
Jesaja 7:1-16 

Inleiding 

’n Dogtertjie het aan haar maatjie verduidelik: “Kersfees is daardie dag toe God by die trappe van die 

hemel afgekom het met ’n babatjie in sy arms.” 

Nie heeltemal die waarheid nie, maar min of meer waaroor Kersfees gaan. 

In Jesaja 7 het ons gelees van ’n baba wat gebore sou word as teken vir Juda. Vir baie mense verwys 

hierdie baba na Christus. Inteendeel, Matteus het ook hierdie vers gebruik om Jesus se geboorte te 

verduidelik. Nog meer omdat hierdie kindjie al beskryf word as Immanuel. Dit is tog juis die naam 

wat ook vir Christus gebruik is. Dit beteken: God met ons. 

 

1. Kom ons kyk na wat het God met ons vir Juda beteken 

In hierdie tyd was die Assiriërs die opkomende wêreldmag wat geleidelik die een volk na die ander 

verslaan het. Hulle het vir Israel en Juda ook bedreig. Die Koning van Israel Peka het die plan gekry 

om ’n koalisie met koning Agas van Juda en koning Resin van die Arameërs te sluit dat hulle 

gesamentlik die Assiriërs aandurf. Die plan het egter net een probleem gehad. Hy het nie vir God in 

die saak geken nie en op hulle eie vermoëns staat gemaak. Hulle moes eerder op God vertrou het. 

Koning Agas van Juda wou nie deel hê aan die koalisie nie en toe het Resin en Peka besluit om Juda 

aan te val en koning Agas te vervang met ’n ander koning. Hierdie oorlog staan bekend as die Siro-

Efraimitiese oorlog. In die Ou Testament word soms na Israel as Efraim verwys. 

Uiter aard was koning Agas en Juda bekommerd oor die nuwe bedreiging. Hy het oorweeg om juis by 

die wêreldmag, die Assirieërs, te gaan aanklop vir hulp. Dit sou egter neerkom op oorgawe aan die 

Assiriërs. Hulle sou die voorvwaardes bepaal vir hulle hulp aan Juda. 

In die tyd waarin koning Agas belangrike besluite moet neem,word Jesaja gestuur na Agas. Hy moet 

aan koning Agas gaan sê dat hy maar van God ’n teken kan gaan vra. Hy kan enigiets as teken vra – 

diep uit die doderyk of uit die hoogtes. Hiermee wil die profeet die koning herinner dat hy nie maar 

self allerlei besluite moet neem nie. Hy moet God se wil in sy besluite neem. Hy moet God se wil 

gaan soek oor die sluit van koalisies met Israel en die Arameërs of die Assiriërs of alleen op God 

vertrou. 

In die Bybelse tyd was die vra van ’n teken ’n erkende manier van God se wil soek. Dink maar aan die 

verhaal van Gideon, die rigter wat meer as een teken van God gevra het. 
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As Agas by die profeet hoor dat God sê hy kan maar ’n teken vra, hou hy hom baie voorbeeldig. Met 

’n op-die-oog-af goeie antwoord noem hy dat hy God nie wil vermoei of tart nie. Dit was eintlik maar 

’n skynheilige antwoord. Dit was eintlik maar ’n manier om God se aanbod om hulp van die hand te 

wys. Hy gee eintlik voor dat Hy nie God se hulp en lyding nodig het nie. Hy sal besluit. 

Vandaar die profeet se teregwysing: Is dit nie genoeg dat julle mense vermoei nie, wil julle God ook 

vermoei? Nie net die koning word tereg gewys nie – sommer die hele volk, die nageslag van Dawid. 

Die profeet moet aankondig dat God tog uit sy eie ’n teken sal gee. Die teken sal wees dat ’n jong 

vrou sal swanger raak en ’n seuntjie in die lewe bring. Sy sal hierdie seuntjie Immanuel noem. 

Hierdie teken – en veral die naam – sal Juda herinner aan God se teenwoordigheid; God se sorg. 

In die tyd van bedreig wees deur die Assiriërs en die Israeliete en Arameërs, in die tyd van keuses 

moet maak, kom God self en uit sy eie bevestig dat Hy vir Juda sal sorg. Selfs al wil die koning kamtig 

baie vroom op sy eie aangaan, kom God sy sorg bevestig. Hy kom aan hulle sê: Ek is God wat by julle 

is. 

Daarom word hulle ook ingelig dat daar niks sal kom van die kamtige aanval van die Israel en 

Arameërs nie. Inteendeel, daar word voorspel dat die twee volke binne kort self sal ondergaan. Nog 

voor die seuntjie self eers besluite oor goed en sleg kan maak, sal die volke ondergaan. 

Nie net word voorspel dat hierdie volke verslaan sal word en geen bedreigimg vir Juda sal inhou nie. 

Daar word ook voorspoed vir Juda voorspel. Ons lees dat die seuntjie sal dikmelk en heuning eet. Dit 

was teklens van voorspoed. Dit was tekens van oorvloed. Dit impliseer dat daar soveel melk is dat 

hulle dit nie kan gebruik nie en selfs die luukse van dikmelk sal ervaar. 

Wie was die vrou en wie was die seuntjie? Ons weet nie. Dit moes ’n jong vrou gewees het wat die 

koning geken het. Van die seuntjie lees ons niks meer nie. Sommige geleerdes beweer dat dit koning 

Agas se vrou self was en dat die seuntjie sy seun was. Dit sou dan Hiskia wees wat Agas as koning 

van Juda sou opvolg. Of dit so is, weet ons nie. 

Aan die begin het ek gesê: Kom ons kyk wat beteken Immanuel – God met ons – vir Juda. Dit was 

God se versekering dat Hy teenwoordig is en vir hulle sorg. In hulle unieke nood op daardie stadium 

van die geskiedenis, beloof God sy sorg.  God sou met hulle wees. 

2. Kom ons kyk na wat het God met ons in Matteus beteken 

Matteus gebruik hierdie vers uit Jesaja om Jesus se geboorte mee te verduidelik en te verklaar. Dit 

beteken nie dat hierdie vers ooprspronklik na Jesus verwys het nie. Dit moes na ’n jong vrou en 

seuntjie in Agas se tyd verwys het. Tog wil Matteus daarmee vir sy lesers – ook ons – help om iets 

van Jesus te verstaan.  

Die vroeë Christene het die Ou testament geherinterpreteer en op hulle van toepassing gemaak. 

Hulle het die Ou testament as Woord van God aanvaar en dit oorgedra na hulle tyd. Presies maar 

wat ons ook nog vandag doen. Ons beskou die Ou en Nuwe Testament as Woord van God en maak 

dit op ons van toepassing. Ons herinterpreteer dit vir ons situasie. 



Matteus se doel met sy Evangelie was juis om aan te toon dat Jesus die Messias en Seun van God is. 

Hy gebruik juis aanhalings uit die Ou Testament om te bevestig dat Jesus die lankverwagte Messias 

was.   

Deur hierdie verse uit Jesaja te gebruik plaas hy die klem op Jesus as Imanuel – God met ons.  Vir 

Hom is Jesus die Messias wat deur God voorspel is; Hy is die Seun van God ; Hy is Immanuel - God 

met ons. 

In kort dus: Wat het Immanuel – God met osn vir Matteus beteken? Hy is die Verlosser wat God 

voorspel het en wat onder mense kom woon het. 

3. Kom ons kyk na wat God met ons vir ons beteken 

Ons kan put uit albei hierdie verhale. Ons kan die manier waarop Juda God met ons en die manier 

waarop Matteus God met ons gebruik en implementeer as gedliog vir ons. Ons kan albei van 

toepassing maak op ons daaglikse lewe. 

In Jesus het God Immanuel vir ons geword. Jesus, die Seun van God en self ook God, het by ons kom 

woon. Hy het mens geword soos ons. Hy het ons sonde kom wegneem en namens ons die straf op 

die sonde gedra. Hy het ons Verlosser geword wat ons verhouding met God herstel het. 

Hy was waarlik God met ons. Inteendeel, Hy is steeds God met ons. Ons glo immers dat Christus nog 

steeds  - al het Hy opgevaar na die hemel om aan die regterhand van God te sit – teenwoordig is op 

aarde en in ons lewens. Ons verstaan dit nie, maar dit is wat die Woord van God ons leer. 

Ook uit Juda se ervaring van God met ons kan pons leer. God id teenwordig in ons lewe. God is die 

God wat vir ons sorg. In die alledaagse lewe. In die daaglikse dinge. God is in beheer van die 

skepping en van ons elkeen se lewe. God beloof vir ons sy sorg. 

Ons moet nooit die fout maak om die sorg van God te wil verstaan as voorspoed en die afwesigheid 

van teëspoed nie. God se sorg beteken sy teenwoordigheid in ons lewe en dat ons in elke situasie 

verseker kan wees van teenwoordigheid. Daarom kan ons juis weet dat ons elke uitdaging kan 

hanteer – ons is nie alleen nie. Dit is wat God met ons beteken. 

Ons kan nog iets verstaan onder God met ons. En dit gaan oor die feit dat na die Heilige Gees 

uitgetort is na Jesus se hemelvaart. In die Heilige Gees het ons God in ons ontvang. Ja, die Gees van 

God woon in ons. God self woon in ons.  

Slot 

“Kersfees is daardie dag toe God by die trappe van die hemel afgekom het met ’n babatjie in sy 

arms.” Dalk oor sentimenteel en oor romanties. Maar presies soos ’n kind dit verstaan. 

Vir ons: God met ons – as ons Verlosser en ons Versorger en Bewaarder. 

 

 

 


