
Jesaja 11:1-10 

Vooraf 

Vanoggend is die tweede Sondag van Advent. Dit staan bekend as die Sondag van vrede. Ons steek 

die tweede adventskers aan. 

Agtergrond 

In die eerste deel van Jesaja wat afspeel in die tyd van die Assiriese oorheersing. In die eerste deel 

van Jesaja word hoofsaaklik straf en oordeel  oor Juda aangekondig. Tog is daar klein gedeeltes waar  

voorspoed en seên voorspel. Die paar verse wat ons gaan lees is een van die gedeeltes. 

Hier word vrede voorspel. Wat opmerklik is van hoofstuk 11 en 12 is dat die woordjie sal sewe en 

dertig keer voorkom.  

Ons lees ook in die hoofstuk van ’n oorblyfsel. Dit is ’n tema wat heelwat voorkom in jesaja 6-11. Dit 

verwys na ’n deel van die volk wat getrou bly aan God en waaruit die volk sal voortgroei. 

Inleiding 

 

Robert Louis Stevenson vertel van ’n verskriklike storm en van ’n skip wat die gevaar geloop het om 

op die rotse te loop en so die dood van almal aan boord mee te bring. Toe die angs en wanhoop 

onder die mense op ’n hoogtepunt was, het een van die dapperder mans sy pad oopgeveg na die 

dek. Daar sien hy die kaptein, besig om die skip stadig maar seker na die oop see te stuur. Toe die 

skipper die beangste, spierwit gesig van die man sien, het hy geglimlag. Die man het toe na sy 

medepassasiers toe teruggegaan en uitgeroep: “Ek het die kaptein gesien en hy het geglimlag. Alles 

is wel.” Daardie glimlaggende gesig het paniek voorkom en wanhoop omskep in hoop. 

Jesaja se profesie aan Juda was ook God se glimlag vir Juda. Dit moes hulle weer moed en hoop op 

vrede gegee het. Juda ontvang die porfesie in ’n tyd wat hulle bedreig is deur die Assiriërs. Hulle het 

selfs na ander volke gekyk vir moontlike koalisies om hulle te beskerm. Dit is een van die redes 

waarom God Jesaja stuur om hulle te veroordeel.  In die tyd van min vrede kom God dur sy profeet 

vir hulle vrede verkondig. Juda word herinner dat God ongekende vrede bring. 

Dit is natuurik ook die boodskap van Christus se koms na die wêreld. God bring ongekende vrede op 

aarde.  



1. ’n Nuwe koning  

Deur die geskiedenis het Juda en Israel se konings hulle telkens in die steek gelaat. Waar hulle God 

by die volk moes verteenwoordig en die volk moes lei, het hulle meestal die volk op die verkeerde 

pad weg van God af gelei. As ons die verhale van die konings gaan lees, kry ons by herhaling die 

woorde: die koning het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Daarvoor is hulle by 

herhaling gestraf. 

Juis in hierdie tyd wat Jesajaj profeteer is dit weer die geval. Die koning het in plaas van om op God 

te vertrou vir die stryd teen die Assiriërs na Egipte gekyk vir uitkoms. Hy het met Egipte ’n 

ooreenkoms aangegaan vir beskerming. Daarteen profeteer Jesaja. 

Maar te midde van die oordeel word tog ook verlossing en hoop verkondig. Daar sal ’n nuwe koning 

kom. Hierdie nuwe koning sal – soos al die ander konings van Juda – uit die nageslag van Dawid 

wees. Met ’n baie mooi beeld – die van ’n stomp wat weer uitloop en vrugte dra word dit vertel. Die 

stomp is die van Isai – dit was Dawid se vader. 

Hierdie beeld wil ’n paar dinge sê. Die feit dat dit ’n stomp is wil sê dat die boom afgekap is, 

omgegooi is. Die vorige koning is nie meer koning nie. Tog is daar nog lewe in die stomp en loop dit 

weer uit en die nuwe lewende stomp dra selfs vrug. Uit die ou stomp kom daar weer lewe. Uit 

dieselfde ou koningsgesin kom daar ’n nuwe koning. 

Dawid was die koning van Israel in die tyd waaroip hulle ’n hoogtepunt beleef het. Hy het die volk 

Israel gevestig. Hy het hulle grondgebied uitgebrei. Hy het die paleis gebou. Hy was die koning na 

God se hart. Na sy regering het dit net al hoe slegter gegaan. Eers was dit Salomo. Daarna die skeur 

van Israel in twee. En daarna het dit net nog slegter gegaan. Israel en Juda het altyd terug verlang na 

die goeie dae en altyd weer gehoop op soortgelyke goeie tye.  

Deur juis te beklemtoon dat hierdie nuwe koning uit die geslag van Dawid sal kom, word hierdie 

hoop op beter tye bevestig. Die nuwe koning sal as dit ware ’n tweede Dawid wees. Dit sal weer 

voorspoed en seån vir Juda beteken.  

Hierdie nuwe koning sal juis God se verteenwoordiger wees. Soos wat ’n koning veronderstel is om 

te wees. Die Gees van God sal op hom rus. Die Gees sal maak dat die koning wysheid en insig het. 

Die Gees sal maak dat die koning raad en sterkte het. Die Gees sal maak dat die koning kennis besit 

en eerbied vir God hê. Die koning sal doen wat reg en goed is in die oë van die Here. 

Daarom sal die koning regspreek soos wat ’n ware koning moet. Hy sal ingestel wees op reg en 

geregtigheid. Selfs vir die armes en nederiges sal reg geskied. Die reg sal nie deur rykdom en aansien 

gereguleer word nie maar deur die waarheid. Die goddeloses sal geoordeel word. Daar sal nie maar 

’n skyn reg wes nie.  

Die koning sal regverdig en betroubaar regeer. Dit is immers die taak van elke koning. Die koning sal 

in diens van die Here wees.  

Juda word bemoedig met die woorde dat hulle weer ’n koning soos Dawid sal kry. ’n Koning in die 

warte sin van die woord: ’n verteenwoordiger van God. ’n Koning wat die skip met ’n glimlag na die 

veilige waters stuur. 



2. ’n Nuwe koning wat ongekende vrede bring 

Die gevolg van hierdie nuwe koning wat sal kom, is dramaties.  Hy sal vrede bring.  

Vrede is iets wat die volk Juda begeer het. Hulle word verdruk en bedreig deur die Arameërs. Die 

profeet vertel vir hulle dat hulle gestraf gaan word vir hulle ontrouheid aan God. En nou hoor hulle 

van ’n ongekende vrede. 

Kyk net hou word hierdie vrede beskryf: wolwe en skape sal saam bly, luiperds sal tussen bokkies lê, 

kalwers, leeus en voerbeeste sal by mekaar wees, bere en koeie sal saam wei, leeus sal gras eet soos 

beeste. Nog meer klein seuntjies sal vir alles sorg. Klein kindertjies sal met giftige slange speel. 

Natuurlik is al hierdie dinge onmoontlik. Dit druis tog teen die natuur in. Maar met hierdie oordrewe 

beskrywing wil die profeet die impak van die nuwe koning en die vrede wat sy regering gaan 

meebring uitlig. Hy wil uitlig wat die effek sal wees van ’n koning wat ingestel is op diens aan God. So 

koning is draer van vrede – ongeknede vrede en voorspoed. 

Hierdie vrede gaan ook nie maar net oor mense en hulle voorspoed nie. Dit gaan oor God. Op die ou 

end is God die gewer van hierdie vrede. Die koning is maar net die verteenwoordiger wat God se 

vrede moet bring. Daarom sal die geslag van Dawid  ’n vandel wees vir al die volke. Nasies sal na God 

toe vlug. Hulle sal stroom na sy huis. Ja, die vrede sal na God wys.  

’n Koning met ’n glimlag wat kalmte bring vir bang mense op die skip. 

3. ’n Nuwe Koning en ongekende vrede en kersfees 

Hierdie voorspelling is aan Juda in ’n spesifieke situasie gemaak.  Dit was ’ntyd van benoudheid en 

verlange na vrede. Daarom moes dit vir hulle hoop en troos gebring het. Of en wanneer die 

voorspelling van vrede  vir hulle waar geword het, weet ons nie. Die Assiriërs het hulle verslaan. Na 

die Assiriërs het die Babiloniërs as wêreldoorheersers hulle verslaan en ballingskap weggevoer. Na 

die Babiloniërs was die Perse die wêreldoorheersers en het die Jode teruggestuur na Jerusalem en 

Juda.  Daarna het die Grieke en Romeine geheers. 

Die kern bly dat God vir hulle voorspel het dat deur ’n uwe koning daar vir hulle ongekende vrede 

sou kom. 

Sommige gelowiges wil hierdie voorspelling in ’n spesifieke situasie los maak van die geskiedenis 

waarin dit afgespeel het en dit direk op Christus van toepassing maak – so asof hierdie nuwe koning 

Christus sou wees en dat Hy die ongekende vrede sou bring. As mens dit doen, lees jy te veel in 

hierdie gedeelte in. 

Tog dink ek dat die gedeelte ons help om iets van Christus se koms te verstaan. Dit dien as voorbeeld 

vir ons. Dit wat aan Juda voorspel is en êrens vir hulle waar geword het, is ook wat aan ons voorspel 

is en in Jesus vir ons waar geword het. 

Jesus, die Seun van God, self ook God, het as nuwe Koning mens geword en vir ons ongekende vrede 

gebring. Dit is immers wat die engele op die veld velde gesing het: Vrede op aarde. Jesus het daardie 

vrede gebring. 



Oor die ongekende vrede sal on lank kan praat. Dit is ’n vrede wat versoening tussen God en mens 

gebring het. Dit is ’n vrede wat versoening tussen mense onderling bring. Dit is ’n vrede wart mens 

met die totale skepping versoen.  

Dit is ’n vrede waarvan Paulus skryf wat alle verstand te bowe gaan. Dit maak die onmoontlike 

moontlik. Dit bring vrede vir mense in tye van siekte en beproewing. Dit bring vrede in tye dood en 

hartseer. Dit bring vrede in tye van krissis en storms. 

Die rede daarvoor is dat die vrede van God af kom. Dit is ’n vrede wat Christus gebring het. Dit is ’n 

vrede wat in God en Christus setel. Dit is ’n vrede omdat God en Christus aan die stuur van die 

wêreldskip is en met ’n glimlag na ons kyk.  

Slot 

Die vrede wat God in Christus vir ons gebring het ’n geskenk. Tog is dit ook ’n opdrag om daardie 

vrede uit te dra en gestalte daaraan te gee in die daaglikse lewe. Ons moet draers van God se vrede 

wees. 

Ek sluit af met ’n gedig wat toegeskryf word aan Franciskus van Assisi. Julle sal dit erken as een van 

ons bekende liedboek liedere: 

Here, maak my ’n instrument van vrede. 

waar daar haat is, laat my liefde saai; 

waar daar besering is, vergifnis; 

waar daar twyfel is, geloof; 

waar daar wanhoop is, hoop; 

waar daar duisternis is, lig; 

waar daar droefheid is, vreugde. 

O Heilige Meester, gee dat ek nie soseer sal soek  

om vertroos te word nie as om ander te vertroos nie; 

nie soseer om verstaan te word as om ander te verstaan nie; 

nie soseer om bemin te word nie as om ander lief te hê nie. 

Want dit is deur te gee wat ons ontvang;dit is deur te vergewe wat ons vergifnis ontvang; 

dit is deur te sterwe dat ons gebore word tot die ewige lewe. 

 

 


