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Teks: Jesaja 62: 1-12  

Tema: Om saam met God te droom, te bid en te werk. 

Inleiding: Geloof beteken ook die moed om te droom 

Iemand skryf hierdie woorde: Geloof beteken ook die moed om te droom. Want om te droom, vat verseker 

moed. Ek dink hier aan storie man met naam Hans Babblinger- wat graag wou vlieg. Net een problem- in 16de 

eeu geleef- geen helikopters of vliegtuie, selfs sweeftuie nie. Hans dus dromer tyd ver vooruit. Hans se beroep 

maak van kunsledemate. Dokters van daardie tyd baie makliker as vandag se medici ledemate amputee- nie 

oor middele en tegnieke beskik vandag algemeen en vanselfsprekend. Hans dus baie werk gehad, en so 

tussendeur besluit iets daadswerkliks te doen aan droom om te vlieg.  

Het sy kundigheid gebruik vir hom vlerke te bou en toe klaar hy en sy vriende na die Alpe gegaan om sy vlerke 

te toets. Daar was heelwat opwaartse lugstrome wat hom sy help, al het hy dit nie geweet nie. Hy het toe 

gespring en al het hy nou nie opgestyg en gevlieg nie het hy op manier so veilig na grond gesweef dat souk on 

sê hy het gevlieg. Hans was bly en sy vriende het hom toegejuig.  

Hans Babblinger het die krag van drome geken, maar ook die krag van gebreekte of verpletterde drome. Hans 

se eie gemeenskap so beïndruk met sy prestasie wou hê dat hulle koning en die biskop moes sien waartoe een 

van hulle dorpie se inwoners in staat was. Hulle het een versoek gehad- hy moes sommer buite dorpie van 

hoogte af spring sodat baie mense kon sien hoe hy vlieg. 

Arme Hans het nie geweet dat geen opwaartse strome was rondom die hoogte waar hy afgespring het nie en 

het soos klip in rivier geval. Die volgende Sondag het biskop baie sterk boodskap gelewer met tema: Die mens 

is nie veronderstel om te vlieg nie. Hans het hom geglo en sy vlerke vir ewig gebêre. Hy is kort daarna dood- ‘n 

gebroke man wie se drome aan skerwe gelê het. 

Ek dink een van ons en die hele ou mensdom se grootste krisisse is dat ons nie sommer meer droom nie. Ons 

het al in ons koppe uitgewerk hoe dinge tog nou maar een maal inmekaarsteek. In die praktyk het ons gesien 

werk die huwelik nie altyd uit soos In die strorieboeke nie- soos Leonard Cohen sou sê- dit voel die meeste 

dae meer soos hierdie cold and broken hallelujah as die victory march.  Daarom droom ek nie later dat ons 

huwelik anders kan lyk of beter kan wees nie. Ons kyk na ons land en in ons harte glo ons nie dinge gaan 

werklik verander nie- hoekom nog droom dit kan? Ouens soos Mandela het gedroom dat hierdie land goed 

kan wees vir almal wat hierin woon, maar wat het van sy droom geword? En dinge verander nie as die ouens 

wat aan bewind is eenvoudig die oorwig van getalle agter hulle het nie. As dit by politiek en veral politieke 

mag kom, moet jy maar liewer in werklikhede deal as in drome. Kyk maar na my en jou lewe. Toe ek jonk was 

het ek dalk gedroom om hierdie werk of iets soortgelyks te doen wat ek nou doen en die realiteit was soveel 



anders as my droom. Nou oorleef en net dit waaroor ek as jongmens gedroom het- my eie besigheid of om in 

die polisie te wees of die onderwys te wees of ‘n dokter of boer dalk te wees. Ek het so baie van my passie 

verloor vir wat ek doen, sal baie mense sê. Dis soos die liedjie van die klankbaan van Les Miserables sing: Life 

has killed the dream in me.  

Ons dink daarom droom is nog vir kinders of vir jong mense met die lewe nog voor hulle oop. Baie van die res 

spandeer hul tyd om teleurgestelde drome te verwerk en te dra. Die mense aan wie Jesjaja 62 gerig is, het 

geweet wat dit is om met teleurgestelde drome en verwagtings te stoei. Op hierdie stadium het die volk van 

die Here deur die ballingskap in Babilon van 70 jaar of meer geworstel en die Persiese koning Kores het reeds 

sy edik of wet uitgevaardig wat hulle die geleentheid gegee het om na hul eie land terug te keer. ‘n Paar 

ballinge het al teruggekeer na Jerusalem, maar baie sit nog daar in die vreemde land- hulle het nie die middele 

om terug te kan keer nie of hulle is onseker of hulle moet of wil. Hulle het dalk hierdie nuwe lewe vir hulle 

daar in die vreemde uitgekerf.  

Vir die mense in Jerusalem het die droom wat hulle teruggebring het in hierdie half wrede nagmerrie ontaard. 

Die mense wat in hul afwesigheid hul intrek in Jerusalem en omstreke geneem het terwyl hulle weg was, het 

hulle met groot vyandigheid ingewag en hulle moes letterlik Jerusalem herbou met die troffel in die een hand 

en die spies in die ander. Hulle het gesukkel om die landbou weer aan die gang te kry en is geteister deur 

misoeste en plae soos sprinkane die eerste paar jare na hulle terugkeer. Iemand beskryf hierdie tyd in die 

landbou so: The land withheld its blessing. Die wonderlike stad Jerusalem wat hulle voorouers vir hulle 

geskilder het het met hulle terugkeer maar baie soos hierdie troostelose hoop klippe gelyk soos wat die 

Babiloniers dit destyds verwoes het. Hulle moes alles letterlik van die grond af opbou. Op hierdie stadium het 

hulle begin om ook die tempel te herbou, maar dit was haar half tweederangs- glo baie ver van die 

oorspronklike wat die Babiloniers so baie jare gelede verwoes het. Daarom het hulle so bietjie in hul 

godsdiens en aanbidding van die Here ook gesukkel. Hierdie ouens sou kon sê die werklikheid wat ons hier 

gekry het, is soveel anders as die drome. Die slim mense sê as die werklikheid waarin jy leef of blootgestel is 

en jou drome en ideale te ver uitmekaar is, kry jy kognitiewe dissonansie. Dit beteken jou kop kan die 

werklikheid wat jy sien en beleef en wat jou drome en ideale was net nie bymekaar uitbring nie- dan kry jy 

hierdie permanente moedeloosheid of verslaentheid of selfs depressie oor jou.  

Die troos wat Jesaja 62 bring vir mense wat droom-sinies en droom-voos is, is dat God ook droom. God droom 

hier oor Jerusalem. Die Here droom dat daar hierdie nuwe verhouding tussen hom en sy volk tot stand sal 

kom- ‘n verhouding wat laat dink aan ‘n huwelik van ‘n man wat met ‘n meisie trou. God droom dat die mense 

van die land weer hul eie koring en druiwe sal kan eet, wyn kan drink wat hulle self gemaak het. Die Here 

droom veral dat Jerusalem soos hierdie groot banier of advertensie bord vir die nasies sal wees sodat hulle 

ook sal kan sien hoe goed Israel se God is. Maar God droom maar nooit net nie. Ook ken die Ou Testament nie 

ons vals onderskeiding tussen dromers en doeners nie. 



God roep die volk op om te bid: 

Dit mag dalk vir ons vreemd klink dat die wagte op die mure God aan Sy beloftes moes herinner en nie moes 

rus totdat hy daardie beloftes uitvoer nie. Dis amper meer soos die mazkir of herinneraars aan die koninklike 

howe wat die koning dag en nag aan sy beloftes moes herinner. Gewoonlik is wagte op die mure mense wat in 

stilte op die mure uitkyk vir iemand wat kom, maar hierdie wagte roep aktief uit na die Een wat kom en hou 

nie op uitroep totdat Hy gekom het en gedoen het wat Hy gedroom en beloof het nie. En die Een wat hulle 

hier verwag het , was geen mens nie, maar God. Hoor vers 11: Hy (GOD) wat jou  red, kom! Die persoonlike 

koms van die Here na hulle toe is een van die kernkomponente van Israel se geloof gewees.  

Ons het hier in Jesjaja 62 met voorbidding te doen en rondom voorbidding moet ons veral vir twee 

misverstande versigtig wees. Die eerste is dat hierdie voorbidders of herinneraars kon dink dat voorbidding 

beteken dat God as’t ware teen Sy wil oorgehaal moet word om dinge te doen wat Hy nie eintlik wil doen nie. 

En met gebed het ons die tool om SY arm te draai om dit te doen. Vers 8 en 9 herinner ons dat hier geen 

misverstand moet wees nie- God begeer ook die herstel van Jerusalem: Die Here het ‘n eed afgelê en deur Sy 

groot mag sal Hy dit gestand doen.  

Die tweede misverstand is dat hierdie voorbidders kon dink dat die saak waarvoor hulle intree oop is in die sin 

dat niemand weet of kan sê of dit waar sal word of sal realiseer nie. Hierdie saak is nie oop nie- God het ‘n eed 

by Homself afgelê dat Hy die stad Jerusalem en sy mense en hul land sal herstel. Ons kan bid omdat God 

beloftes ook aan ons gemaak het en omdat Hy die mag het om Sy beloftes te vervul! Iemand skryf dat die 

groot krisis nie is dat God nie genoeg omgee om ons gebede te verhoor nie, maar eerder dat ons nie genoeg 

omgee om Hom daarvoor te vra nie. Ons wil nie die gebedswagte en die mazkir of herinneraars op die mure 

wees nie! 

Dis belangrik om ook te weet dat ons nie alleen bid nie. Ek lees van die opgestane Here Jesus in Romeine 8 

wat sit aan die Regterhand van God. Van Hom word gesê dat Hy nou vir ons daar pleit of bid. Ek lees in 

dieselfde Romeine 8 oor die werking van die Heilige Gees: Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons 

weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met 

woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit 

volgens die wil van God vir die gelowiges. Die Gees pleit of bid ook volgens die wil van God vir die gelowiges. 

Die Here steek ons in die werk as ons saam met Hom droom en bid: 

Jesaja 62 het my net kom herinner dat om saam met die Here te  bid en te droom nooit passief is nie. Dat ons 

maar bid en wag om te kyk wat God gaan doen nie. Die volk word gestuur om die pad te gaan regmaak en die 

klippe of struikelblokke uit die pad te gaan rol van hulle wat nog op pad terug is uit die ballingskap na 

Jerusalem toe. Die mure van Jerusalem en die infrastruktuur van die land is op die ou end nie deur engele 

herbou nie, maar deur biddende mense wat baie hard moes werk. Dis maar die ou leuse: bid en werk! In ons 



geval hier droom en bid en werk. Ook die werk in ‘n gemeente en ‘n gemeenskap word nie deur engele of die 

Here alleen verrig nie. Dit word deur mense gedoen wat in die Here se krag die werk onderneem. Ons is 

medewerkers van God en die planne wat Hy vir die wêreld en sy kerk of gemeente en mense se lewens het. 

Iemand skryf hierdie mooi saligspreking: Gelukkig is hulle wat drome droom en bereid is om die prys vir die 

verwesenliking daarvan te betaal. Dis hoe God wil hê ons moet droom! 

Slot: Hoe het God Jesaja 62 waar gemaak? 

Hierdie is vreemde teks vir Kersfees- geen baba in krip of moeder Maria of herders of wyses. Gaan nie oor 

Bethelehem Jesus se geboortedorp maar oor Jerusalem. Wat dit Kersteks maak net een frase: Hy wat jou red 

kom in vers 11. God het deur Sy Seun se geboorte gekom om ons te kom red- Hy word gebore om Sy volk en 

die hele mensdom van hulle sonde te red. 

En dit is Hy wat op die ou end van Jerusalem hierdie bekende en gewilde stad gemaak het soos Jesjaja in vers 

12 van hoofstuk 62 voorspel. Nie oor wat Hy in Jerusalem gedoen het nie, maar buite Jerusalem. Buite die 

stad is die kruis ingeslaan wat God en mense, maar ook mens en medemense kom versoen het. Hier het God 

se liefde nie net vir Jerusalem en die mense van Israel nie, maar vir die ganse mensdom die helderste ooit 

gebrand. Die kruis van Golgotha buite Jerusalem was die kragtigste banier ooit van God se liefde vir die hele 

wêreld.  

Verseker maak God Jesaja 62 ook waar deur SY kerk wat tog opgeroep word om saam met God te droom, te 

bid en te werk. Die Heilige Gees skryf iemand, werk in ons om ons te verander na agente van goeie nuus in 

hierdie slegte nuus wêreld. Ons bring hierdie goeie nuus aan die wêreld nie net deur wat ons praat nie, maar 

veral deur wat ons doen en hoe ons teenoor mense optree. Ek wonder of ons ook soos die wagte op 

Jerusalem se mure volhardend sal bly bid vir die herstel van hierdie dorp waarin ons woon en of ons glo dat 

God werklik sy lot kan en wil verander. En of ons bereid sal wees om deur Hom gebruik te word om SY doel en 

droom vir Malmesbury te verwesenlik. 

Ons as kerk moet tog nie in ‘n siniese wêreld wat glo dinge bly maar soos wat dinge is ons vlerke wegpak soos 

Hans Babblinger en ophou droom en bid en werk nie. Want God droom en bid en werk ook. En Hy nooi ons uit 

om saam met Hom te droom en te bid en te werk. Geloof is waarlik die moed om te kan droom. Geloof is 

waarlik die moed om te bly bid. Geloof is werklik die moed en krag om te bly werk. Hoekom kan ons dit so 

teen die grein van die wêreld in doen? Want die Een wat Jesaja voorspel het met sy woorde Hy wat jou red, 

kom is klaar by ons, met ons en in ons. 

Amen 


