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Jesaja 54 
 
Schriftlezingen: Jesaja 54; Rom. 15:8-13. 
 
Op de Israëlzondag, die ieder jaar op de eerste zondag van oktober gevierd wordt, staat de 
kerk in het bijzonder stil bij haar verbondenheid met Israël. Die verbondenheid is een gegeven 
– gegeven met de trouw van God aan Israël. De Israëlzondag is dan ook eigenlijk alleen een 
verbijzondering van iets wat voortdurend onder de aandacht van de gemeente – en speciaal de 
gemeente uit de heidenen – behoort te zijn. Het is onze roeping om God te prijzen om Zijn 
ontferming.  
Dit jaar valt deze zondag tussen twee jubilea die de staat Israël viert. Juni jl. was het veertig 
jaar geleden dat de stad Jeruzalem verenigd werd onder Israëlisch bestuur, nadat het negentien 
jaar verdeeld was geweest. Al een generatie lang is Jeruzalem een en verenigd als hoofdstad 
van Israël. Het is een open stad, waar de Joden weer kunnen bidden bij de meest centrale 
heilige plaats, de Westelijke Muur, steunmuur van de berg waar eens de tempel stond. Maar 
het is ook een open stad voor ieder ander die komt om het goede voor haar te zoeken.  
Komend voorjaar is het zestig jaar geleden dat de staat Israël gesticht werd. Zestig jaar is een 
mijlpaal. Wij mogen daar wel even bij stilstaan, ook op deze Israëlzondag. We zijn er 
dankbaar getuige van dat Israël al zestig jaar een thuishaven is voor de Joden, die van over de 
hele wereld terugkomen naar het beloofde land.  
Tussen deze twee mijlpalen verheugen wij ons als gemeente met Israël over de grote daden 
van God in de terugkeer en het herstel van het Joodse volk. We zien de woorden van de 
profetie tot leven komen.  
Deze zondag gaat het over Gods trouw. Hij is het die Israël herstelt. Hij is het die trouw blijft 
aan zijn verbond dat Hij met Israël heeft opgericht. Teken van die trouw zien we vandaag in 
het herstel van het volk als natie.  
 
Jesaja 54 – aantekeningen 
De tekst spreekt over een onvruchtbare vrouw, een verstoten vrouw. Deze vrouw, de 
onvruchtbare, die nooit heeft gebaard en geen barensnood heeft gekend, zal talrijke kinderen 
hebben, meer dan een gehuwde vrouw. Daarom moet ze de tent waarin ze woont uitbreiden, 
de tent wijder uitspannen. Er moet meer plaats gemaakt worden voor al die kinderen. Met 
passie wordt ze er toe opgeroepen om niet te zuinig te zijn. Rechts en links, naar alle kanten, 
zal ze uitbreiden. Haar nageslacht (zaad) zal volken bezitten. 
Wie wordt er bedoeld met de vrouw? De vrouw is in de profetie veelal beeld van Jeruzalem. 
Maar het beeld van het huwelijk wordt vooral ook gebruikt voor de relatie tussen God en het 
volk Israël, waarin Gods trouw staat tegenover Israëls ontrouw, maar die uiteindelijk 
overwint. Het een sluit het ander niet uit, maar in. Jeruzalem, Sion, is het hart van het volk. De 
bouw van muren en torens, waarover verderop in de tekst gesproken wordt, suggereert de 
(her)bouw van de stad. Maar de kinderen die volken zullen bezitten, suggereren herbevolking 
van het land. Het woord dat met eenzaam of verstoten wordt vertaald, zinspeelt ook op het 
verwoeste, verlaten land. En waarschijnlijk gaat het nog wel verder en wordt de Messiaanse 
heilstijd bedoeld waarin Israël het midden van de volken zal zijn en de koning van Israël, de 
Messias, over de volken zal heersen. 
In de tweede strofe zijn de schaamte en de schande voorbij. De vrouw hoeft niet meer bang te 
zijn. De vrouw, die verlaten was, wordt weer tot vrouw genomen. Weduwschap heeft een 
bredere betekenis dan dat zij haar man verloren heeft. Het duidt ook op het verstoten zijn. Zij 



is zonder man. Dat was de schaamte van een vrouw: onvruchtbaar, kinderloos te zijn; 
verstoten. 
Nee, zij is niet zonder man. Je maker is je man, wordt haar gezegd. Hij is niet alleen degene 
die je tot vrouw genomen heeft – Hij heeft je gemaakt, Hij is je schepper. Schepping en 
verlossing roepen elkaar op. Het is duidelijk om wie het gaat: HERE der heerscharen, HEER 
van de hemelse machten is zijn naam. Hij heeft de vrouw gemaakt en haar tot Zijn vrouw 
genomen. En daarom laat Hij haar niet in haar schande. Hoewel Hij haar voor een ogenblik 
verstoten leek te hebben, treedt Hij ook op als haar Losser, haar Goël. Dat is de man die als 
familielid voor iemand anders persoonlijk garant staat om diens vrijheid of bezit door vrijkoop 
te herstellen of zijn dood te wreken. En ook de man die instaat voor de weduwe van zijn broer 
of familielid. God gaat nog verder: Hij koopt zijn vrouw vrij. Dat Hij de Heilige Israëls wordt 
genoemd, duidt niet alleen op het oordeel, maar ook op de redding, de ontferming. Daarin is 
Hij heilig, als verlosser.  
De HEER van de hemelse machten, die God van heel de aarde heet, schaamt zich er niet voor 
om zich aan de Vrouw te verbinden. Hij roept haar. Hij versmaadt de ‘vrouw van de jeugd’ 
niet. 
Geweldige woorden spreekt Hij: slechts een klein ogenblik heb Ik je verlaten. Daar tegenover 
staat de grote ontferming waarmee Hij haar weer tot zich neemt. Zijn toorn was maar een flits. 
Hij verborg zijn gezicht. Dan is het donker. Hij is afwezig. Maar het is maar een flits. Want 
daar tegenover staat de eeuwige liefde waarmee Hij zich over de vrouw ontfermt. Opnieuw 
heet Hij Losser.  
De derde strofe. De wateren van Noach, die betrekking hadden op heel de aarde, worden 
voorbeeld voor de liefde van God voor Israël. In Genesis 9:8 richt God een verbond op met 
Noach en zijn nageslacht en met alle levende wezens. Het is zelfs een verbond met de aarde 
(vers 14). Nooit meer zullen de wateren van de zondvloed de aarde verderven. Hetzelfde 
definitieve karakter heeft de eed die God nu aan Israël doet. Nooit meer zal Hij toornig zijn. 
De trouw van God staat vaster dan bergen en heuvels. Zijn liefde zal niet van Israël wijken en 
zijn vredesverbond niet wankelen. Vrede beschikt Hij over Israël. De HERE is de Ontfermer. 
Het gaat alles van Hem uit.  
Dan wordt in de vierde strofe de bouw van de nieuwe stad beschreven. De Here herbouwt de 
stad met de mooiste edelstenen. De associatie met het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de 
hemel ligt voor de hand. Ook in Openbaring lezen we van de kostbaarste edelstenen waaruit 
de stad is opgebouwd.  
Tegelijk is het beeld voor het herstelde volk. Al uw zonen zullen leerlingen zijn des Heren 
zijn, en het heil uwer zonen zal groot zijn. In plaats van ‘al uw zonen’ wordt de lezing ‘al uw 
bouwers’ (in het Hebreeuws de klinker o in plaats van a) voorgesteld. De stad en het volk 
worden gebouwd door de leer des Heren, door te gaan in de weg van Gods Tora. En zo zal 
hun vrede groot zijn – er staat sjalom, wat een toestand van hersteld zijn, van welvaart in zijn 
meest ultieme vorm is. De Here beschikt immers vrede over Israël? 
Het zijn de kleuren van het nieuwe Jeruzalem. Zal er dan toch nog weer strijd zijn, zoals de 
tekst schijnt te zeggen? Het zal van Mij niet uitgaan, staat er. Israëls terugkeer en herstel roept 
ook tegenstand op bij de volken. Maar God maakt wel dat niemand iets tegen haar kan 
uitrichten, noch in een oorlog, noch voor het gerecht. Wie het nog mocht willen proberen, zal 
over haar vallen. De Here stelt Israël in het gelijk.  
 
Wie spreekt haar aan om te jubelen en te juichen? Misschien is het alleen een dichterlijke 
vorm, zoals we die vaker in de profetie tegenkomen. Toch is het de moeite waard eens over 
deze vraag na te denken. Is het de profeet zelf, die Israël oproept tot gejuich? Is het de Here, 
die inderdaad in de tekst sprekend wordt ingevoerd? Of mogen we nog aan een andere 
mogelijkheid denken, namelijk dat het de volken zijn die hier Israël Gods ontferming in Zijn 



eigen woorden toeroepen? Het lijkt erop dat zij ook al in Jes. 53 aan het woord zijn. Na de 
ontzetting over het lijden van de Knecht des Heren bezingen zij nu het herstel, zoals zij ook al 
in Jesaja 40 opgeroepen worden om Israël te troosten. Ik breng dat in verband met Psalm 126. 
Daar zijn het eerst de heidenvolken die opmerken dat de Here grote dingen bij hen (het uit de 
ballingschap terugkerende Israël) heeft gedaan. Pas dan wordt om zo te zeggen het dromende 
Israël wakker en zegt: ‘de Here heeft grote dingen bij ons gedaan!’ en dan wordt er gebeden 
om voltooiing van de verlossing. Want het herstel is nog niet volledig. Ik breng dat ook in 
verband met de woorden van Paulus in Romeinen 15: opdat de heidenen God ter wille van 
zijn ontferming gaan verheerlijken.  
Daarmee komen we bij de plaats die we als gemeente (uit de heidenen) mogen innemen: God 
ter wille van zijn ontferming verheerlijken ten overstaan van Israël en de volken. De Here 
herstelt zijn volk en betoont daarin zijn trouw. Hij verandert niet. En op grond daarvan bidt de 
gemeente ook om voltooiing van dat herstel.  
 
Enkele lijnen voor de prediking 

1. Het wonder van de hergeboorte van het Joodse volk na de holocaust, nu bijna zestig 
jaar geleden. Het wonder van de hereniging van Jeruzalem, nu veertig jaar geleden. 
Het is Gods trouw die zich in en ondanks het menselijke en al te menselijke bewijst.  

2. De terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël is een teken van de grote 
vervulling die we mogen verwachten. Zoals in de tijd van de profeten de 
(gedeeltelijke) terugkeer de verwachting en de hoop wekte op volledig herstel van 
Israël, zo heeft Israël in de geschiedenis die hoop levend gehouden. En nu is de 
verwachting des te sterker. God verandert niet. Daar is het op gebaseerd. Zijn woord 
dat Hij gegeven heeft, is waar en betrouwbaar, zoals Hij met het voorbeeld van Noach 
zegt. Hij zal zijn uiteindelijke bedoeling met Israël waar maken.  

3. Hij bevestigt zijn beloften aan de vaderen in Christus. En dan komen de heidenen in 
beeld. Zij mogen God gaan verheerlijken om Zijn ontfermende trouw. Het gaat altijd 
weer om Israël en de volken. De heidenen worden vanuit Israël gezegend. En zij gaan 
met Israël de lof aan de Eeuwige aanheffen. Daarvan is de gemeente, die zich 
verwondert over Gods ontferming ook over verloren zondaren uit de heidenen, de 
voorhoede.  

 
Liederen 
Liederen die Gods trouw aan Israël bezingen, vinden we natuurlijk vooral in de Psalmen. Als 
u gebruik maakt van andere bundels, kies dan liederen die God prijzen om zijn ontferming en 
genade. In Romeinen 15:9-13 vinden we de thema’s voor de aanbidding. Laten we deze 
zondag veel zingen! 


