
Jesaja 52:13-53-12 

Agtergrond 

Die boek Jesaja is in drie verskillende tydperke geskryf. Die eerste nege en dertig hoofstukke speel af 

in die tyd toe die Assiriërs ’n opkomende mag was en Israel bedreig het. In die tyd word Juda 

gewaarsku om hulle te bekeer of hulle gaan gestraf word. Hoofstukke 40 tot  55 speel af in die tyd 

nadat Assirië Juda verslaan het en hulle in ballingskap was in Babilon. In die gedeelte word Juda 

bemoedig en verseker dat God weer van voor af met hulle gaan begin. Hoofstukke 56-66 speel af in 

die Persiese tyd nadat Juda teruggekeer het uit ballingskap na Jerusalem. Al gaan die boek oor drie 

tydperke, moet ons raaksien dat dit een boek is en dat daar moeite gedoen is deur skrywers om die 

eenheid van die boek te bewerkstellig. 

Ons gaan ’n gedeelte lees uit die tydperk toe Juda nog in ballingskap was en die volk getroos en 

bemoedig word. Die gedeelte staan bekend as die Vierde Kneglied. Ons kry ’n paar sulke liedere in 

Jesaja waar oor die Kneg van God geskryf word. 

Inleiding   

Hy is deesdae regdeur die Arabiese wêreld beroemd.  Sy droom was 

om genoeg geldjies bymekaar te maak om 'n bakkie te huur of te koop. 

Nie om die wêreld te verken of die omgewing plat te ry nie, maar om 

sy werk te doen.  Mohammed Bouazizi was 'n groenteverkoper. "Hy 

het gereeld saans huis toe gekom gedaan gesukkel om sy groentekarretjie heeldag die wêreld vol te 

stoot. Al wat hy wou gehad het, was 'n bakkie," vertel Mohammed se tante, Radia Bouazizi. 

Mohammed het nooit sy bakkie gekry nie. In plaas daarvan het hy 'n revolusie ontketen wat die 

Arabiese lente ingelui het. 

Mohammed se verhaal lees presies soos honderde ander jong mans in hul harde, verarmde woonplek, 

Sidi Bouzid, 300 km suid van die Tunisiese hoofstad, Tunis. Op 26 was hy gelukkig om 'n inkomste te 

kon verdien uit die verkoop van groente, anders as baie van sy portuur wat desondanks 

universiteitsgrade werkloos is. 

Op 17 Desember 2010 is Mohammed en sy familie se lewensonderhoud bedreig toe 'n polisievrou sy 

ongelisensieerde groentekarretjie met die vrag daarop gekonfiskeer het. Dit was nie die eerste keer 

nie, maar dit sou die heel laaste keer wees. Nie tevrede met die R50 boete wat Mohammed probeer 

betaal het nie ('n goeie dag se inkomste vir 'n groenteverkoper), het die polisievrou die jong man na 

bewering geklap, in sy gesig gespuug en sy oorlede pa belaster. 

Vernederd gaan Mohammed na die provinsiale regeringskantore om te kla, maar hy kry niemand te 

sien nie.  Om 11:30, reg voor die gebou, gooi hy brandstof oor hom en steek homself aan die brand.  

Hy is nie dadelik dood nie, eers weke later in die hospitaal, op 4 Januarie 2011. Daar was soveel woede 

oor sy lot dat selfs die diktator, pres. Zine el Abidine Ben Ali, Mohammed op 28 Desember in die 

hospitaal besoek het. Hy wou die verontwaardiging van die massas probeer kalmeer. Die opstand kon 

egter nie gekeer word nie. Op 14 Januarie 2011, slegs 10 dae na Mohammed Bouazizi se dood, was 

Ben Ali se 23-jaar lange regering op 'n einde. 



Hier sou dit nie eindig nie.  Mohammed se daad van wanhoop het die Arabiese Lente ingelui wat tot 

die val van verskeie korrupte regerings gelei het. Diktators het hulle te pletter geloop teen sy 

groentekarretjie. Hy het sy lewe nie verniet gegee nie. 

Die moderne verhaal van ’n mens wat sy lewe gegee het om vir sy volksgenote ’n beter lewe te 

verseker. Ek vertel hierdie verhaal om deur die storie sodat ons weer iets van die ou boodskap van 

Jesus wat sy lewe gegee het om vir die ganse menslike geslag lewe te gee, kan verstaan. Ek wil die 

gebeure van die eerste Goeie Vrydag saamvat in een enkele sinnetjie: Een sterf vir baie. 

Ons kry ’n soortgelyke verhaal in Jesaja 52 en 53. Ook daar lees ons van een wat vir baie gesterf het. 

1. ’n Moeilike verhaal 

Hierdie verhaal in Jesaja is ’n moeilike verhaal om te verstaan. Daar is ’n paar redes daarvoor: 

 Baie mense dink dat hierdie paar verse verwys direk na Jesus. Tog is dit nie so nie. Hierdie 

verse verwys na iemand wat in daardie tyd geleef het. Dit is waarom die “hy” met ’n klein 

letter geskryf word.  

 Vir jare al word gewonder oor wie die kneg van die Here is. Is dit ’n persoon? Is dit die volk 

Israel? 

 Nog ’n probleem is of die kneg van die Here en die lydende persoon in die gedeelte dieselfde 

persoon is?   

 

Ek het nie antwoorde vir julle op die vrae nie. Maar ons mag nie as ons die gedeelte lees die Ou 

Testament konteks waarbinne dit plaasgevind het ignoreer nie. Ons moet die verhaal binne sy konteks 

verklaar en verstaan. 

 

Die breë konteks het ons al oor gepraat. Juda is in ballingskap in Babilon nadat die Assiriërs hulle 

verslaan het en Jerusalem en die tempel vernietig het. Hulle het al die vername mense saamgeneem 

na Babilon en die ander agtergelaat in Juda. Dit was ’n moeilike tyd vir Juda. Hulle het aan God 

getwyfel: Waarom het God hulle vergeet? Waarom het God toegelaat dat die vyand hulle verslaan? 

In die vreemde kon hulle nie hulle godsdiens beoefen nie. Hulle was slawe in die vreemde land. 

 

Kom ons kyk na die fyner konteks. In hierdie omstandighede lees ons van ’n gebroke mens, sonder 

aansien, wie se lyding dramatiese gevolge het. Hierdie dienskneg van die Here ly en beland in die graf, 

sonder dat daar ook aansien en eer aan hom toegeken is. Hy was verag en deur mense verstoot, 

niemand het hom gereken nie. Tog het sy lyding vrug gedra vir ander. Sy lyding het seën gebaar. 

Gerald Hawthorne gee in sy verklaring van die gedeelte ’n voorstel of weergawe van die presiese 

historiese agtergrond wat hierdie gebeure kan belig. Hy kry die agtergrond van sy verklaring in die 

gebeure in Esra. Sy verklaring lui soos volg: Hy vertel dat die volk in Jerusalem in opstand gekom het. 

Daar was ’n rebellie. Die gebiedsgoewerneur, Tattenai het vir Serubbabal laat teregstel vir die rebellie, 

alhoewel hy onskuldig was. Net na die gebeure het Darius Jerusalem besoek en die opstandige volk 

vrygespreek en Serubabbel se naam in ere herstel. Volgens  Hawthorne se verklaring die gedeelte dan 

die volk se erkenning van skuld voor Darius nadat die goewerneur ’n voorbeeld van een persoon wou 

maak. Darius, die Persiese koning is volgens hom die kneg van die Here wat dan vir Juda verlossing 

bring. 



Dit is ’n moontlike verklaring van die historiese agtergrond. Of dit beslis so is, is moeilik om te sê.    

'n Sentrale tema van ons teks is dat God aan die werk is deur God se dienaar. 

Hierdie werk van God bring vir die dienaar uiteindelik voorspoed, aansien en eer mee (52:13). Die pad 

na hierdie eer en heerlikheid is egter 'n pad van lyding en opoffering. 

Die lyding van die dienaar word met 'n waterval van opmerkings en metafore beskryf. 'n Paar 

voorbeelde: 

 Hy sal misvormd wees, en nie meer die voorkoms van 'n mens hê nie (52:14); 

 Hy is verag en deur mense verstoot (53:3); 

 'n Man van lyding en pyn (53:3); 

 Beskou as iemand wat gestraf en deur God geslaan en gepynig word (53:4). 

Die eensame lydingspad wat hierdie dienaar bewandel, is tot heil van God se mense. 'n Paar 

voorbeelde: 

 Die straf wat vir ons vrede bring was op hom (53:5); 

 Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom (53:5); 

 Die Here het ons almal se sonde op hom laat neerkom (53:6); 

 Hy is verbrysel en het gely om 'n nageslag vir die Here te skep (53:10); 

 Hy maak baie mense regverdig (53:11). 

Hierdie lyding verdoesel as't ware die goddelike beweging agter die dienaar se opoffering.  God 

gebruik die dienaar, die dienaar se lyding is betekenisvol.  Maar dis nie vanselfsprekend dat mense dit 

sal raaksien nie.  Daarom vra 53:1: Wie sal die mag van die Here hierin kan raaksien? 

 

2. ’n Maklik verhaal 

Ons het sover na twee verhaal gekyk van mense wat deur hulle lyding die wêreld verander het 

 Mohammed die groenteverkoper 

 Die kneg en lydende persoon in Jesaja 

Daar is seker nog baie ander verhale van mense wat deur hulle lyding die wêreld verander het. Maar 

daar is beslis net een verhaal van hoe Jesus deur sy lyding en sterwe die wêreld verander het. Deur sy 

lyding het Hy lewe vir die ganse menslike geslag gebring. 

 

Die verhaal van Jesaja is dikwels gebruik om Jesus se lyding mee te verduidelik. Op twee plekke in die 

Nuwe Testament kry ons dat die verhaal van Jesaja op Jesus van toepassing gemaak word. Gaan kyk 

gerus na Handelinge 8:32-34 en 1 Petrus 2:22,25.  Hierdie verhaal help ons om Jesus se sterwe te 

verstaan. 

 

Die dinge wat hier gesê word, kan ook van Christus gesê word. Hy het onskuldig gesterf. Hy het namens 

ander – namens ons – gesterf. Hy was verag en verstoot. Mense het hulle gesig vir hom weggedraai.  

Hy is gemartel. Hy is deurboor vir ons sondes. Ons sondes het op hom afgekom. Hy is soos ’n  lam na 

die slagplek gelei. Hy het sy lewe as offer gegee. Hy het mense regverdig gemaak. 

 



Maar hier is ook ’n ander waarheid wat beklemtoon word. Soos in Jesaja se verhaal is Hy verheerlik. 

Hy is verhoog. Sy naam is in ere herstel. Hy het ’n ereplek by God ontvang.  

 

Slot 

Ons vier vandag Jesus se dood. Dit klink vreemd om te sê: Ons vier iemand se dood. Tog is dit waar. 

Ons vier Christus se dood omdat dit vir ons lewe gebring het. Hy was die Een wat vir baie gesterf het. 

Deur sy lyding en dood het Hy die wêreld verander - ingrypend verander. Hy het ons verander – 

ingrypend verander. 

 

Op 'n dag soos hierdie pas dit dat ons ons sonde bely, en Jesus vasgryp as die Een wat vir ons sonde 

betaal het.  Ons ontvang sy versoening langs die weg van skuldbelydenis en die erkenning dat Hy ons 

sonde gedra het. Meer as dit, een het vir almal gesterf en daarom het almal gesterf (2 Kor 5:15).  Ons 

begin verstaan dat Jesus plekke geruil het, die onskuldige vir die skuldiges (2 Kor 5:21), die geseënde 

vir die vervloektes (Gal 3:13), die regverdige vir die onregverdiges (1 Pet 3:18). Luther noem dit die 

groot ruiltransaksie! 

Ons staan by Jesus se graf en onthou dat Hy as onskuldige gely het. Dit help ons nie net deur moeilike 

tye nie. Ek weet dat sy onskuldige lyding vir my was. Vir my was daardie wonde; vir my moes Hy daar 

staan; ja, die smarte en die hoon, dis vir my! Dis ’n vraag hoe ons met ons eie mislukkings, skuld en 

nalatigheid omgaan. Daar is net een manier. Skuld-belydenis. Dit is die goeie nuus van Goeie Vrydag. 

Dat ons bevry en versoen is met God. Ons onderstreep ons sonde voor God deur ons belydenis. Hy 

trek ’n bloedstreep daardeur. 

Wanneer ons van die kruis wegstap, is ons ander mense.  Ons is aangeraak en gereed om self ook ons 

naaste liefdevol te dien. 

 

 

 

 


