
Preek Jan Steyn op 4 Desember 2011. 

Teks: Jesaja 40:1-11 en Markus 1:1-8 

Tema: Die pad waarop jy gedra word. 

 

Inleiding: 

Waarin lê die permanensie van Kersfees of wat aan Kersfees is werklik permanent en sal altyd voortgaan? Is 

die permanensie daarvan in die Kersboom? Wel, die Kersbome verander en hou ook nie altyd nie en soms is 

Kersbome van plastiek en ander kere van regte hout wat maar met verloop van tyd doodgaan. En na Kersfees 

word die kersboom weggepak tot volgende jaar. Die permanensie van Kersfees is nie in die Kersboom nie. Is 

die permanensie van Kersfees dalk in die liggies wat ons elke jaar met Kerstyd aansteek? In die ou tyd het 

mense kerse aangesteek, later het dit gloeilampies as liggies geword en nou kry jy fibre optic kersbome wat aan 

en af gloei langs jou elektroniese fotoraam. Het jy ook al opgelet hoe baie van die stringe liggies wat laas jaar 

nog gewerk het dikwels een of ander kortsluiting het iewers as jy hulle volgende jaar weer wil opsit? Die 

permanensie van Kersfees is ook nie in die liggies wat ons elke jaar opsit nie. Daardie liggies brand in elk geval 

net vir die Kersseisoen en dan is dit maar weer boks toe en kas toe of solder toe tot volgende jaar.  

 

Is die permanensie van Kersfees dalk in die geskenke wat ons mekaar gee? Wel, die geskenke wat ek as kind 

gekry het en wat my kinders vandag kry is beslis nie dieselfde nie. Ons het as kinders karretjies en poppe gekry 

en later miskien daardie plaat of musiekkasset wat jy graag wou hê. Vandag is dit I-pods en playstations en psps 

en wii-speletjies. Ek ys om te dink wat my kleinkinders eendag vir Kersfees gaan versoek!  Die geskenk wat 

Kersfees baie gesog en snaaks is word ook dikwels teen einde Januarie nie juis mee gespeel nie. En glo my, ons 

ouer manne se aftershave en sportsokkies en braai-toerusting hou ook nie vir altyd nie! Die permanensie van 

Kersfees is nie in die geskenke wat ons mekaar gee nie.  

 

Waarin is die permanensie van Kersfees dan gesetel? Die permanensie van Kersfees is in die storie. Daarmee 

help Jesaja se teks ons mooi vanoggend. Die mens is gras en ons geskenke en liggies en kersbome is 

verganklik, maar die Woord van God bly vir ewig. Dis die storie van Kersfees wat nooit verander nie- dat God 

nie Sy mense verlaat of aan hulself oorgelaat het nie, maar in Sy Seun Sy voetspore op aarde kom laat het en 

ons kom red het. As julle as familie en gesin Kerstyd vier, dink so na oor wat werklik permanent daarvan is. 

 

Ons lees vanoggend op die Tweede Sondag van Advent saam uit Jesaja 40 en Markus 1: 

 

Skriflesing 

 

Ek wil vanoggend begin by die tyd van Jesaja 40: 

Om Jesaja 40 te verstaan is dit belangrik dat ons Jesaja 39 eers nadertrek. Jesaja 39 speel af voor die 

babiloniese ballingskap en ons lees dat Jesaja vir koning Hiskia van Juda die volgende boodskap bring: "Luister 

wat sê die Here die Almagtige: Daar kom 'n tyd dat alles wat in jou paleis is, weggedra sal word na Babel toe, 



al die skatte wat jou voorvaders en jy tot nou toe versamel het. Daar sal niks oorbly nie, sê die Here. Van jou 

eie seuns wat uit jou gebore is, sal gevat word en hulle sal diens doen in die paleis van die koning van Babel". 

Jesaja 39 eindig troosteloos met geen toon van hoop nie- die volk sal in ballingskap weggevoer word so seker 

as wat Selebi tronk toe gaan- fininsh en klaar. Maar nou begin Jesaja 40 met die woorde: Die uitkoms is hier! 

Die uitkoms is hier! Die beter vertaling is: Troos, troos my volk! En hierop volg dan die boodskap dat die volk 

van die Here die straf vir hul sonde in die ballingskap klaar uitgedien het en dat die Here die volk wat in 

ballingskap in Babel was na hul land sal laat terugkeer. Hierdie twee boodskappe staan so ver van mekaar en in 

twee hoofstukke wat mekaar direk opvolg. Hoekom verskil die boodskappe aan die volk so? Die rede is dat 

tussen Jesaja 39 en 40 daar ongeveer 160 jaar verloop. Jesaja 39 speel so teen 700 voor Christus af voor die 

ballingskap in die regeringstyd van koning Hiskia en Jesaja 40 so teen ongeveer 540 voor Christus naby aan die 

einde van die Joodse ballingskap. In hierdie tydsverloop van 160 jaar het die hele ballingskap van die Joodse 

volk in Babel afgespeel. 

 

Wat het die ervaring van ballingskap behels? 

Eerstens is baie van die Jode in Jerusalem en die res van Juda, veral die politieke en geestelike en militêre leiers 

met geweld deur soldate en oorlog uit hul bekende omgewing en van hul families en grond weggeruk. Die 

ballingskap is daarom vir die Jode hierdie tyd van intense verlies. Hulle het hul vryheid as mense en nasie 

verloor, Jerusalem die Godstad soos hulle dit genoem het, is tot op die grond afgebrand en die tempel waar 

hulle die Here deur die eeue aanbid het, is tot platgevee.  

 

Die volk vra in die vreemde in Babel of hulle nog op God kan reken en of Hy raaksien wat van hulle word daar 

in die vreemde. Sit God dalk magteloos en huil tussen die tempelruines in Jerusalem terwyl hulle in die 

vreemde land voortsukkel? Hulle het baie om hulle gesien wat hulle so laat wonder het. Want Babel se gode het 

in indrukwekkende goue tempels gewoon, hulle is op spesiale seremoniële grootpaaie rondgedra in feestelike 

optogte met juigende skares. Babel se gode is baie sigbaar en suksesvol en hierteen het die onsigbare God van 

Israel in baie se oë half sleg afgesteek. Boonop is daar in daardie tyd geglo dat as 'n ander volk jou volk oorwin 

en verslaan het, hulle gode ook jou god of gode oorwin het. Verder het die volk natuurlik ook met die issue van 

skuld geworstel. Die profete het hulle keer op keer gewaarsku om terug te draai van hul verkeerde paaie en die 

Here te gehoorsaam en hulle wou nie luister nie. Die ballingskap was nie onverdiend nie- dit was hul eie skuld. 

Hulle het dit oor hulself en hul kinders gebring- soms laat God die stormwind wat jy self veroorsaak het toe om 

jou om te waai en te ontwortel. Ontworteling, verlies, mislukking- die boodskap van Jesaja 40 word gebring om 

in boksterme te dink vir hierdie volk wat teen die planke is en dink God is nie meer in hulle hoek nie. 

 

Toe kom Jesus: 

Voordat hierdie boodskap van balllingskap en troos en hoop by jou en my lewe uitkom, moet dit eers by Jesus 

gaan draai. Die koms, die geboorte van Jesus basuin hierdie woorde van Jesaja 40 uit: Troos, troos, my volk! 

Die uitkoms is hier! Die uitkoms is hier! God het ons nie aan onsself oorgelaat nie. Net soos Jesaja 40 bevestig 

het dat Hy die volk in ballingskap nie aan hulself oorgelaat het nie. Jesus se geboorte verkondig: Julle God is 



hier! God is nie ver weg in die hemel en ons ploeter maar alleen hier voort op aarde nie. Dit bevestig Markus 1 

vir ons- die woorde van Jesaja 40 kry eers sy ware krag met die geboorte van die Messias. Jesus se Naam is 

Immanuel- nie God-ver-van- ons nie, maar God-met-ons! Die volk van Jesaja 40 hoor dat hulle swaarkry verby 

is, want hulle het geboet vir hulle sonde en die volle straf van die Here ontvang. IN Jesus hoor ons 'n nog groter 

en heerliker vryspraak. Die swaarkry van jou skuld en jou sondeslawerny is verby, want Hy Jesus, het aan die 

kruis geboet vir jou sonde en Hy het van die Here die volle straf ontvang vir jou en my sonde! En vir die skuld 

wat Hy namens my betaal het, kry ek die kwitansie van vryspraak! En Jesus het vir jou en my in ballingskap 

gesterf. Hy het buite die stadspoort gesterf, Hy het gesterf as vervloekte deur die Joodse nasie onder wie Hy 

gebore is, die mense vir wie Hy as Messias seën en redding wou bring. Deur die krip en die kruis van Jesus 

word die mag van God geopenbaar om ons kettings van ballingskap, vervreemding van God en mekaar en van 

verlies en mislukking te breek. Die lirieke van El Shaddai bly my altyd by: "God's most awesome work was 

done by the frailty of His Son." Ons ballingskap in sondeland en skuldland en skandeland is vir ewig verbreek 

deur die bloed van die Seun. Hy het vir ons wat deur ons sonde en verlorenheid van God die Vader geskei was 

hierdie grootpad van genade na die troonsaal van God die Vader oopgemaak.  

 

Hoe kom die boodskap van Jesaja 40 by jou en my uit? 

As Afrikanermense verstaan ons iets van die ou Jode se ervaring van ballingskap. Vir baie van ons bruin en 

swart broers was die ou Suid-Afrika iets van hierdie ervaring van ballingskap- sekere plekke kon jy nie ingaan 

nie en van sekere regte is jy ontneem soos om te kon stem. As Afrikaners het ons tuis gevoel in die ou Suid-

Afrika. Maar in die nuwe Suid-Afrika is ons nie tuis nie. Ons is nou die mense met hierdie baie akute ervaring 

van ballingskap en uitsluiting. In sekere werksomgewings of sekere poste word ons weens ons velkleur 

outomaties uitgesluit. Werkreservering volgens ras is nou net so geldig soos in die ou  Suid-Afrika- ons trek net 

aan die kortste end van hierdie beleid. Sportspanne op skoolvlak en verder word met raskwotas gekies wat met 

mooi woorde soos riglyne verskans word.  

 

Dit pla ons dat die grondwet nie meer God se naam in die aanhef het nie. Dit pla ons dat veral geleerde 

Afrikanermense die basiese leringe van die Bybel begin bevraagteken en die kerk so maklik die rug toekeer. En 

soos iemand skryf: Ja vir Jesus en nee vir die kerk verander in baie gevalle later na nee vir Jesus en nee vir die 

kerk. Ons is bekommerd dat daar geen sensuur meer regtig is wat van die gemors op televisie en die internet 

veral van kinders kan weghou nie.  

 

Baie van die bekende strukture wat ons gedink maar deel van die samelewing behoort te wees is besig om te 

verkrummel soos vryheid van spraak en die media se reg om korrupsie te ontbloot of die onafhanklikheid van 

die regbank. Dit versterk ons gevoel van vervreemding en ontnugtering. Ek weet hoe die verval van die 

strukture in organisasies soos die polisie en gevangeniswese Afrikanermense wat anders gewoond is frustreer 

en tot moedeloosheid dryf. Dit klink my ook maar baie of ons boere tot die staat se vyand nommer een verklaar 

is- hulle wat so baie bydra tot die ekonomie van ons land en so baie mense van werk en heenkome voorsien. En 

veral bejaarde of weerlose mense op plase is die nommer een teiken vir geweldsmisdade. Eugene Peterson 



skryf aangrypend oor wat die ervaring van ballingskap vir die ou Jode beteken het en hy vat die essensie van 

ballingskap so saam: "The essential meaning of exile is that we are where we don't want to be." Ons is waar ons 

nie graag wil wees nie- op dieselfde dorp of plaas as 20 jaar gelede, in dieselfde land, maar ons voel nie meer 

hier tuis of veilig nie en wil selfs soms nie meer hier wees nie. 

 

Die Bybel skryf ook dat vir die kerk van die Here deur die eeue hierdie ervaring van ballingskap nie iets 

vreemds behoort te wees nie. 1 Petrus 2: 11 herinner ons: "Geliefdes, in die wêreld is jullle vreemdelinge en 

bywoners." Daarby herinner Hebreërs 13 ons dat ons in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek het nie, dat ons 

nog op soek is na die toekomstige". Dit wat ons glo van God en van die lewe klink vir al hoe meer mense 

belaglik. Hoe kan iemand uit 'n maagd gebore word, hoe kan God so wreed wees om Sy eie Seun aan 'n kruis te 

laat slaan, hoe is dit medies moontlik dat iemand wat dood is weer lewend kan word, is van die vrae wat die 

skeptiese wêreld vra. Ons waardes is vir hulle vreemd, ons kerkdienste, ons preke en ons gebruike ook. Teenoor 

die blink winkelsentrums lyk ons kerkgeboue maar vaal. Teenoor ryk en blink en voorspoedige mense wat ons 

sien God glad nie dien of inreken in hulle bestaan nie, lyk my lewe as gelowige maar soms half flentergat. 

Amper soos die sigbare en indrukwekkende en baie in your face gode van die Babiloniers teenoor die onsigbare 

God van Israel vir die ou Jode gelyk het. 

 

Wie dra vir wie? 

Miskien is dit die kern waaroor alles gaan: Die indrukwekkende Babiloniese gode moes deur hul aanbidders 

gedra word. Maak nie saak hoe indrukwekkend die grootpaaie en parades was waarop hulle geneem is en of die 

gode met goud en diamante besklaan was nie. Hulle het geen mag gehad as die wat mense hulle gegee het nie. 

Maar die ware God van Israel is anders. Hy het mag- Hy het die mag gehad om Sy volk uit ballingskap te bevry 

en Hy het die mag gehad om ons van ons sonde te bevry deur die dood en die opstanding van Sy Seun. Die 

ware God het mag om dinge te verander en ons te red. Maar die ware God is saam met Sy mag ook die 

Versorger. Die Babiloniese gode moes deur hul aanbidders gedra word. Die ware God dra ons. Hy dra Sy 

lammers soos ek en jy teen Sy bors herinner Jesaja 40:11 ons. By die doop belowe Hy die kinders van gelowige 

ouers  dat Hy ook hulle teen Sy bors, hier by Sy hart sal dra. 

 

Die triomfpad van die Here lyk anders as die triomfpaaie van die Babiloniese gode. Dit was in die tyd van 

Jesaja 40 die stofpad terug na die ruïnes van Jerusalem toe. Dit was die stofpad na die krip van Bethelem toe 

wat Josef en die swanger Maria moes aflê. Dit was die bloedpad van die kruis en die tuinpaadjie tot by die leë 

graf. God se grootpaaie is eintlik meestal uiterlik onindrukwekkend- dit is veral in hoe Hy in Sy Seun na ons 

toe gekom het, as baba in 'n stal, as vlugteling na Egipte, as gekruisigde. 

 

Die troos, die krag van ons geloof is in God wat gekom het om by ons te wees, dat God gekom het om ons te 

dra- dat Hy ons deur die vreemdelingskap en ballingskap wat ons lewe hier op aarde soms kenmerk deurdra tot 

by Sy stad, die ewige stad van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Hierdie troos verander ons om as vergeefdes 

en geneesdes en vrygespreektes te maak soos Jerusalem en Sion geroep is om te maak: "Klim op 'n hoë berg en 



roep hard Sion en Jerusalem, julle wat die goeie tyding moet bring!" Mense wat deur die Here getroos is word 

troosters van ander mense, mense wat deur die Here gedra word, word mense wat ander mense en hulle laste 

begin dra. 

 

Kersfees en die doop deel dieselfde troos- dat God na ons toe kom, dat Hy ons in Sy genade kom opsoek, van 

ons doopdag tot ons oudag. Dat ons maar soos die Jode in die ballingskap telkens ontdek dat ons nie alleen is en 

van God verlate nie. Gaan hierdie Kerstyd in die Here se rus en vrede in. Jy loop nie die pad alleen nie. Jy word 

gedra. 

 

Amen. 

 

 

   


