
Jesaja 30

Vluchten, vechten 

of wachten?



Assyrie

10 stammen rijk

2 stammen rijk



Jes. 30:1

Wee de opstandige kinderen, 

spreekt de HEERE, 

om een plan te maken, 

maar niet van Mij uit; 

om een verdrag te sluiten, 

maar niet vanuit Mijn Geest; 

het is om zonde op zonde te hopen.



Jes. 30:12,13

Daarom, zo zegt de Heilige van Israël: 

Omdat u dit woord verwerpt, op 

onderdrukking en bedrog vertrouwt 

en daarop steunt,

daarom zal deze misdaad voor u zijn als 

een zakkende, wijder wordende scheur 

in een hoge muur; 

plotseling, in een ogenblik, 

komt de breuk ervan.



Jes. 30: 15,16

Want zo zegt de Heere HEERE, 

de Heilige van Israël: 

Door terugkeer en rust zou u verlost worden, 

in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, 

maar u hebt niet gewild.

U zegt: Nee! Te paard zullen wij vluchten. 

Daarom zúlt u vluchten. En op snelle paarden 

zullen wij rijden. 

Daarom zullen uw achtervolgers ook snel zijn.



Jes. 30:18

En daarom wacht de HEERE, 

opdat Hij u genadig zal zijn; 

en daarom zal Hij Zich verheffen 

om Zich over u te ontfermen. 

Voorzeker, de HEERE is een God van recht. 

Welzalig zijn allen die Hem verwachten.



Jes. 30:20,21

De Heere zal u wel geven brood van 

benauwdheid en water van verdrukking, 

maar uw leraren zullen zich niet langer 

verbergen: uw ogen zullen uw leraren zien.

Met uw eigen oren zult u een woord 

van achter u horen: 

Dit is de weg, bewandel die.

Dit voor het geval u naar rechts 

of naar links zou gaan.



Jes. 30:26

Dan zal het licht van de volle maan zijn 

als het licht van de gloeiende zon, 

en het licht van de zon zal 

zevenmaal sterker zijn, 

net als het licht van zeven dagen, 

op de dag dat de HEERE de breuk 

van Zijn volk zal verbinden 

en de wond die het is toegebracht, 

zal genezen.


