
Jesaja 2:1-5 

Agtergrond 

Jesaja se naam beteken: “die Here bewerk redding”. Hy word die seun van Amos genoem. Jesaja was 

’n stedeling wat gewoon en gewerk het as profeet in Jerusalem. Behalwe dat hy getroud was (Jes 

8:3) en ten minste drie kinders gehad het, is daar baie min verder oor hom bekend.   

Jesaja se profetiese bediening strek oor ’n tyd van meer as vyftig jaar. Hy is as profeet geroep in die 

sterfjaar van koning Ussia, ongeveer 740 v C.  Toe die Assiriese koning Sanherib in 701 v C die land 

binneval en Jerusalem beleër, was Jesaja nog steeds op sy pos. Ons weet nie hoe lank hierna hy nog 

opgetree het nie. Daar is ‘n Joodse tradisie dat hy in die tyd van koning Manasse (696–642 v C) ‘n 

marteldood gesterf het en middeldeur gesaag is. 

Ekstra inligting 

Hierdie woorde van Jesaja 2:1-5 stem ooreen met die woorde in Miga 4:1-3. Daar is verskillende 

teorië vir die ooreenstemming. 

 Jeremia het Miga se woorde herhaal 

 Miga het Jeremia se woorde herhaal 

 Albei het dit by ’n ander bron gekry. 

 Albie is later deur iemand anders in Miga en Jesaja bygevoeg. 

 

Ons weet nie werklik watter teorie reg is nie.  

 

Inleiding 

 

“Ek is die gees van Kersfees:  

Ek kom die huis van armoede binne en veroorsaak dat kinders se gesiggies straal. 

Ek veroorsaak dat die bejaarde sy jeug vernuwe en weer op die ou, gelukkige manier lag. 

Ek hou die romanse lewendig in die harte van die jeug en verlig hullle slaap met drome van 

wonderwerke. 

Ek veroorsaak dat ywerige voete donker trappe klim om harte te verbly met die goedheid van 

die wêreld. 

Ek veroorsaak dat die verlore seun ’n oomblik aarsel in sy wilde, spandabelrige lewenstyl en 

aan angstige geliefdes ’n klein gebaar stuur wat trane bring; trane wat die spore van diepe 

droefheid wegvee. 

Ek gaan donker tronkselle binne om die verwronge mensdom te herinner aan aan wat kon 

gewees het en vorentoe te wys na goeie dae wat nog kan kom.  

Ek loop saggies die stil, wit huis van pyn binne waar lippe te swak is om te praat en net maar 

in stille, onhoorbare dankbaarheid bewe. 

Op duisende maniere veroorsaak ek dat die droewige wêreld opkyk na die gesig van God om 

vir ’n kort wyle die dinge wat kleinlik en ellendig is, te vergeet. 

Ek is die gees van Kersfees.” 

 



Hierdie woorde is geskryf deur EC Baird en beskryf iets van die wonder van Kersfees. En ons as 

Christene wil dit eerder beskryf as die wonder van God in Christus. Kersfees is vir ons tog 

onlosmaaklik gekoppel aan God en Christus. Dit is God en Christus wat die wonder van Kersfees is en 

die wonder van Kersfees veroorsaak. 

 

In Jesaja 2 lees ons ook van die wonder wat God in menselewens sou wees en sou bring. Dit vertel 

vir ons van ongehoorde en ongelooflike dinge wat met Juda sou gebeur. Dinge wat ondenkbaar is. 

 

1. Ander volke sou stroom na Juda 

 

Jesaja 2 is ’n profetiese voorspelling vir Juda in die tyd toe die Assiriërs die wêreldmag was. Juda was 

op daardie stadium maar ’n onbelangrike volkie wat geveg het om oorlewing. Daarom het talle van 

die kleiner volkies saam gestaan in koalisies om die groter Assiriese mag teen te staan.  

 

Hulle hoofstad, Jerusalem was ook nou nie eintlik gereken as belangrik nie. Vir hulleself was 

Jerusalem dié plek. Dit was waar die berg was met die tempel op. Dit was waar hulle geglo het God 

in hulle midde teenwoordig was. Dit was vir hulle die bewys van God se sorg en liefde. 

 

Ek wil graag ook so bietjie meer vertel van Jesaja die boek. Die eerste deel van die boek – hoofstuk 1 

tot 39 – is eintlik ’n aankondiging van oordeel en straf op Juda. Die profeet kom met die boodskap 

dat hulle eerder op God en nie op ander volke moet vertrou nie. Juis omdat hulle God verlaat vir 

ander volke sal God hulle straf. 

 

Tog kry ons tussen hierdie oordeelsaankondigings voortdurend kleiner gedeeltes waar voorspoed en 

geluk vir Juda voorspel word. Die eerste 5 verse van hoofstuk 2 is so ’n gedeelte. Hier word Juda 

voorgehou as die volk van al die volke. Jerusalem word voorgehou as die plek van alle plekke. En die 

rede daarvoor is God. Al die ander nasies sal stroom na Juda toe. Hulle sal die teenwoordigheid van 

God kom soek. 

 

Die manier waarop die uistaan van Juda en Jerusalem tussen al die ander volke beskryf word, is 

opmerklik. Die berg waarop die tempel staan sal uittroon bo al die ander bergtoppe. Dit word gesê 

ten spyte van die feit dat die tempelberg in Jerusalem maar nie veel meer as ’n heuweltjie is nie. 

Hier gaan dit natuurlik nie oor ’n letterlike voorstelling nie. Dit wil veeleerder beklemtoon dat God 

sal uittroon en uitstaan. God sal die lokaas wees wat al die ander volke en nasies lok na Jerusalem.  

 

Ander volke sal kom om God se wil te soek en om te leef volgens God se wil. Hulle sal weet dat dit 

die plek is waar God homself bekendmaak en teenwoordig is.   

 

Ongehoord. Vreemd. Ongelooflik. Maar God voorspel dit.  

 

2. Oorlog sou verdwyn 

  

Net so ongehoord. Vreemd. Ongelooflik. Maar God voorspel dit.  



Oorloë sou verdwyn. God sal regspreek en oordeel oor volke. Die verskillende volke sal ophou oorlog 

maak. Hulle sal nie meer teen mekaar veg nie. Hulle sal nie meer oor weermagte beskik waar soldate 

opgelei word nie. 

 

Selfs oorlogstuig sal nie meer nodig wees nie. Dit sal gesmelt word en daarvan sal landbou werktuie 

gemaak word. Swaarde sal ploegskare word en spiese snoeiskêre. Met ander woorde, in plaas van 

om oorlog te maak, sal geboer word. Mense sal voorspoedig wees en aan gaan met hulle dagtaak. 

Hulle sal in vrede en voorspoed leef. 

 

Die gevolg van God se teenwoordigheid en sigbaarheid sal wees dat mense in vrede sal saam leef. 

 

Beslis ongehoord. Vreemd. Ongelooflik. Maar God voorspel dit. 

 

3. Het dit waar geword? 

 

Juda hoor in ’n tyd van bedreiging, ook ’n tyd waarin hulle hoor dat hulle gestraf gaan word, van 

ongekende en ongehoorde voorspoed. Die vraag is: Het dit waar geword? Het Juda en Jerusalem 

daarna die plek geword waarheen almal gestroom het? Het almal na God toe gestroom? Het almal 

gaan soek na God se wil en volgens sy wil geleef? En wanneer het dit waar geword? 

 

En as ons vra of dit waar geword het, moet ons versigtig wees om dit sommer dadelik en direk te wil 

voorgee dat dit in Christus waar geword het. As ons dit doen dan verstaan ons nie die Ou Testament 

en die voorspellings in die Ou Testament nie. 

 

Die voorspellings in die Ou testament was gemaak in ’n spesifieke situasie en aan spesifieke mense. 

Dit het vir hulle hoop en troos gebring. En in die sin is dit moeilik vir ons om te sê of dit waar geword 

het of nie. Ons weet nie soveel van die geskiedenis nie.    

 

Daarom is dit veel beter om te let op die inhoud van die voorspelling en die waarheid daarvan te 

besef. Die inhoud is God wat die onmoontlike, die vreemde en ongehoorde kan waar maak. Al lyk dit 

onmoontlik, kan God dit doen. 

 

En dit bring ons by kersfees. Dit is presies wat God in Christus met kersfees gedoen het. Daarom het 

die voorspelling van Jesaja 2 vir ons waar geword. God het die onmontlike, die vreemde, die 

ongehoorde waar gemaak. Jesus. God self, die Seun van God het mens geword. Dit het al die aandag 

op God gevestig. Dit het mense uit al die nasies na God laat stroom. Dit het Christus laat uittroon in 

die totale skepping. 

 

4. Laat ons lewe in die lig wat van die Here af kom 

   

Dit is die oproep wat die profeet maak aan Juda na aanleiding van sy voorspelling. Terwyl hy vir Juda 

in die tyd van verdrukking en waarskuwing vertel van goeie tye wat gaan kom, roep hy hulle op om 

te lewe in die lig wat van God af kom. As hy vertel hoe God se lig al helderder sal skyn en ander 

nasies nader getrek sal word deur die lig, word Juda genooi om in die lig te lewe. 

 



Dit is ook die uitnodiging aan ons in kerklstyd 2013: Laat ons lewe in die lig wat van God af kom. Ons 

wat leef na Jesus se koms na die aarde het soveel meer rede om die oproep te hoor en daarop te 

reageer. Waar Juda nog net die belofte van die ongewone, ongehoorde en vreemde wat sou gebeur 

gehad het, het ons dit beleef en is ons getuies daarvan.  

 

Daarom kan ons leef in die lig wat van God af kom. 

 

Wat opvallend is van hierdie oproep is juis dat dit as uitnodiging gestel word. Dit word nie as opdrag 

geggee nie. En dit is so tipies van ons geloof. Ons geloof in die Drie Enige God gaan oor reakksie of 

antwoord op wat God gedoen het. Aangesien God ons God is, kan ons lewe in die lig. Dit is nie ’n 

kwessie van leef in die lig sodat God vreemde, ongewone en ongehoorde dinge kan doen nie. 

 

Slot 

 

Die gees van Kersfees wat groot dinge doen aan mense in allerlei situasies? Ek wil eerder sê die Gees 

van God en Christus wat groot dinge doen aan ons. Christus wat mens geword het en by ons kom bly 

het.  

 

En daarom kan ons lewe in die lig wat van God af kom. Daarom kan ons draers wees van die lig wat 

van God af kom. Juis in Kerstyd 2013.   


