijn. Hun heil ligt in de 
Heere Jezus die mens werd en zo de schuld 
en de vloek droeg.
Het gevolg is een grote blijdschap. Ze verblij-
den zich in Zijn heil, Zijn verlossing.

Moab
Tegenover de redding van Gods gemeente 
staat echter de ondergang van Moab. Moab 
staat hier symbool voor de menselijke hoog-
moed die denkt het zonder God wel te red-
den. Opnieuw gebruikt Jesaja beelden, nu 
om de ondergang van Moab te schilderen. 
Moab wordt vertrapt zoals stro in de mest 
vertrapt wordt. God zal de hoogmoed van 
Moab vernederen. Al zijn trots wordt neerge-
worpen: alle muren van zijn vesting worden 
gesloopt.
De tegenstelling tussen vers 6-10a en 10b-12 
is groot. Tegenover het behoud van degenen 
die op God vertrouwen, staat de ondergang 

van wie Hem afwijzen. Gods belofte is ge-
richt op de hele wereld: hij wil mensen be-
houden. Maar wie in ongeloof en hoogmoed 
Hem afwijst, zal door Hem veroordeeld 
worden. 

Vragen
1. Het lied van Jesaja 25: 1-5 is heel persoon-

lijk getoonzet: ‘U bent mijn God, ik…’ 
Wat leren we hieruit? Wat doet het u als 
u bijvoorbeeld Psalm 116 zingt: ‘God heb 
ik lief, want Hij hoort Mijn stem’?

2. Wat God belooft, is vast en zeker (1b). 
Wat betekent dat voor u persoonlijk? Wat 
betekent dit voor u in tijden van aanvech-
ting en strijd? Spreek daar met elkaar over 
door. 

3. De ‘stad’ gaat ten onder. Wat is het ken-
merk van deze ‘stad’? Hoe herkennen we 
deze stad in onze eigen tijd? Betrek even-
tueel hierbij gedeelten uit Openbaring 
18.

4. De geringe en de arme zal door God be-
schermd worden. Wat zijn ‘geringen’ en 
‘armen’ in geestelijk opzicht?

5. Het Koninkrijk van God wordt beschre-
ven als een maaltijd. Wat zegt dat beeld 
ons? Betrek hierbij ook het Heilig Avond-
maal. Welke plaats heeft het Avondmaal 
voor u? Wat voor vragen/aanvechtingen 
roept het Avondmaal wellicht bij u op?

6. De rouwsluier van de dood zal verdwijnen 
en de blinddoek van de onkunde zal wor-
den weggenomen (vers 6). Wat heeft het 
wegnemen van de blinddoek te maken 
met Pinksteren? Welke opdracht heeft de 
kerk naar de heidenen? Welke taak heeft 
uzelf hierbij? Wanneer zal de overwinning 
van de dood definitief zijn?

7. ‘Deze is onze God. Wij hebben Hem 
verwacht en Hij zal ons zalig maken.’ 
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Wat betekent verwachten in dit verband. 
Hoe heeft dit een plaats in uw eigen ge-
loofsleven? Zie bijvoorbeeld Psalm 25:3 
(onberijmd)

8. Tegenover de verlossing van Israël staat de 
ondergang van Moab. Welke waarschu-
wing ligt daarin? Waar wil deze waarschu-
wing ons brengen?

Zingen
Psalm   27: 7
Psalm   62: 1, 4 en 5
Psalm 116: 1, 2 en 5
Psalm 118: 4, 8 en 10
Psalm 123: 1 en 2
Psalm 130: 1, 2, 3 en 4


