
Jesaja 6:1-13 

Vooraf 

Ons begin vanoggend met Koninkrykstyd. Dit is die tyd tussen Pinksterfees waar ons die uitstorting 

van die Heilige Gees gevier het en Advent waar ons Christus se geboorte vier. Koninkrykstyd begin 

met die Drie-eenheidsondag – dit is vanoggend - en sluit gewoonlik die laaste Sondag van November 

af met Sondag van Christus. Die fokus in Koninkrykstyd is God as Koning en ons as onderdane van die 

Groot Koning. Dit gaan oor die vraag hoe maak ons Koning in ons alledaagse lewe. 

Agtergrond 

Die hoofstuk wat ons vanoggend lees, vertel die verhaal van jesaja se roeping. Hierdie roeping van 

jesaja het uiter aard sy hele lewe geraak. Daarom is vreemd dat die verhaal eers in hoofstuk 6 vertel 

word. Die rede daarvoor is onbekend. 

Jesaja is geroep as profeet in  740 v.C. Sy tydgenote was Amos, Hosea en Jeremia. 

Inleiding 

Thomas Aquinas, die beroemde Middeleeuse teoloog, het een van die grootste 

intellektuele prestasies van die Westerse wêreld behaal deur sy Summa 

Theologica. Dit is ’n enorme werk: 38 skripsies; 3000 artikels; 10000 verklarings. 

Thomas het probeer om alles oor die waarheid in een samehangende geheel 

saam te vat: antropologie, wetenskap, etiek, wetenskap, sielkunde, politieke 

teorie en teologie – alles onder een God. 

Op 6 Desember 1273 het Thomas skielik sy reuse taak gestaak. Terwyl hy nagmaal gevier het, het hy 

’n visioen gehad. Skielik het hy geweet dat al sy pogings om God te beskryf so ver tekort geskiet het, 

dat hy besluit het om nooit weer te skryf nie. Toe sy sekretaris, Reginald, hom probeer aanmoedig 

om weer te begin skryf, het hy gesê: “Reginald, ek kan niks meer doen nie. Sulke geweldige dinge is 

aan my geopenbaar dat alles wat ek geskryf het, na strooi klink.” 

Ek wil ’n tweede storie wat dieselfde strekking het, vertel: 

Augustinus het eenkeer langs die strand geloop en peins oor die 

geloofsleer van die Drie-eenheid, toe hy op ’n seuntjie afkom waar hy besig 

is om met ’n skulp water uit die see te skep en in ’n gat in die sand te gooi. 

“Wat maak jy?” wou Augustinus by die kond weet. “Ek gaan die see in 

hierdie gat gooi,” het die seuntjie geantwoord. 

Augustinus het vertel dat hy daardie dag gewonder het of hy nie maar dieselfde doen nie. HY het 

besef dat jy beperkte, nietige verstandjie nie die diepte, omvang, oneindigheid van God se wese kon 

begryp en weergee nie.  

Op hierdie Sondag wat ons fokus op die Drie Enige God, is dit ook maar weer ons ontdekking. Ons 

kan God nie verstaan en weergee nie.  Jesaja het iets daarvan beleef in dit wat hy gesien en ervaar 

het. God is groot. 



Tog is die wonderlike dat hierdie grote God bemoeienis maak met gewone mense en hulle selfs roep 

en gebruik. Die grote God roep gewone mense – mense soos ek en jy. 

1. God is groot 

Hierdie verhaal is ’n gesig wat Jesaja sien. As hy God – wat hy in die gesig sien – beskryf, wemel die 

beskrywing van beskrywings van God se grootheid. Hy sien vir God op ’n baie hoë troon. ’n Troon 

was slegs vir regeerders. En deur God op die troon te sien, word God dus as Regeerder uitgebeeld. 

Hierdie was nie maar ’n gewone troon nie. Die feit dat dit as ‘n baie hoë troon beskryf word, wil 

beklemtoon dat God self bo gewone regeerders uit troon.  

Die feit dat God as Koning heers word beklemtoon sommer in die eerste vers. Daar lees ons dat alles 

gebeur het in die sterfjaar van koning Ussia. Ons lees so half vinnig daaroor en dink dit is maar net ’n 

tydsaaduiding. Tog is dit meer. In hierdie sinnetjie word Ussia as koning gebruik om die kontras met 

God aan te dui. Ussia was ’n goeie koning. Hy het vir 52 jaar regeer en die grondgebied van Israel 

uitgebrei. Hy het egter die fout gemaak om nie die offerplekke vir ander gode te laat afbreek nie. 

Daarvoor is hy gestraf met melaatsheid. Na sy dood in 742v.C . het sy seun Jotam op 13 jarige 

ouderdom koning geword. Deur in dieselfde sin na God op sy troon en Ussia te verwys, word die 

grootheid van God se koninskap uitgelig. 

Soos die gebruik was met konings op trone, het God ’n koninklike kleed aan. Dit was ’n duursame en 

weelderige kledingstuk wat net deur konings gedra is. Hierdie kleed is egter nie die gewone 

koningskleed nie. Net die onderste deel van die kleed vul die tempel. Die tempel was vir die destydse 

Jode die wonderlikste gebou wat ooit gebou is. Vir hulle was dit ’n wonderwerk wat die 

teenwoordigheid van God gesimboliseer het. En as net die onderste deel van ’n kleed daardie 

tempel vul, sê dit iets van die Persoon wat die kleed dra. Daardie persoon is besonders. 

Maar Jesaja se gesig gaan verder: Rondom die troon is daar ses serafs. Die serafs was vurige of 

brandende wesens, soms geïdentifiseer met slangvormige wesens. Jesaja self praat ook op 'n ander 

plek van serafs, giftige slange, wat kon vlieg, wat hy ook vlieënde drake noem (Jes 14:29 en 30:6).  In 

die Nederlandse vertaling word hulle "bliksemgedaanten" genoem, met as titel vir die perikoop 

"Jesaja en de Slangewezens".   

Hoe dit ook al sy, dit is vurige wesens wat vir ewig in die teenwoordigheid van God is, altyd besig om 

Hom te vereer, altyd gereed om te doen wat Hy vra.  Serafs is nie dieselfde as die gerubs, engele, 

wat byvoorbeeld oor die ark gewaak het nie. 

Hierdie serafs het ses  vlerke – met twee maak hulle die gesig toe ter wille van die verblindende 

heiligheid van die Here. Met twee van hulle vlerke maak hulle die "voete" toe. Voete is hier ’n 

eufemisme vir hulle privaatdele. En deur dit toe te hou word die heiligheid van God beklemtoon. Die 

laaste twee vlerke word gebruik om gereed te wees om God se opdragte uit te voer. 

Hierdie serafs het God aanbid: “Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! Die hele aarde is vol 

van sy magtige teenwoordigheid.” Dit is nie maar toevalllig dat die heilig drie keer herhaal word nie. 

Die drievoudige herhaling van die woord "heilig" beklemtoon die uniekheid van God en God se 

koningskap. Niemand is soos Hy nie. 

Wat beteken heilig in die geval? 



 Heilig dui op God se volkome andersheid en grootheid. Sy wese en sy koningskap is van 'n 

ander orde as die menslike. God is onaantasbaar groot. Om God as heilig te besing, is om die 

grootheid van God te eer. 

 Heilig is 'n woord wat in die konteks van die tempel beteken rein, gewy, heerlik. Dit 

kontrasteer met onrein. God se skoonheid, volmaaktheid en reinheid oorstyg alles.  God se 

heiligheid is God se heerlikheid. Daarom is God se heiligheid ons lofsange werd. 

 Heilig het ook 'n etiese kant, wat met gedrag en optrede te doen het. Ons kan sê heiligheid 

het 'n doen-dimensie. Wat God ook al doen, is reg. God is verder die Bron van alle heiligheid. 

Daarom roep die Bybel ons op om heilig te lewe, aangesien God heilig is. Deel van hierdie 

heiligheid is om te fokus op die versorging en opbou van ander, net soos God dit doen. 

Dit alles word nog verder beklemtoon as hoor dat hierdie lof uitroepe so hard was dat die tempel 

kosyne gerammel het en die tempel vol rook geword het. Dit dui maar weereens op die grootheid en 

almag van God. 

God was te groot vir enige mens om te sien. Nêrens lees ’n mens – buiten Moses - van iemand wat 

God gesien het nie. Selfs hier in Jesaja se gesig lees ons nêrens van God se voorkoms self nie. Ons 

lees van al die ander dinge oor God en dit verkondig sy grootheid. Presies wat ons geleer het by 

Augustinus en Thomas Aquinas. God is te groot vir ons as mense om te begryp. 

2. Die grote God roep gewone mense 

Die wonderlike van God is dat Hy ten spyte van sy grootheid, bemoeienis maak met mense. Hy 

bemoei Hom met gewone mense. Mense soos Jesaja. Mense soos ek en jy. 

Die wonder daaarvan is duidelik uit Jesaja se reaksie. Hy roep uit: “Dit is klaar met my! Ek is verlore!” 

Aan die eenkant beklemtoon hierdie reaksie maar weereens God se grootheid. Aan die anderkant 

beklemtoon dit ons as mense se nietigheid, sondigheid, onreinheid voor die grote God.  

Hierdie woorde wat Jesaja uitroep is ook maar ons elkeen se uitroep: “Dit is klaar met my! Ek is 

verlore!” Hoekom? Ons is, soos Jesaja sê, onrein. Elke woord oor ons lippe is onrein.  Ons woon 

tussen mense wat onrein is. In vergelyking met God se grootheid, is ons niks. 

En tog maak God bemoeienis met mense. Ons lees dat een van die serafs na Jesaja vlieg en met ’n 

gloeiende kool sy lippe aanraak. Die seraf verduidelik ook sy aksie. Die aanraak van die gloeiende 

kool is die teken dat Jesaja se sionde vergewe is. Sy sonde is versoen. God vergewe mense hulle 

sonde en onreinheid. Ja, God het ook ons sonde en onreinheid vergewe. God het ons met Hom 

versoen. 

En dan gaan dit nog ’n trappie verder. Nie net maak God bemoeienis met mense nie, Hy roep hulle. 

God gebruik mense in sy diens. Die Here – soos lees ons – vra: “Wie sal Ek stuur? Wie sal ons 

boodskapper wees?” 

Die grote God bemoei Hom met mense. Hy reinig hulle. Hy rus hulle toe. Hy roep hulle. Miskien 

moet ek dit anders sê: Die grote God bemoei Hom met jou, met my. Hy reinig jou en my. Hy rus ons 

toe. Hy roep ons elkeen. En onthou nou weer: Dit is hierdie ontsagwekkende God waarvan ons 

netnou gelees het. Onbegryplik! 



3. Die grote God roep gewone mense om in sy diens te leef 

Jesaja antwoord dadelik: “Hier is ek. Stuur my.” Sy aanvanklike vrees vir God as gevolg van God se 

grootheid, verander in gewilligheid. Hy is beskikbaar. Hy is gewillig. 

Wat het verander? Jesaja self kon niks doen nie. God het alles gedoen. God het met Hom 

bemoeienis gemaak. 

As ’n mens kyk na Jesaja se opdrag, dan is dit beslis nie maklik nie. Hy word gestuur om vir sy volk 

straf en ondergang te gaan voorspel. God gaan hulle straf. In die res van Jesaja – om presies te wees,    

tot met hoofstuk 39 – is dit wat Jesaja doen. Hy voorspel dat die Asirieërs hulle sal verslaan as gevolg 

van hulle ontrouheid aan God.  

Jesaja verander van iemand wat benoud uitroep dit is klaar met my, na ’n selfversekerde profeet wat 

straf aankondig. Eintlik moet ek sê: God verander Jesaja van iemand wat benoud uitroep dit is klaar 

met my, na ’n selfversekerde profeet wat straf aankondig. God rus hom toe. God gee hom moed. 

Dit kan tog seker nie anders nie: As die grote God bemoeienis maak met ’n mens, dan moet daar iets 

gebeur. Dit kan ook sekerlik nie anders wees met ons nie. Ook ons verander as God met ons 

bemoeienis maak; ons roep; ons toerus. 

Waarvoor roep God ons? Om Hom te dien. Om vir Hom te leef. Om sy Woord uit te dra en uit te leef. 

In koninkryktyd: om God Koning te maak in ons lewe. Dit beteken om elke dag, elke sekonde van die 

dag as onderdaan te leef soos wat ons Koning van ons vra. 

Dalk is dit moelik! Maar God het ons mos verander. God het ons toegerus. God het ons sy Gees 

gegee. Hoe kan ons anders as om vanoggend te sê: Hier is ek! Stuur my! 

Slot 

Thomas Aquinas en Augustinus het verstaan dat God groot is. Te groot om te verstaan; te groot om 

in woorde weer te gee. Dit is so. Ons moet dit ook weet. 

Maar ons moet ook weet dat dieselfde groot God met ons bemoeienis maak. Hy reinig ons, rus ons 

toe en roep ons. 

Ons kan net antwoord: Hier is ek! Stuur my. 


