
Uw Maker is  

uw Man 
Jesaja 54:1-6 

 

Hoe zou het zijn om God, de Schepper 
van hemel en aarde, als je man te 
hebben? Wat een raar idee! En toch is 
het een beeld dat door God gekozen is 
om ons iets te leren over Hemzelf en 
over hoe Hij ons ziet. De meeste profeten 
uit het Oude Testament gebruiken de 
beeldspraak over man en vrouw om 
Israël de verdorvenheid in te laten zien 
van hun ontrouw aan Jehovah. Ze 
werden opgeroepen om berouw te tonen 
en terug te keren naar de Heer, hun 
gekrenkte echtgenoot. 
 
Maar in Jesaja 54 gebruikt de Heer de 
beeldspraak over man en vrouw niet om 
Israël te wijzen op haar fouten en 
overspel, maar om te laten zien hoe 
geweldig God, als haar echtgenoot, 
werkelijk is. Jehovah wil Israël door 
middel van de profeet Jesaja 
bemoedigen.  
 
Om dat te bereiken vergelijkt Jesaja 
Israël met een kinderloze en verlaten 
vrouw, die nog steeds achtervolgd wordt 
door de “schande van haar jeugd” 
(herinneringen aan de slavernij in 
Egypte) en haar “weduwschap” (haar 
gevangenschap in Babylon). Hij geeft 
haar hoop en moedigt haar aan, “Zing 
vrolijk” en “breek uit in gejuich en jubel 
het uit” (vers 1). Hij herinnert haar er aan 
dat God, de “Heere van de 
legermachten” haar Maker, haar 
Verlosser en haar Man is – “Want uw 
maker is uw Man”! (vers 5). 
  

Het Nieuwe Testament maakt ook 
gebruik van het beeld van man en vrouw. 
Jakobus gebruikt het om ons aan te 
moedigen ons hart alleen op God te 
zetten: “Overspelige mannen en 
vrouwen, weet u dan niet dat de 
vriendschap met de wereld vijandschap 
tegen God is?” (Jak. 4:4). Paulus gebruikt 
het om ons aan te sporen zuiver te zijn in 
onze toewijding: “Ik heb u immers ten 
huwelijk gegeven aan één Man om u als 
een reine maagd aan Christus voor te 
stellen” (2 Kor. 11:2) en als model van 
zelfopofferende liefde: “Mannen, heb uw 
eigen vrouw lief, zoals ook Christus de 
gemeente liefgehad heeft en Zich voor 
haar heeft overgegeven” (Ef. 5:25). In 
een symbolisch profetisch visioen ziet de 
apostel Johannes het nieuwe Jeruzalem 
“gereedgemaakt als een bruid die voor 
haar man sierlijk gemaakt is” (Op. 21:2) – 
het beeld van de man en zijn bruid wordt 
ook gebruikt om toekomstige eeuwige 
vreugde te beschrijven. 
 
In dit hoofdstuk, Jesaja 54, vraagt de 
profeet onze aandacht voor de zegen om 
God als echtgenoot te hebben, waarbij hij 
verwijst naar zes types van vrouwen in 
nood en waarbij hij laat zien wat God, als 
haar echtgenoot, kan doen voor Israël. 
Deze zes types vrouwen verwijzen naar 
verschillende menselijke noden die alleen 
echt door God vervuld kunnen worden. 
  
1. Onvruchtbare vrouwen: (vers 1) In die 
tijd werd, zoals in sommige culturen nog 
altijd gebruikelijk is, de positie van een 
vrouw in de maatschappij bepaald door 
de vraag of zij wel of geen kinderen had 
gebaard. Zonder kinderen zou ze zich 
nutteloos voelen. Wij kunnen ook 
perioden van leegheid en nutteloosheid 
ervaren. We kunnen ons een 
mislukkeling voelen wanneer we niet zien 
dat ons leven en ons werk vrucht draagt. 
Op zulke momenten kan het helpen om 
jezelf te herinneren aan wat Elkana vroeg 
aan zijn verdrietige en kinderloze vrouw: 



“Ben ik je niet meer waard dan tien 
zonen?” (1 Sam. 1:8). Wij hebben een 
fantastische Echtgenoot! Onze 
vriendschap met Hem kan meer vreugde 
in ons leven brengen dan elk niveau van 
vruchtdragen. En toch zijn wij christenen 
gemaakt om vrucht te dragen. En dat 
kunnen we niet uit onszelf. Maar we 
hebben een fantastische [en. glorious] 
Echtgenoot: “Ik ben de Wijnstok, u de 
ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die 
draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt 
u niets doen” (Joh. 15:5). Wanneer we in 
harmonie met Hem leven, zorgt Hij 
ervoor dat onze levens vruchtdragen.  
 
2. Ongetrouwde vrouwen: (vers 1) Hier 
stelt de profeet de “echtgenote” (de 
getrouwde vrouw) tegenover de 
“eenzame” (de ongetrouwde vrouw). 
Zonder man kan een vrouw zich 
ongewenst of eenzaam voelen. Ze kan 
denken dat ze niet interessant, 
aantrekkelijk of goed genoeg is. De Bijbel 
maakt duidelijk dat een alleenstaande 
compleet is. Jezus was alleenstaand en 
compleet. Het maakt ook duidelijk dat 
zowel het single zijn als het huwelijk 
beiden gaven van God zijn – en God 
geeft alleen goede dingen. Maar met het 
beeld van man en vrouw dat Jesaja 
schetst wil God Israël er aan herinneren 
dat zij niet ongetrouwd is, dat Hij haar 
man is. Jij en ik hebben als christenen 
ook een fantastische Echtgenoot. We 
hoeven ons nooit eenzaam te voelen. 
Jezus heeft het beloofd: “Ik ben met u al 
de dagen, tot de voleinding van de 
wereld” (Mat. 28:20). 
 
3. Beschaamde vrouwen: (vers 4) 
Herinneringen aan mislukkingen in het 
verleden kunnen grote pijn en diepe 
schaamte veroorzaken. Israël werd 
herstel beloofd. Ze zou “de schande van 
haar jeugd” vergeten en hoefde zich voor 
de toekomst geen zorgen te maken over 
nog meer schande. Ze was vergeven. Ze 
was bevrijdt. Ze had God als haar Man! 

Zo hoeven wij ons ook niet langer 
beschaamd te voelen over zonden en 
mislukkingen uit het verleden. Het bloed 
van Christus heeft elke zonde 
weggewassen. Hij heeft ons bevrijdt. Wat 
betreft de toekomst hoeven we niet bang 
te zijn voor schande, afwijzing of 
veroordeling (Rom. 8:1). Onze 
fantastische Echtgenoot weet alles over 
ons; we zijn volledig geaccepteerd en 
voor altijd de Zijne! 
 
4. Weduwen: (vers 4) De dood van een 
liefdevolle echtgenoot brengt meer dan 
alleen leegheid in het leven van een 
nieuwe weduwe. Sociaal gezien kan het 
een “schande” zijn. Ze kan zich 
onbeschermd of onzeker voelen. Hoe 
moet het met de toekomst? Wie zal er 
voor haar zorgen? Wie zal het voor haar 
opnemen? Misschien is er iets groots en 
slechts gebeurd in jouw leven. Wanneer 
je over je toekomst nadenkt voel je je ook 
onzeker. Maar wij hebben een 
fantastische Echtgenoot! Eentje die sterk 
en trouw is, “Die u zal versterken en 
bewaren voor de boze” (2 Thes. 3:3). 
Een Goddelijke Echtgenoot, Die je zal 
“voorzien van alles wat je nodig hebt, in 
heerlijkheid, door Christus Jezus” (Fil. 
4:13, 19).  
 
5. Verlaten vrouwen: (vers 6) Soms lopen 
mannen gewoon weg bij hun vrouw en 
gezin. Misschien omdat ze zich 
aangetrokken voelen tot een andere 
vrouw of simpelweg omdat ze op zoek 
zijn naar een nieuw avontuur in hun 
leven. Toegewijde vrouwen die in de 
steek zijn gelaten door hun man kunnen 
zich schuldig, onaantrekkelijk of onzeker 
voelen. Komt hij ooit weer bij zinnen en 
daarna naar huis? Wanneer? Hoe zal hij 
thuiskomen? Wil ik hem wel terug? De 
toekomst is plotseling zeer onzeker 
geworden. Je hebt het gevoel dat je 
leven op ‘pauze’ staat. Je kunt niet 
plannen. Je kunt niets opbouwen. Maar 
wij hebben een fantastische Echtgenoot! 



Hij laat ons niet gissend achter. We 
kunnen ons soms wel verlaten voelen of 
het gevoel hebben dat Hij ver weg is. 
Maar de realiteit is anders. Onze 
fantastische Echtgenoot heeft ons 
beloofd: “Ik zal u beslist niet loslaten en 
Ik zal u beslist niet verlaten” (Heb 13:5). 
En Hij houdt Zich aan Zijn woord. 
 
6. Gescheiden vrouwen: (vers 6) Ten 
slotte verwijst Jesaja nog naar de 
moeilijke positie van “de vrouw van de 
jeugd, die afgewezen was”. Ze heeft haar 
beste jaren aan haar man gegeven, maar 
nu is ze gescheiden en vervangen. 
Afgewezen, geweigerde, verachtte, 
gescheiden vrouwen kunnen zich kwaad, 
waardeloos en diep gekwetst voelen. 
Maar wij hebben een fantastische 
Echtgenoot! Wanneer we ervoor gekozen 
hebben Hem te vertrouwen en onszelf 
aan Hem te geven, zijn we gered voor 
vandaag en voor de eeuwigheid (Joh. 
5:24, Heb. 7:25). Onze geweldige 
Echtgenoot is een bloedverbond met ons 
aangegaan, een verbond dat nooit 
verbroken kan worden! Daarom spreekt 
de Schrift over “eeuwig leven”, “eeuwige 
verlossing”, een “eeuwig verbond” en 
“eeuwige heerlijkheid” (1 Tim. 1:16; Hebr. 
9:12; 13:20; 2 Tim. 2:10). We hoeven niet 
bang te zijn voor een eeuwige scheiding. 
We worden ertoe uitgenodigd om te 
vertrouwen op onze fantastische 
Echtgenoot en rust te vinden in en te 
genieten van zijn eeuwigdurende 
beloften. 
 
Jesaja heeft Israël laten zien hoe God als 
haar echtgenoot tegemoet komt aan dat 
wat ze nodig heeft. Maar God is meer 
dan een zorgzame en verantwoordelijke 
echtgenoot. De profeet herinnert hen er 
ook aan dat deze Echtgenoot van hen 
houdt en zelfs heel diep van hen houdt: 
“onwrikbaar is mijn liefde voor jou” (54:10 
GNB). De apostel Paulus onderstreept dit 
wanneer hij vraagt: “Wie zal ons 
scheiden van de liefde van Christus?” en 

vervolgens concludeert dat niets in de 
hele schepping “ons zal kunnen scheiden 
van de liefde van God in Christus Jezus, 
onze Heere” (Rom. 8:35-39). 
 
Als christen ben ik er zeker van dat je 
weet dat jouw fantastische Echtgenoot 
van jou houdt. Maar ben je je er ook van 
bewust dat Hij je leuk vindt, dat Hij van je 
geniet? Een paar hoofdstukken verderop 
brengt Jesaja het beeld van een man en 
vrouw tot een climax wanneer hij schrijft: 
“zoals een bruidegom zich verblijdt over 
zijn bruid, zo zal uw God Zich over u 
verblijden” (Jes. 62:5). Hij geniet echt van 
jou! Ja, van jou! Neem een moment om 
die waarheid je hart te laten bereiken! 
Dan zul je de vreugdevolle verwachting in 
het hart van onze Heer Jezus leren 
begrijpen toen Hij zei: “…als Ik 
heengegaan ben en plaats voor u 
gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal 
u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn 
waar Ik ben” (Joh. 14:3). Als een 
enthousiaste bruid mogen we samen met 
de Geest vol vreugde uitroepen: “Kom, 
Heere Jezus!” (Op. 22:20). We hebben 
een fantastische Echtgenoot. We mogen 
nu van Zijn aanwezigheid genieten en 
kunnen ook vooruit kijken naar 
toekomstige vreugde. Jij en ik hebben 
ook een goede reden om “vrolijk te 
zingen”, “uit te breken in gejuich” en het 
“uit te jubelen”! 
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