
Jesaja 1:1; 10-20 

Agtergrond 

Die naam Jesaja beteken  Die Here red. Jesaja profeteer aan die Suidryk in die jare 739 – 701 v.C. Die 

Noordryk is in 722 v.C. deur die Assiriërs vernietig en in ballingskap weggevoer. Dieselfde sou 150 

jaar later – in 586 v.C. - met die Suidryk gebeur. Juda is in die tyd van Jesaja se profesie bedreig deur 

die Assiriërs. Jesaja roep die volk tot bekering en terugkeer tot God. 

Die boek Jesaja bestaan uit drie dele. Die eerste deel – hoofstuk 1-39 – speel in die tyd van die 

Assiriese bedreiging af. Die tweede deel – hoofstuk 40-55 – speel af nadat Juda in ballingskap 

weggevoer is. Die derde deel – hoofstuk 56-66 – speel af in die tyd nadat hulle teruggekeer het uit 

ballingskap. Dit impliseer dat die drie dele deur verskillende persone geskryf is. Tog het iemand 

moeite gedoen om die drie dele saam te voeg en as geheel aan te bied. 

Inleiding  

Jacques Presser se boek De Ondergang  handel oor die lot van Nederlandse Jode tydens die Tweede 

Wêreldoorlog. Hy skryf onder andere oor  Hess, die kommandant van Auschwitz en ander offisiere 

soos Gemmeker. Hy beskryf baie van hulle as goeie 

pa’s en gemoedelik.  Hy sê dat hierdie leiers het ’n 

voorliefde vir Kersfees gehad. Ek haal Presser aan: 

“Hulle het Kersfees gevier, en dan hulle werk hervat, 

naamlik die moord van ontelbare mans, vrouens, 

kinders, weerlose mense.” Hy beskryf Gemmeker as ’n 

moordenaar met handskoene. Mense wou hom na die 

Tweede Wêreldoorlog hang – nie aan ’n draad nie, 

maar ’n fluweeltou, omdat hy so ’n aangename 

“moordenaar” was. 

Dit is nogal moeilik om te 

verstaan hoe iemand Kersfees 

kan vier en dan voortgaan met 

hulle moordtogte. Dit is moeilik 

om te verstaan hoe iemand ’n 

goeie pa kan wees, ’n 

gemoedelike mens kan wees, en 

dan doen wat hierdie Nazi 

offisiere gedoen het. Dit klop mos nie.  

Ons lees iets soortgelyks in Jesaja. Ons lees van voorbeeldige 

mense – op die oog af voorbeeldige mense - maar mense van wie 

God niks wil weet nie. 



En die verhaal gee ons kans om na onsself te kyk. Dit gee ons kans om seker te maak dat ons nie ook 

voorbeeldige mense is – op die oog af voorbeeldige mense is nie – en dalk nie so voorbeeldig is nie. 

Kom ons kyk na 

1. Die voorbeeldige kerkgangers in Jesaja 

Hierdie mense in Jerusalem het die kultiese voorskrifte tot op die letter nagekom- net soos wat die 

Ou Testament voorgeskryf het. Hulle het gereeld offers gebring. Brandoffers van ramme en beeste. 

En nie maar gewone beeste nie – hulle beste soos wat voorgeskryf is. Vetgevoerde beeste. Hulle het 

die tempel besoek. Gereeld. Hulle het die voorhowe van die tempel deurgetrap. Net soos wat van 

hulle gevra is. Hulle het wierookoffers gebring. Hulle het al die voorgeskrewe feeste gevier soos die 

Nuwemaansfeeste. Hulle het die bepalings van die Sabbat nagekom. Hulle het gebid. Selfs sigbaar 

hulle hande uitgesteek na God is die gebed. 

2. Voorbeeldige kerkgangers – of dalk nie? 

Luister hoe spreek die profeet die voorbeeldige kerkgangers aan: Sodomsleiers! Gomorrasvolk! Dit is 
kras. Hulle word gelyk gestel aan twee stede waar daar nie eers tien regverdiges gevind is in Lot se 
tyd nie. Hulle word gelyk gestel aan twee stede wat vernietig is as gevolg van hulle sonde. Hulle sou 
die geskiedenis van die twee stede baie goed geken het en sou presies geweet het wat die name 
waarmee hulle aangespreek word, beteken het. 

En dit gaan nog verder. Die profeet moet hulle inlig dat God geen erg het aan hulle offers nie. Dit 
staan God nie aan nie. Dit word as nutteloos beskryf. God het selfs ’n afsku aan hulle wierookoffers. 
Hy verdra nie hulle feeste nie. Dit is ’n las vir God. Hy is moeg daarvoor. Hulle doen moeite om die 
tempel te besoek – maar hulle hoor hulle vertrap die tempelpoort. Selfs hulle gebede: God sê Hy 
gaan nie luister nie.   

Stel jouself die skok voor. Mense wat dink hulle is voorbeeldig. Mense wat fokus op die voorskrifte in 

die Ou Testament. En dan hoor hulle dat God nie veel dink van hulle pogings nie. Wat ’n 

ontnugtering!     

3. Voorbeeldige kerkgangers met bloed aan hulle hande 

Die rede waarom God die kamtige voorbeeldige mense veroordeel is eenvoudig: Hulle hande is met 

bloed bevlek. Hulle doen op die oog af die regte dinge in hulle aanbidding – maar hulle lewe is die 

probleem. Hulle lewe verkeerd. Hulle doen die verkeerde dinge. Hulle doen kwaad. Hulle verdruk die 

weeskinders en weduwees. Hulle doen niks aan mense wat ander verdruk nie.  

Hierdie kamtige voorbeeldige mense het nie begryp dat hulle verhouding met God hulle verhouding 

met ander mense bepaal nie. Die vertikale verhouding tussen God en mens het ook ’n horisontale 

arm – mense se verhouding met ander mense. En dit is waar die fout was. Hulle het gedink dat as al 

die kultiese  voorskrifte nagekom word, alles in orde is. Hulle het gedink dat hulle teenoor ander 

maar kan doen wat hulle wil. 

Hulle het nie besef dat die twee verhoudings hand aan hand gaan nie. Sonder die een is dat ander 

sinneloos. Hulle kon maar net sowel al hulle moeite in hulle verhouding met God gestop het. Sonder 

die een is die ander nutteloos. 



Daarom dat God hulle veroordeel. Daarom dat God geen erg aan al hulle offers en feeste en 

tempelbesoeke en gebede het nie.  

4. Kamtige voorbeeldige mense kry ’n tweede kans 

As Jesaja in die gedeelte met die volk praat, dan doen hy dit as waarskuwing. Hy begin met die 

woorde: Luister na die woord van die Here. Dit is ’n dringende oproep. Dit is ’n uitnodiging. God kom 

nie deur sy profeet sy volk afskryf en wegstoot nie. Hy kom hulle terugroep. Hy roep hulle tot 

bekering. 

Die uitnodiging kom die sterkste na vore in die woorde van vers 18: Kom tog, laat ons die saak met 

mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlaken rooi van sonde, julle sal wit word soos wol. Al 

was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. 

God nooi sy volk om om te draai; om terug te keer; om te doen wat hulle weet reg is. Hy wil van voor 

af met hulle begin.  Die beeld skarlaken- en purperrooi teenoor wit sê dit alles. Dit kan verander. Dit 

kan dramaties verander. Hulle kan wees soos wat God hulle wil hê. Al hulle kultiese gebruike kan 

weer sin maak. Hy kan weer vreugde put, positief gestem word deur hulle offers, feeste en 

tempelbesoeke. Hy sal weer luister na hulle gebede – maar dan moet hulle luister. 

God nooi hulle uit. Kom terug, kom maak reg. Maar tog is hierdie uitnodiging ’n ernstige uitnodiging. 

Al die werkwoorde in vers 16 en 17 is bevele: Hulle moet hulle reinig; hulle moet reg doen; hulle 

moet op hou kwaad doen; hulle moet leer om goed te doen; hulle moet laat reg geskied; hulle moet 

die verdrukkers teenstaan; hulle moet weduwees se regsake behartig.  

’n Uitnodiging – maar ernstige uitnodiging. ’n Dringende oproep. 

Saam met hierdie uitnodiging kry hulle ’n versekering en waarskuwing. Sou hulle reageer en 

gehoorsaam wees, dan sal dit met hulle goed gaan. Sou hulle nie reageer en gehoorsaam word nie, 

sal dit sleg gaan. Hierdie versekering  en waarskuwing word beeldryk gedoen. Wees gehoorsaam en 

julle sal die goeie van die land eet – of wees ongehoorsaam, en die swaard sal julle eet. 

Ongelukkig is dit toe wat gebeur het. ’n Klompie jare later het die swaard van die Assiriërs Juda 

“geëet”. Hulle het nie gereageer op God se uitnodiging nie. Hulle het nie die ag geslaan op die 

dringende oproep van God deur sy profeet Jesaja nie. Hulle het nie geluister na die woord van God 

nie. Hulle het nie gehoor wat God sê nie.   

5. Ons  - kamtig voorbeeldig of waarlik voorbeeldig? 

Ek het vroeër gesê: Ons kry kans om aan die hand van Jesaja se profesie ons eie lewe onder oënskou 

te neem. Ons moet die vraag antwoord: Is ons kamtig of waarlik voorbeeldig?  

Hierdie selfondersoek moet ons doen teen die agtergrond van 

 God se uitnodiging: Kom... maar met die verstaan dat dit ’n dringende oproep is.  

 God se versekering dat Hy bloedrooi sonde in wit reinheid kan verander 

 God se belofte: Reageer en wees gehoorsaam en julle sal die lewe kan geniet 

 God se waarskuwing: As julle nie reageer nie sal die gevolge rampspoedig wees. 

 



Ons moet seker maak dat ons aanbidding  en ons dade dieselfde boodskap oordra: Ons behoort aan 

God. Ons moet seker maak dat ons verhouding met God, grond raak en neerslag vind in ons 

verhoudings met alle ander mense. Ons uiterlike vroomheid en die minder sigbare omgaan met 

ander mense moet ooreenstem. Ons aanbidding – ons Bybel lees en bid, ons kerk toe gaan, ons 

bywoning van kleingroepe, ons diensbaarheid in die kerk, ons dankoffer – en ons lewe – ons omgang 

met ander mense moet ooreen stem. Aanbidding en lewe kan nie geskei word nie.  

 

Daar is ’n duidelik verband tussen geloof, erediens en lewe. Daarom is gelowiges altyd betrokke in 

die burgerlike lewe. Daarom is gelowiges op die voorpunt van enige onreg wat aan iemand of aan 

enige groep gedoen word. Gelowiges veg teen onreg in die wêreld. Daarom is gelowiges die 

kampvegters vir gebroke mense in die samelewing. Hulle wat dalk nie eens meer vir hulle self kan 

veg nie.  

 

As ons moet eerlik wees, dan sukkel ons maar almal hiermee. Daarom kan ons van God se aanbod 

gebruik maak. Ons kan reageer op sy uitnodiging. Ons kry kans om die saak uit te maak. Dalk vir die 

eerste keer, dalk vir die hoeveelste keer – ons kan ons bekeer; terugkeer na God.  

Ek wil so paar ander opmerkings oor die gedeelte maak. Sekere sake uitlig wat in die gedeelte na 

vore tree. 

 God kan nie omgekoop word nie. Nie met enige iets wat ons kan bied nie. Nie eens met ons 

beste pogings nie. Wat God vir ons gee is genade. Genade is juis iets wat ons kry sonder om 

dit te verdien. Wat ’n heerlike troos – juis omdat ons ons eie onvermoë so goed ken. 

 God stel ook nie ons gedrag as voorwaarde om sy kinders te wees nie. God sê nie: Wees eers 

voorbeeldig, en dan is julle my kinders, gelowiges nie. Dit sou tog bots met die hele 

boodskap van genade. Dit is veel meer: ons is begenadig, daarom wil ons voorbeeldig wees. 

Wees soos wat God van ons vra.  

 Aanbidding is nie onbelangrik nie. God veroordeel nie Juda se aanbidding. Hy spreek hulle 

aan oor die gebrek aan ’n lewe wat pas by die aanbidding. Daarom kan en moet ons steeds 

vir God aanbid – tesame met ’n lewe van aanbidding.  

 

Slot 

 

Dit is skokkend en ontstellend om te lees van Duitse offisiere wat Kersfees gevier het om dan die dag 

na Kersfees voort te gaan met hulle moordtogte. Maar voor ons hulle te maklik oordeel en afskryf, 

kom ons kyk na onsself. Vier ons nie dalk maar Kersfees om dan die volgende dag met allerlei 

onheilighede besig te wees nie?  Kom ons gebruik God se uitnodiging en dringende oproep om ons 

aanbidding en lewe op dieselfde bladsy te kry. Kom ons aanbid God met ons geloof, erediens en 

lewe.  

     

 

 

O 

   


