
Jesaja 8:23-9:6 

Vooraf 

Ek wil drie opmerkings maak oor vanoggend se erediens: 

 Dit is die derde Sondag na epifanie. Onthou epifanie beteken verskyning en in die Sondae 

kyk ons na Jesus se lewe op aarde en die betekenis daarvan vir ons. 

 Aan die begin van ’n nuwe jaar dink ’n mens onwillekeurig vorentoe en wonder wat die jaar 

vir jou inhou. Die daaglikse lewe speel altyd af tussen geluk en voorspoed en dikwels krisisse. 

Ons glo ons gaan baie voorspoed en geluk beleef die jaar – maar dit is ook moontlik dat ons 

hartseer en krisisse kan beleef. Vanoggend soek ons na troos vir tye as ons dalk krisisse gaan 

beleef. 

 Ek het reeds ’n paar keer verwys na die feit dat ons van kerkraad en selfs die Ring se kant af 

indringend kyk na die roeping en aan die ander kant die lewensvatbaarheid van ons 

gemeentes. Dit is vir ons belangrik dat ons God se wil vir ons as gemeente wil hoor en vind. 

Daarom gaan ook Sondae soek na wat God se boodskap vir ons is. Dit is so dat ons op God 

vertrou vir ons toekoms – dit is immers sy kerk en Hy het nog altyd gesorg. Tog het ons ook 

’n verantwoordelikheid om met ons vermoëns en insae en oordeel te handel.  

 

Agtergrond 

 

Jesaja 8 en 9 speel af in die tyd toe die profeet vir Juda opgeroep het tot bekering en gewaarsku het 

om terug te keer na God anders gaan hulle gestraf word. Dit was voor die ballingskap in 586 v.C. 

 

Inleiding 

 

CS Lewis was ’n professor in Middeleeuse letterkunde aan die 

universiteite van Oxford en Cambridge. Tog het hy bekend geword vir sy 

boeke oor die praktyk van die Christelike geloof. Aanvanklik was hy ’n 

siniese agnostikus. Later het hy tot bekering gekom en die Christelike 

boeke geskryf. Hy is eers laat in sy lewe getroud en het ’n besondere 

gelukkige, maar kort huwelik gehad. Sy vrou, Joy, is ’n paar jaar na hulle 

huwelik aan kanker oorlede. Natuurlik was die pyn en verlies vir hom 

baie erg en het hy daaroor ’n boek geskryf: A Grief Observed. In die boek 

praat hy met homself oor die hartseer, 

verlange, pyn en onbeantwoorde vrae na sy 

vrou se swaar lyding en dood. Hy skryf onder 

andere oor die gelowige se ervaring van “die 

stilte van God”. Ten spyte van dringende vrae en gebede het hy die stilte 

beleef. Hy skryf: “Wanneer ek my vrae voor God bring, kry ek geen 

hoorbare antwoord nie. Tog is dit ’n baie spesiale soort stilte aan sy kant. 

Sy ’geen antwoord’ is nie soos ’n toe deur nie. Dit is meer soos ’n stil, 

begrypende manier waarop God my aankyk. Dit is asof hy sy kop skud, 

maar nie om te weier nie; eerder asof Hy daarmee vir my sê: ‘Wees 

rustig, my kind, jy verstaan nie.’” (Uit: Die Groot stories boek,bl.162.)  



 

Ons tema vanoggend: Wees rustig my kind, jy verstaan nie. Daarby wil ek ’n tweede sinnetjie voeg: 

God het vir jou in 2017 gesorg.  

 

1. Lyding 

 

Alhoewel die grootste deel van Jesaja aan Juda, met ander woorde die twee suidelike stamme van 

Israel gerig is, is die deel wat ons gelees het gerig aan Israel. Dit is die tien noordelike stamme. En 

alhoewel Juda gewaarsku word om terug te keer na God anders gaan hulle gestraf word en in 

ballingskap weggevoer word, het dit reeds met Israel gebeur. In 722 v.C. het die Assiriërs hulle 

verslaan en weggevoer in ballingskap. Dieselfde lot het later – in 586 v.C. Juda getref.   

 

Hierdie Assiriërs was baie wreed en dit het erge lyding en swaarkry vir die Israeliete veroorsaak. 

Alhoewel hulle nie regtig slawe was nie is groot en moeitevolle verpligtinge op hulle gelê. Hulle is 

belas op allerlei maniere. Ons het gelees van die juk wat op hulle gerus het en die stok waarmee 

hulle geslaan en gedryf is. Die gebied van Israel is deur die Assiriërs verower en in drie dele 

opgedeel: die kusstrook en vlakte van Jisreël, die noordelike gebied oorkant die Jordaan en Galilea. 

Die stamme van Sebulon en Naftali het hier gewoon. 

 

Deel van die lyding was natuurlik dat hulle deur hierdie Assiriërs oorheers is en weggevoer is uit 

hulle eie land. Hulle was onder beheer van die heidense nasie. Hulle het op alle terreine swaargekry: 

finansieel, godsdienstig, maatskaplik. Hulle hele leefwêreld het in duie gestort.  

 

Uiteraard kon hulle kon niks daaraan doen nie. Hulle was uitgelewer aan die Assiriërs se doen en 

late. Hulle het natuurlik taamlik sonder hoop geleef. Dit het beslis nie goed gegaan met die Israeliete 

nie. 

 

Wat dit soveel erger maak, is dat hulleself daarvoor verantwoordelik was. Vroeër jare was hulle 

voorspoedig. Hulle het lekker geleef. Toe begin hulle op God die rug keer. Hulle het dit gedoen deur 

op ander volke te begin staat maak. Verder het hulle mekaar begin verdruk. Veral die armes, 

weduwees en wese is uitgebuit en bedrieg. Die regstelsel is verdraai om die rykes te bevoordeel en 

die armes is te na gekom. Eintlik was hulle arrogante, sorgelose mense wat met ’n skyngodsdiens 

besig was.   

 

Hierteen is hulle herhaaldelik gewaarsku. Die profete het hulle opgeroep om terug te keer na God. 

Maar hierdie oproepe het op dowe ore geval. Die gevolg was dat God hulle gestraf het deur hulle 

aan die Assiriërs oor te gee. Hulle was dus vir hulle eie ondergang en teenspoed verantwoordelik. 

 

Israel het gely as gevolg van hulle eie toedoen. 

 

2. Redding 

 

Terwyl hierdie klomp Israeliete, deur hulle eie toedoen en sonder dat hulle iets daaraan kan doen in 

ellende verkeer, kom God deur sy profeet na hulle toe met ’n boodskap van redding. God gaan hulle 

red. 



 

In hierdie redding is ’n paar sake belangrik. 

 God tree uit sy eie op. Hy neem die inisiatief. Hy doen dit omdat hy wil. God doen dit 

omdat Hy passievol by mense – veral mense in lyding – betrokke is. 

 God stel nie voorwaardes vir sy ingryping nie. Selfs ten spyte van hulle geskiedenis en die 

feit dat hulle self vir hulle situasie verantwoordelik is, gryp God in met redding. Hy redeneer 

nie dat hulle daarvoor gesoek het en daarom moet ly soos hulle verdien het nie. Hy sien 

hulle swaarkry raak en verander dit. Ongeag hulle optrede, red God. 

 Hierdie redding is omvattend. Dit is ’n totale verandering van lyding na voorspoed. 

o  Let net op hoe dit beskryf word: Donkerte, duisternis gaan verander in lig. Hier 

word geskryf oor ’n groot lig. Lig en duisternis word as kontras teenoor mekaar 

gestel. Net so sal die kontras tussen die lyding en voorspoed wees.  

o Die redding word beskryf as God wat weer teenwoordig sal wees. Die volk het juis 

hulle nederlaag en ballingskap beleef as God wat hulle verlaat en eenkant toe 

gestoot het. Nou hoor hulle weer God sal teenwoordige wees. 

o Hierdie redding sal blydskap bring. In plaas van die swaarkry en sekerlik 

mismoedigheid wat daarmee gepaard gegaan het, sal die volk weer blydskap 

ervaar.  

o Daar is weer sprake van oeste. Dit impliseer dat dit finansieel weer beter sal gaan. 

o Daar sal nie meer verdrukking wees nie. Alle herinneringe aan oorlog sal verbrand 

word. Die bloedbevlekte klere, die soldate skoene. Die juk van verdrukking en die 

stok wat slaan en dryf sal weggeneem word.  

 God gebruik mense vir die redding. Ons lees van ’n seun wat gebore sal word en wat die 

redding sal bring. Hierdie seun sal redding bewerk. Hy sal heers. Kyk na sy name: 

wonderbare raadsman, magtige God, Ewige Vader, vredevors. Hy sal vrede en voorspoed 

bring. Hy sal weer ’n koning in die tradisie van Dawid wees. Hy sal die volk weer 

gehoorsaam maak aan God. 

Hierdie gedeelte word dikwels op Christus van toepassing gemaak. Dit is duidelik hoekom 

dit gedoen word. Die Seun en die name asook die redding pas baie goed by ons verstaan 

van Christus is. Tog moet ons besef dit gaan hier oor iemand anders. Een of ander koning 

wat in daardie naby toekoms sou kom en waardeur God die redding sou bring. Die redding 

was uit die verdrukking van die Assiriërs na  vrye volk. 

Ons wat die Christus verhaal ken, kan terugskouend iets van Christus hierin erken. Maar 

hier het dit oor ’n mens gegaan waardeur God die redding sou bewerk vir Israel. 

 Die redding is beslis. Let op: die dinge wat voorspel word, word in die verlede tyd gestel. Die 

volk het ’n lig gesien, hulle het hulle in God se teenwoordigheid verbly, ’n seun is gebore. 

Alles verlede tyd terwyl dit ’n voorspelling vir die toekoms is. Die profete het dikwels die 

verledetyd gebruik vir voorspellings. Daarmee wou hulle die beslistheid, die sekerheid dat 

dit wat voorspel word, gaan gebeur, beklemtoon. ’n Besliste, definitiewe redding. 

 

3. Ons lyding en redding 

    

In die paar verse wat ons gelees het gaan dit oor God wat sy betrokkenheid by sy kinders in nood 

bevestig. Uit eie inisiatief en sonder enige voorwaardes en ten spyte van die mens se skuld, bring hy 

’n totale en besliste redding. 



 

Dit was die geval met Israel. Dit is steeds ook vandag die geval.  

 

Al is ons heel dikwels vir ons eie swaarkry en lyding verantwoordelik of al is ons nie daarvoor 

verantwoordelik nie, God bring redding. Hy doen dit uit sy eie keuse, sy eie inisiatief. Hy doen dit 

sonder om voorwaardes te stel.  Dit is ’n definitiewe en besliste redding.  Hy doen dit deur ander 

mense. 

 

Verstaan julle hoekom ek net-nou gesê het: God het in 2017 gesorg. Ons kan nou reeds -  aan die 

begin van die jaar – daarvan seker wees. So seker asof Hy dit reeds gedoen het. Daarom kan ons 

hierdie jaar met vertroue ingaan. 

 

Natuurlik beteken dit nie dat alles vir ons gaan sin maak en alles na ons sin gaan wees nie. Daarvan 

het CS Lewis ons iets vertel. Hy het God as stil beleef. Ek glo ook nie terwyl Israel in die krisis was het 

alles in gemaak en was alles na hulle sin nie. Daarom is CS Lewis se woorde: “‘Wees rustig, my kind, 

jy verstaan nie” so belangrik. Die rustigheid vra ’n stuk vertroue. Dit vra sekerheid dat God in beheer 

is. Dit vra gehoorsaamheid en afhanklikheid. Dit vra skuil by God. 

 

Al verstaan ons nie, God verstaan. 

 

En nou kan ons nie anders as om juis uit te kom by die Seun van God wat vir ons gekom het om ons 

redding te bring nie. Vir ons het Hy die Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, 

Vredevors geword. Vir ons het hy kom heers en sy heerskappy kom uitbrei en vrede en voorspoed 

gebring. Hy het sy koninkryk gevestig. Dit maak dat ons rustig kan wees met die oog op 2017. In 

voorspoed en in teenspoed. Al verstaan ons nie alles nie, verstaan ons Hy is ons Verlosser. En dit is 

genoeg  

 

Ek het vroeër gesê dat ons gereeld gaan kyk na die implikasies van dit wat ons leer uit die Woord vir 

ons kerk- en gemeente-wees.   

 

Ons kan sekerlik nie ons kerk-wees gelykstel aan lyding en swaarkry nie. Maar dat ons met talle vrae 

en dilemmas sit is waar. In die situasie van ’n wêreld wat so vinnig verander en voortdurende 

aanpassings vrae, is dit nodig om te hoor God is passievol betrokke by mense -  beslis ook by sy kerk. 

En daarin lê ons troos. Ons kan rustig wees. Daarmee bedoel ek nie dat ons maar moet terugsit en 

net wag dat iets gebeur nie. Ek bedoel in vertroue en afhanklikheid op God gerig wees en intussen 

soek na oplossings. Maar met die gesindheid van God se wil soek. Juis omdat ons nie alles weet nie. 

In kort: afhanklik, vol geloof en vertroue, soekend na God se wil maar doelgerig besig om iets te 

doen. 

 

Slot 

 

Ek sluit af met nog ’n storie: 

’n Reisende evangelis in Noordoos-Engeland se Yorkshire distrik het in die loop van sy bediening 

dikwels op ’n plaas oorgebly waar hy ’n eenvoudige seun leer ken het. Die jongman was intellektueel 



gestrem en almal het gedink die evangelis se geselsies met die jongman was nutteloos. Hy was te 

dom. Hy kon beswaarlik sy pligte as skaapwagter nakom. 

 

Die evangelis het anders gedink en voortgegaan met gesprekke met die seun. Hy het hom die eerste 

vyf woorde van Psalm 23 geleer: Die Here is my herder. As skaapwagter sou die seun dit verstaan. 

Om hom te help het hy hom die woorde op sy vyf vingers van sy linkerhand laat aftel.As hy by die 

vierde woord “my” kom, moes hy die vinger met sy regterhand styf toevou. Die evangelis was oortuig 

hy verstaan. 

 

In een van die koue winters met sneeu wat baie dik lê is die seun met die skape in die veld vasgekeer. 

Toe die gemeenskap besef hy is weg, het hulle ’n soek geselskap uitgestuur. Hulle het sy bevrore lyk 

gekry by sy skape wat ook dood is. Wat hulle vreemd gevind het was dat sy regterhand se vinger so 

styf om sy vierde vinger van die linkerhand geklem was, dat hulle dit nie kon loskry nie. Hulle het 

gedink dit was seker maar sy doodangs. Wat hulle nie kon verstaan nie, was die vredige uitdrukking 

op sy gesig. (Uit: Die groot storiesboek, bl. 170) 

 

Ons kan 2017 vashou aan die vyf woorde: Die Here is my herder. Ons kan denkbeeldig vashou aan 

ons vierde vinger.     


