
Jesaja 55:1-13 

Vooraf 

Die derde Sondag in lydenstyd staan bekend as Oculi. Dit beteken oë en is afgelei van Psalm 25:15 - 

My oë is altyd op die Here gerig… 

Agtergrond 

Daar word aanvaar dat Jesaja uit drie verskillende tydsgrepe van Israel se geskiedenis kom. Die 

eerste 39 hoofstukke kom uit die tyd van voor die ballingskap. Hoofstuk 40 tot 55 kom uit die tyd 

tydens en aan die einde van die ballingskap en die laaste deel uit die tyd na die ballingskap. Daar 

moes dus meer as een skrywers gewees het. Tog was daar eindredakteur(s) wat die dele aanmekaar 

gevleg het. 

Die gedeelte wat ons lees kom uit die tydens ballingskap. 

Die profeet gebruik hier ’n spesifieke tegniek om sy boodskap oor te dra. Hy voorspel iets wat gaan 

kom deur te vertel asof dit klaar gebeur het. Daar gaan beter tye vir Israel aanbreek – en hier word 

dit vertel asof dit reeds gebeur het.  

Inleiding 

In sy klassieke roman Les Miserables vertel Victor Hugo die insident 

waar die sogenaamde wrede barbaar en tronkvoël Jean Valjean tot vyf 

jaar gevangenskap gevonnis word omdat hy brood gesteel het om sy 

verhongerde suster se gesin te voed. 

Die boek neem die storie verder wanneer Jean Valjean oplaas vrygelaat 

word en op soek is na ’n plek om te oornag. Sy geel paspoort 

brandmerk hom egter as ’n bandiet. As gemerkte mens kry hy nêrens 

’n heenkome nie. 

Uiteindelik klop hy aan by biskop van Digne. Die vrome godsman ontvang hom met gasvryheid en 

gee hom kos en slaapplek. Daardie nag steel Jean die biskop se kosbare silwerware en slaan op die 

vlug. Hy word egter deur die polisie gevang en saam met die gesteelde goed na die biskop 

teruggebring. Sonder verwyt, sonder enige woord van teregwysing of ’n sweem van vergelding , deel 

die biskop die konstabel mee: “Hy het dit nie gesteel nie, dit is syne. Dit behoort aan hom. Ek het dit 

vir hom persent gegee.” Op die koop toe sê hy vir Valjean: “Hier is die silwerkandelare jy het vergeet 

om dit saam te vat.” 

Die konstabel was heeltemal oorbluf en het Valjean vrygelaat. Natuurlik was Valjean self onkant 

gevang. Die biskop se genade het hom stomgeslaan. Jean Valjean se lewenskoers is daardeur 

radikaal verander. Hy het die geskenkte silwerware gebruik vir fondse om ander te versorg. 

Dit klink dalk asof dit ’n strategiese set was van die biskop. ’n Plan om te kyk asof die barbaar en 

misdadiger hom gaan regruk. Maar vir biskop Digne was dit anders. Vir hom was dit die uitleef van 

God se genade en gasvryheid. Onvoorwaardelike liefde van iemand in nood. ’n Onvoorwaardelike 

vrylaat vir die lewe. Hy wou hê dat die misdadiger nie gebrandmerk sou word deur ’n geel 



gevangenispaspoort nie, maar deur rooiwarm genade van ’n volgeling van die genadige God. (Uit: 

Die Groot Storiesboek.) 

Hierdie storie herinner ons dat God gee oorvloed heeltemal gratis. Dit is ook die waarheid wat in 

Jesaja 55 beklemtoon word. 

1. Van ellende na oorvloed 

Ten tye van Jesaja se profesie in hoofstuk 55, was die volk Israel in ellende. Hulle was in Babilon. 

Weggevoer van hulle land en hulle mense. Gestroop van alles wat hulle eie was en in diens van die 

vyand wat hulle verslaan het. Die ergste was dalk dat hulle gestroop was van hulle God. Hulle het nie 

meer die voorreg van die tempel in Jerusalem gehad nie. Die tempel het vir hulle gedui op God se 

teenwoordigheid in hulle midde.  Die tempel was weg en daarom ook God! Hulle is blootgestel aan 

die Babiloniërs se aanbidding van Marduk. Hulle het die nederlaag in die oorlog en die ballingskap 

beleef as ’n onvermoë van God om vir hulle te sorg. Hierdie ellende word in Jesaja 55 beskryf as 

dors.  

In die tyd van ellende hoor hulle weer die stem van God – deur sy profeet. En wat meer is, God 

voorspel vir hulle voorspoed. Hierdie voorspelling van voorspoed kom deur middel van ’n 

uitnodiging. 

Israel word uitgenooi. Almal wat dors het – m.a.w. wat in ellende is – word uitgenooi na die water 

toe. Die gebruik in daardie jare in Babilon was dat straatsmouse water verkoop het.  Hulle was op 

straat en luidkeels almal genooi om te kom koop. Israel se ellende het beteken dat hulle arm was. 

Hulle sou met moeite die water en ander ware kon koop.   

Maar nou bring die profeet die boodskap van hoop. Hulle word genooi om water en voedsel te koop 

– en dit sonder geld; sonder om te betaal. Hulle kan dit gratis kry.  

En wat meer is, nie net water nie, selfs ook wyn en melk. Hulle kan veelmeer as die basiese behoefte 

van water kry. Hulle kan die luukse van melk en wyn kry. En dit alles verniet. Hulle ellende verander 

in oorvloed. ’n Tekort aan water word ’n oorvloed van melk en wyn. Hiermee ontdek hulle dat hulle 

God nie ’n onvermoë het om vir hulle te sorg nie. Hulle God kan en gaan hulle toegooi met oorvloed. 

Hierdie water, voedsel, wyn en melk is gratis beskikbaar. Al voorwaarde daarvoor: iemand moet dors 

wees. Vir mense wat dors is - d.w.s. in ellende verkeer – is daar oorvloed. 

Die oorvloed word nog verder beskryf. Dit gaan gepaard met blydskap. Israel kan wegtrek uit Babilon 

met gejuig en gejubel. Die blydskap sal gekenmerk word deur vrede. Die skepping sal saam juig. In 

plaas van doringbome sal sipresse opskiet. In plaas van dissel sal daar mirtebome opskiet. 

Dit het later gebeur. Die Babiloniërs is deur die Perse onder leiding van Kores verslaan. Hy het beveel 

dat die Israeliete moes terug keer na Jerusalem en die stad en tempel gaan herbou. 

2. Aanvaar die oorvloed 

Hierdie uitnodig aan Israel om van ellende na oorvloed te gaan, is nie maar net ’n gewone, 

vriendelike uitnodiging nie. In die eerste 3 verse van hoofstuk 25 kry ons 12 keer werkwoorde wat 

uitnooi ... kom, koop, eet, betaal, luister.ens. Al hierdie werkwoorde is in die vorm van ’n bevel. Dus 



amper meer ’n bevel as ’n uitnodiging. Ons moet dit eintlik verstaan as opdringerige uitnodiging. ’n 

Ernstige en dringende uitnodiging. ’n Aanmoedigende en oorredende uitnodiging. 

Dit is eintlik vreemd. Iemand wat in ellende verkeer, sal maar te geredelik en maklik reageer op ’n 

uitnodiging na oorvloed. ’n Gewone uitnodiging sou genoeg wees. Maar hier gaan dit oor God wat sy 

volk uitnooi vir ’n nuwe begin. Hy gee hulle weer ’n kans. Hy wil ’n ewige verbond met hulle sluit. 

God sê pertinent dat Hy sy troue liefde aan hulle wil bewys. Hierdie nuwe verbond gaan die beste 

wees. Dit word beskryf as voedsel wat versadig. 

Die volk sit juis in ballingskap omdat hulle God verruil het vir afgode. Hulle het hulle nie gesteur aan 

sy verbond nie en ongehoorsaam aan God geword. Die oorlog en ballingskap was God se ingryp in 

hulle lewens om hulle weer terug te roep. Hy bied hulle ’n tweede kans aan. God gee sy genade – 

verniet aan sy volk. Hy rig hierdie dringende uitnodiging aan hulle. 

Maar hulle moet die uitnodiging aanvaar. Hulle moet positief reageer op wat God aanbied. Hulle 

moet kies om die ellende agter te laat en in oorvloed te leef. Die profeet lig die erns van die 

antwoord van die volk soos volg uit: Vra na die wil van die Here terwyl Hy nog te vinde is, roep Hom 

aan terwyl Hy nog naby is.  

Die volk Israel moet die uitnodiging om van ellende na oorvloed te beweeg aanvaar. Hulle moet God 

se wil soek. Hulle moet God roep. Hulle moet terugkeer na God. Die slegte mense word opgeroep tot 

bekering. Die goddelose moet die verkeerde pad laat staan. 

3. Getuies vir die wêreld 

As God die ellende verander in oorvloed en die volk dit aanvaar gebeur daar iets. Israel sal ’n getuie 

word vir die wêreld. Die ander nasies sal sien dat hulle ellende verander het in oorvloed. Hulle 

bestaan en lewe sal verkondig dat God die God is wat ontferm en sorg. Hulle sal mag hê oor nasies 

waarvan hulle nie eens geweet het nie. Onbekende nasies sal na hulle stroom. En dit alles nie oor 

hulle self nie – nee, oor God. Hulle sal getuies wees van God se groot dade. 

God se grootheid en almag word juis in hierdie gedeelte beklemtoon as die profeet aankondig dat 

God se gedagtes nie dié van mense is nie. Net so is sy optrede nie dié van mense nie. God is groot en 

verhewe bokant mense.  Hy is in staat tot enigiets. 

4. Lydenstyd 2016 

Hierdie verhaal van God wat Israel se ellende gratis verander het in oorvloed, help ons om God en sy 

genade vir mense beter te verstaan. 

 Dit leer ons opnuut wie God is: Hy is die bron van oorvloed. Hy is die getroue God. Hy is die 

genadige God. Hy is die Gasheer. Hy is die Een van lewe gee.  Hy is die groot en almagtige 

God. 

 Dit leer ons opnuut wie ons is: Mense in ellende as gevolg van sonde en ongehoorsaamheid. 

Mense wat ingryping in ons lewe nodige het om weer by God se oorvloed uit te kom.  

 Dit leer ons wat ons reaksie moet wees op wie God is: Ons moet ons wend tot God. Ons 

moet Hom soek en roep. Ons moet ons tot Hom keer. Ons moet getuies wees in die wêreld 

van wie en wat Hy is; van sy genade.  



Die verhaal van Jesus se lyding, sterwe en opstanding is soortgelyk aan die van Israel. Die grote en 

almagtige God het ons ellende verander in oorvloed. Aan die kruis het God ons ellende verander in 

oorvloed. Ons moet dit aangryp deur God se uitnodiging tot geloof in Hom aan te gryp. En as ons dit 

gedoen het, het ons die voorreg om sy getuies te kan wees. Ons bestaan en lewe kan getuig van God 

wat ons uit ellende geroep het na oorvloed, sonder dat ons enigiets in ruil daarvoor kon gee.  

SLOT 

Hugo  Victor se storie van Jean Valjean en biskop Digne is maar ’n mense-storie van gratis genade. 

Die storie van Israel en God in Babilon vertel van God se gratis genade vir Israel in hulle ellende. 

Die kruisverhaal vertel van God se gratis genade aan ons elkeen. Ons wat in ellende was het gratis 

oorvloed ontvang en nou kan ons getuies van God wees.  

 

 

 


