
Het heil:
Hij zal nakomelingen zien (53:10)

Jesaja 54

Presentator
Presentatienotities
Over Jesaja 53 is een gigantisch hoeveelheid artikelen geschreven, maar resulteert niet tot een eenduidig uitleg.



Het structuur van een loflied
Jubel, gij onvruchtbare (vs 1) … want …

Maak de plaats van uw tent wijd (vs 2) … want …

Vrees niet (vs 4) … want … want … want …

… want het kinderloos, verstoten vrouw zal worden 
hersteld in de armen van haar liefhebbend man en zal 
genoeg kinderen krijgen om het land te vullen …

Het gaat hier om Jeruzalem, en toegepast op onze tijd: 
de kinderen van de belofte (Gal 4:27,28).

Presentator
Presentatienotities
Jes 51:17-20 zonder kinderen



Troost en ontferming

Jes 49:13 – 50:3 Sion: onvruchtbaar. Israël als vrouw is 
ontrouw geworden en daardoor verstoten (Jes 54:1; Jer 
3:1; Hos 1 – 5)

Jes 54:1 kinderen der eenzame zijn talrijker dan de 
kinderen van de gehuwde …

Onvruchtbare vrouwen: Sara, Rebecca, Rachel, Hanna, 
Elizabeth



Sara     Gen 18; Jes 51:2

Presentator
Presentatienotities
LACHENSara = Sion



De doodslaap (Jes 53) en de vrouw (Jes 54)



maak de plaats van uw tent wijd …
(vgl 49:20)

Presentator
Presentatienotities
Uw nakomeling als de sterren van de hemel en als het zand aan de oever van de zee.De plaats is mij te eng, maak mij ruimte, dat ik wonen kan.Vrouwen zijn verantwoordelijk voor opzetten van een tent.Volken in bezit nemen: naar rechts (zuiden: Egypte) en naar links (noorden: Syrië en Lebanon)



vs 4   VREES NIET !

Presentator
Presentatienotities
Wordt niet beschaamd!



De smaad van kinderloosheid

Elisabeth: “ om mijn smaad onder de mensen weg te 
nemen” (Luk 1:25).

Hanna: “ tot drift te prikkelen, omdat de HEERE haar 
moederschoot toegesloten had”  (1 Sam 1:5) Vgl de 
lofzang van Hanna (1 Sam 2:1-10).

Sara: “was haar meester verachtelijk in haar ogen” 
(Gen 16:4). Vgl Rebecca en Rachel (Gen 30:1).



vs 4-6 De schande van uw jeugd vergeten en aan de 
smaad van uw weduwschap niet meer denken …

Want uw Man is uw Maker, HEERE van de legermachten

Hij is uw Losser, de Heilige Israëls, God van de ganse 
aarde. Vgl Boaz

Herstel van een verstoten vrouw. Vgl Gomer

Presentator
Presentatienotities
De schande van uw jeugd: het verval voor de verwoesting van de tempelDe smaad van uw weduwschap: de tijd van de ballingschap



uitstorting van toorn (vs 8)

Presentator
Presentatienotities
Op 6:17 want de grote dag van Zijn toorn is gekomen en wie kan bestaan?Op 16 de zeven schalen van de grimmigheid van God uitgieten op de aarde



eeuwige goedertierenheid (vs 8)

Presentator
Presentatienotities
Goedertierenheid: chesed



Zondvloed – Noach (vs 9)



de vrouw is ook een stad (vs 11)

Op 17 de grote hoer = Babylon

Op 21 de bruid van het Lam = de heilige stad, Jeruzalem

Jes 54 



ellendige, door storm voort-
gedrevene, ongetrooste (vs 11)

Presentator
Presentatienotities
Ellendig = arm, zonder hulpmiddelen. Als gevolg van de antichrist.Door storm voortgedrevene = onstabiel. Als gevolg van de koning van het noorden.Ongetrooste = wanhopig. Als gevolg van Lo AmmiEn ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed als een bruid die voor haar man versierd is (Op 21:2)
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