
Jesaja 35:1-10 

Vooraf 

Die derde Sondag van Advent is die Sondag van vreugde. Ons steek vanoggend die derde 

adventskers aan. 

Agtergrond 

 Vroeër jare is aanvaar dat die boek Jesaja uit drie dele bestaan wat deur drie verskillende persone 

geskryf is. Die eerste deel is Jesaja 1-39, die tweede deel 40 tot 55 en die derde deel Jesaja 56 tot 66. 

Daar is aanvaar dat elkeen van die drie dele uit ’n ander tyd kom. Die eerste deel voor die 

ballingskap, die tweede deel tydens die ballingskap en die derde deel na die ballingskap. Hierdie 

beskouing waar. Tog deesdae word daar baie meer klem gelê op Jesaja as boek en word die feit dat 

drie dele saamgevoeg is en doelbewus  gesamentlik aangebied word beklemtoon. 

Hoofstuk 35 wat ons gaan lees is dus deel van die eerste deel, die die deel voor die ballingskap. Tog 

is dit duidelik dat dit hier gaan oor terugkeer uit die ballingskap.  Dit moes dus tydens die 

ballingskap, met ander woorde deel twee, gewees het.  Dit lyk asof die gedeelte doelbewus ingevoeg 

is om deel een en twee aan mekaar te bind.  

Wat interessant is, is dat hoofstukke 36 tot 39, die laaste hoofstukke van die eerste deel nie profesie 

is soos die res van Jesaja nie maar ’n verhaal van Hiskia wat ons ook in 2 Konings 18 kry. 

Preek 

Daar is ’n eeue oue legende wat vertel hoedat Satan, nadat hy uit die hemel gewerp is vanweë sy 

opstandigheid teen God, deur die heelal gesweef het op soek na iemand wat hy kon verlei. Hy 

ontmoet toe een van die goeie engele uit die hemele en hulle het ’n tydjie lank met mekaar gesels.  

 

Net voordat hulle uit mekaar sou gaan, vra die engel vir Satan: “Lucifer, wat mis jy die meeste vandat 

jy uit die hemel weg is?” Dit was asof daar ’n weemoedige trek in die sluwe oë van die Satan gekom 

het en met ’n nydige stem sê hy: “Ek mis die blydskap en die vreugde en die lofgesange. Ek mis die 

tintelende, aansteeklike, bruisende vreugde in die oggend, in die middaguur, met sononder en deur 

die hele nag. Ek mis die vreugde in die hemel.” 

Sommer maar ’n legende, ’n storie. Dit is defnitief nie die waarheid nie. Maar in die storie is daar ’n 

beklemtoning wat ek wil uitlig. Dit is die verband tussen God en gelowiges en vreugde. God is die 



God wat vreugde bring in gelowiges se lewe. Hierdie vreugde setel in God; kom van God af; word 

gegee deur God.  

Verlede Sondag het ons – ook aan die hand van Jesaja gepraat oor vrede wat van God af kom. ’n 

Vrede wat ons met die woorde van Paulus as ’n vrede wat alle verstand te bowe gaan beskryf het. 

Dieselfde kan ons van die vreugde sê. ’n Vreugde wat alle verstand te bowe gaan. Ek sê dit omdat die 

vreugde nie aan omstandighede gekoppel is nie. Dit is ’n vreugde ten spyte van omstandighede – 

ons sal dit nou sien in die verhaal van Jesaja. Juis omdat dit ’n vreugde is wat in God setel. 

1. Vreugde vir Juda voorspel 

Die agtergrond van hierdie profesie is dat Juda in ballingskap in Babilon was. Hulle is in ’n oorlog 

verslaan en weggevoer na die vreemde. Die verhaal van Daniël speel in daardie tyd af. Daar in die 

vreemde het hulle as slawe geleef, weg van hulle land, weg van Jerusalem, weg van die tempel en 

weg van hulle mense. Dit het sleg gegaan met hulle. Hulle het geworstel met vrae oor hulle 

verhouding met God. Het God hulle in die steek gelaat? Wat het geword van al God se beloftes van 

sorg?   

Dit was beslis nie ’n tyd van vreugde nie. 

Maar in hierdie benarde situasie, kom God deur sy profeet vir hulle vreugde voorspel. Hulle hartseer 

en swaarkry gaan verander in ongekende vreugde.  Hierdie vreugde gaan alle verstand te bowe 

gaan. 

Kyk net hoe word hierdie vreugde beskryf: 

Vers 1 en 2:  Hier word die verandering van swaarkry na vreugde beskryf as die woesteyn wat 

gaan blom. Die dor land sal jubel. Die kaal veld sal oortrek wees met afodille wat in 

blom is. Hierdie woestyn waarna verwys word is die gebied van die dooie see. Die 

van julle wat al daar was weet dat dit kaal en onherbergsaam is. Daar groei niks.  

Maar die kaal deel sal word soos die Libanon, Karmel en Saron. Dit was gebiede wat 

bekend was hulle mooi en welige plantegroei. 

Vers 3 en 4: Hier word die vreugde aan God verbind. God kom na Juda. Hulle sal nie meer twyfel 

aan sy teenwoordigheid nie. Hy sal daar wees. Hy sal hulle vreugde bring. Daarom 

kan die wat moedeloos is weer moed skep.  Die met slap hande en lam knieë het 

weer hoop. Almal kan sterk wees en niemand hoef bang te wees nie.  

Vers 5 tot 7: God gaan wonders doen. God gaan genees. Blindes sal sien, dowes hoor, lammes 

rondspring, stommes sing. In die woestyn sal water uitborrel en riviere loop. Die 

verskroeide wêreld sal ’n moeras word. Daar sal grasse en riete en biesies groei.  

Vers 8-10:  ’n Pad sal deur die woestyn loop.  Dit verwys natuurlik na Israel se uittog uit Egipte 

toe hulle deur die woestyn moes gaan – en daar nie ’n pad was nie. Hulle moes baie 

verduur. Maar God beloof vir hulle pad om op terug te keer na Juda na die 

ballingskap. Waar hulle met die uittog baie ontberinge moes verduur, sal dit nou nie 

die geval wees nie. Daar sal nie wilde diere op die pad wees nie. Op die pad sal net 

mense wat deur God gered is, wees. 



Met hierdie profesie oor Juda in ballingskap kom God voorspoed en vreugde aankondig. Hulle slegte 

omstandighede sal verander word in vreugde en geluk.  

Hierdie voorspelling het waar geword. ’n Klompie jare later het die Perse onder leiding van Kores die 

Babiloniërs verslaan en het Kores opdrag gegee dat die Jode moet teruggaan na Jerusalem en Juda 

en die stad en tempel gaan herbou. Die verhale lees ons in Esra en Nehemia. 

So het hulle vreugde ontvang. Die profesie het waar geword. Hulle het vreugde ontvang. Vreugde 

wat in God setel en van God af kom. Vreugde omdat God in verhouding met hulle geleef het. 

Die opskrif in ons Afrikaanse Bybel bo-aan Jesaja 35 lui: God kom julle red. Dit is presies wat aan Juda 

beloof is, wat hulle gehoor het en wat waar geword het vir hulle. God het hulle gered – en dit het 

hulle vreugde gebring. 

2. Vreugde vir ons – Christene, gelowiges  

Ons het steeds ’n vreugde wat in God setel en van God af kom. ’n Vreugde wat ooreenstem met die 

wat aan Juda beloof is en vir hulle waar geword het. ’n Vreugde omdat God steeds in ’n verhouding 

met ons leef. ’n Vreugde soos wat beskryf is deur ’n beeld van blomme in die woestyn, God wat Hom 

aan ons verbind het, God wat wonders doen en God wat ’n pad deur die woestyn maak. 

Ons het natuurlik die beste bewys wat daar is dat God in ’n verhouding met ons leef. Hy het sy 

enigste Seun, self ook God vir ons laat mens word. Dit is immers wat ons met Adventstyd en Kerstyd 

herdenk. Dit is waaroor ons feesvier. Dit is die bron van ons vreugde.   

Ons vreugde lê ook in God. God wat soos die geval met Juda was, ons gered het. Hy het dit wat aan 

ons beloof is, laat waar word. Hy het die verhouding tussen ons en Homself deur Christus herstel. 

Ons het rede vir vreugde. 

Daar is nog ’n bewys van God se verhouding met ons. Hy het sy Gees, self ook God, uitgestort om in 

elkeen van ons te woon. God in ons – elke dag, elke oomblik van die dag. Dit opsigself is ook rede vir 

ons vreugde. 

3. Vreugde as geskenk en opdrag 

Kom ons dink vir ’n oomblik na oor die vreugde wat God ons bied. 

Hierdie vreugde setel in God. Dit is nou verbonde aan God. Dit spruit uit ons verhouding met God. 

Vir Juda het die vreugde juis in God en God se verbintenis met hulle gelê. Dit is te weeg gebring deur 

God se betrokkenheid by hulle. Met ons is dit presies dieselfde. 

Hierdie vreugde is nie maar die oppervlakkige vreugde waarvan ons so baie sien in die hedendaagse 

lewe nie. Dit is nie die goedkoop vreugde wat met Kersliggies en versierings voorgee dat alle 

probleme verdwyn en dat ons maar net kan lag en vrolik wees nie. Dit is ’n vreugde ten spyte van 

baie uitdagings en soms slegte dinge wat ons ervaar en verduur. 

Dit is nie maar net plesier nie. Augustinus van Hippo het gesê: “Nadat ek alles in die lewe beproef 

het en sat was van plesier; toe niks my meer kon ontroer nie, toe ek alles as oud en vervelend ervaar 

het, het Christus alles nuut gemaak, deur my ’n nuwe soort vreugde te leer.” 



Die feit dat ons hierdie vreugde as geskenk van God ontvang, impliseer dat dit iets is wat ons moet 

koester. Hierdie geskenk van vreugde word ook ’n opdrag wat ons moet nastreef. Ons moet 

vreugdevolle mense wees. Ons het immers die rede om vreugdevol te kan lewe. 

Martinus von Bieberbach het êrens geskryf: “Ek kom, ek weet nie waarvandaan nie. Ek gaan, ek weet 

nie waarheen nie. Darem snaaks dat ek vrolik is.”  Hierop het Martin Luther gereageer: “Ek kom, ek 

weet waarvandaan. Ek gaan, ek weet waarheen. Darem snaaks dat ek treurig is.” Hierdie aanhalings 

leer dat ons rede het om vreugdevol te wees.  Gelowiges behoort voortdurend ’n diep, innerlike 

blydskap uit te straal. Ons leef immers in ’n verhouding met God! 

Slot  

’n Legende van die Satan wat verlang na vreugde in die hemel, herinner ons aan die feit dat ons as 

gelowiges al iets van die hemelse vreugde elke dag hier op aarde kan ervaar. Ons vreugde lê in die 

feit dat ons in ’n lewende verhouding met God leef. Ons vreugde setel in God. Ons vreugde kom van 

God. Ons vreugde moet gerig wees op God. 

Ek sluit af met ’n gedig van CJ Langenhoven: 

Die vrolike vlam 

Dis die smorende vuur wat swaarkry 

En tog nie die kos gaarkry. 

Dis die vrolike vlam wat knetter en kraak, 

Dis hy wat sy taak tot volmaaktheid maak, 

En sy swaarkry met lekkerkry klaarkry. 

 


