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Inleiding: 

Met die langnaweek aan die einde van April, die Maandagaand voor die eerste Mei, kry ek die oproep. "Dooms, 

dis Christoph. Ek moet met 'n predikant gesels. Kan ek jou môre kom sien?" Ek wil eers een of ander flou 

verskoning uitdink- ek wou 'n slag op die vakansiedag eenvoudig van die TV goed inhaal wat so op die PVR 

recorder opgehoop het. Maar die skuld ry my en ek maak 'n afspraak met Christoph die volgende oggend by die 

kerk. 

Ek kom by die kerk aan en my gesig vertel dat ek graag êrens ander sou wou wees. Ek herken Christoph 

dadelik. Hy het nog 'n paar van sy voortande verloor vandat ek hom laas gesien het. "Dooms, onthou my my, jy 

het my laasjaar gehelp toe hulle my beroof en al my papiere gesteel het. Jy het my gehelp om ID foto's te kry en 

'n tydelike ID anders kon ek nie meer lorrie ry nie." Ek onthou maar te goed. Ek het al te veel ouens met lang en 

droewige stories op my pad gehad. Ek is lus om sinies te vra of hy regtig 'n predikant nodig het en of hy net 

geld soek. Maar ek luister so geduldig soos ek kan na sy storie. Hierdie keer is sy moeilikheid groter as laas jaar 

toe ek hom gesien het. Hy was iewers op een of ander klein dorpie na hy 'n vrag in die Kaap afgelaai het. Daar 

het hy geëet en 'n hoenderbeen het in sy keel vasgesteek en hulle het met hom hospitaal toe gejaag. In die 

hospitaal is sy lorrie se sleutels gesteel. Hy het geld nodig om in Namibië te kom om sy lorrie se spaarsleutels te 

gaan haal. Ek verloor iewers die draad van waar die lorrie nou eintlik is. "Christoph, is daar niemand wat in jou 

huis kan ingaan en jou sleutel kan kry en dit kan af courier vir jou nie?" "Nee dooms, ek ken niemand daar nie, 

ek slaap so tussen die lorriery net drie aande in die maand by die huis. Niemand het my huis se sleutel nie, ek 

weet nie wie om te vertrou nie. Ek het nie eers meer familie nie. Daar is niemand nie."  

Ek help maar weer, al is my hart nie daarin nie. Of sy storie waar is of nie, hy het veel minder as ek. Daardie 

nag slaap ek sleg- kon ek nie net vir Christoph 'n gebed gedoen het nie, miskien vir hom brood gaan maak het 

by die huis nie? Ek wou hom so gou moontlik van my afkry. Geld is steeds die maklikste manier om jou 

hartskuld te betaal. Ek wonder waar Christoph is, oor hoe sy storie volgende keer nog langer en droewiger sal 

wees. En of ek volgende keer nie dalk verskoning sal maak dat ek nie beskikbaar is as hy my soek nie. 

Kom ons gaan kyk bietjie na die godsdiensbeoefening van die Israeliete in Jesaja 58, dan sal julle dalk verstaan 

hoekom ek hierdie storie van Christoph vertel het. 

Die Israeliete se godsdiens: 

Julle sien, die Israeliete in die tyd van Jesaja 58 was nie godsdienstig afvallig of onverskillig nie. Nee, hulle was 

eintlik geweldig toegewyd in hulle aanbidding van die Here. Vers 2 sê dat hulle elke dag na die Here se wil 

gevra het, asof hulle regtig wou weet wat Hy van hulle verwag het. Die laaste deel van vers 2 lees letterlik dat 

hulle behae het in die toenadering tot God, dat hulle lyk of hulle van Sy teenwoordigheid hou. Hierdie mense 

lyk vir my eintlik soos model kerkmense, hulle sou elke Sondag in die kerk wees en getrou hul dankoffer gee 

en nooit nee sê om op die kerkraad te dien of sop vir die sopkombuis te maak nie. Boonop het die Israeliete in 

hierdie tyd gereeld gevas. Hulle het hulle van kos en wyn en soos gebruiklik was in daardie tyd, selfs van 

seksuele omgang in die huwelik weerhou om eintlik nader aan die Here te kom. Wat kon dan nou fout wees met 

hulle godsdiens? 

Kom ons begin by die vas: 

Vas is soos ek reeds aangedui het, hierdie opgee van sekere dinge soos kos en wyn omdat die gelowige God 

graag in hierdie dieper of voller manier wil leer ken. Ware vas is dus in die tyd van Jesaja soos vandag ook, 

beskou as hierdie private saak tussen jou en God. Dit het nie eintlik met ander mense iets te doen gehad nie. Dit 

was deel van jou persoonlike geloofsbeoefening.  

Die eerste probleem met Israel se vas en vasdae was dat die motiewe daaragter nie suiwer was nie. Hulle 

het dit as hierdie hefboom beskou om God se guns te verkry. Daarom is hulle kwaad dat hulle vas en dit lyk of 

God dit nie sien nie, dat hulle hulle verootmoedig en God gee nie aandag daaraan nie. Here, waar is U guns, 

waar is U seën oor ons, is hulle eintlike vraag en beskuldiging. Ons vas nie vir ons gesondheid nie- ons vas 

sodat U vir ons goeie dinge kan gee. Dis hierdie meganiese idee van godsdiens- ek doen sekere dinge sodat God 

my sekere dinge kan gee wat ek verlang. Hierdie soort godsdiens gaan nie daaroor om God te eer en te 

verheerlik nie, maar om my selfsugtige behoeftes wat Hy vir my moet bevredig. Deur die woorde van Jesaja 

leer God die volk dat egte veroortmoediging nie moet wees sodat God jou situasie kan verander of jou moet 



seen nie, maar sodat hou hart en lewe kan verander. Die kernprobleem van Israel se vas en aanbidding was dat 

hulle die Here gedien het soos hulle wil en nie soos wat Hy wou gehad hulle Hom moes dien nie. 

Die tweede probleem met Israel se vas is dat hierdie nader wees aan God wat die vas veronderstel hulle 

nie nader aan mekaar gebring het of genadiger met hul werksmense gemaak het of meer omgee vir 

minderbevoorregtes gegee het nie. Hulle vasdae het uitgeloop op twis en rusie, op vuisslaan selfs. Hulle het 

mekaar sommer in die kerk se parkeerterrein gepak. Hierdie stilword by die Here het nie veroorsaak dat hulle 

sagter was in die persoonlike issues wat hulle met mekaar gehad het nie. Dit het hulle nie by meer begrip vir 

mekaar of ware vergifnis uitgebring nie. Dis dalk die ergste: dat jy in die teenwoordigheid van die Here kom en 

elke keer uitstap as presies dieselfde mens met dieselfde issues. Hulle het op hul vasdae die mense wat vir hulle 

werk nog harder laat werk. Die base het kerk toe gegaan en die werksmense moes hierdie lang lysie van take 

uitvoer. Hulle het nie die opsie gekry om ook deel te neem aan die vas of hierdie aanbidding van die Here nie. 

Hulle het hul eie deel moes doen en die baas se deel ook. Die mense wat voor die vasdae verdruk was of honger 

of sonder klere was, was dit na die vasdae ook. Israel het gevas, maar die wêreld het ongestoord sy gang gegaan 

en niks het verander nie. Israel moes by monde van Jesaja hoor dat hulle nie die vrede en seën van die Here 

ontvang nie, omdat hul  aanbidding net vertikaal geskied en nie die armes, verdruktes, hongeriges en wese 

insluit nie. Hulle probeer skuil agter die kerkdeure. In die tyd van Jesaja 58, is die volk van die Here pas uit die 

Babiloniese ballingskap bevry. God het van hulle verwag om daarom ook op te tree as bevryders van hulle 

medemens. 

Die nuwe vas of aanbidding van die Here: dit gaan oor God én oor ander mense: 

Jesaja kom praat eintlik oor hierdie nuwe vas of manier van die Here aanbid. Anders as wat hulle gedink het, is 

dit nie net iets vertikaal of persoonlik tussen jou en God nie. Ware vas en aanbidding van God loop uit op 

praktiese liefdesdade teenoor ander. Ware vas of aanbidding is dus nie waarvan jy jouself weerhou nie, maar dit 

wat jy vir mense in nood doen. 

Iemand wat hierdie beginsel mooi verwoord het, was die aktrise Audrey Hepburn. Sy was beskou as een van 

die mooiste vroue van haar tyd en was hierdie geweldige styl-ikoon. 'n Bekende vrouetydskrif vra haar toe om 

skoonheidswenke vir hul lesers te gee. Hier was haar skoonheidswenke. Is dit nie ook so gepas vir moedersdag 

nie. 

For attractive lips, speak words of kindness. 

For lovely eyes, seek out the good in people. 

For a slim figure, share your food with the hungry. 

For beautiful hair, let a child run his or her fingers through it once a day. 

For poise, walk with the knowledge that you never walk alone. 

Remember, if you ever need a helping hand, you'll find one at the end of each of your arms. 

As you grow older, you will discover that you have two hands, one for helping yourself, the other for 

helping others. 

Jesaja 58 en ons: 

Hierdie gedeelte in Jesaja het my gewys dat ons so maklik godsdiens kan bedryf, dat ons ook gereeld kerk toe 

kan gaan en geestelike dinge kan doen soos Bybel lees en bid en vas, maar ons lewe wys nie dat ons hierdie 

ware verhouding met God het nie. Dan is dit soos die seuntjie wat na die oggenddiens by die middagete gebid 

het: "Dear God, we had a good time at church today…but I wish you had been there." 

Jesaja het my herinner dat ons aanbidding van God nooit los te maak is van die res van ons lewe of van die 

lewens van ander mense nie. God het deur Sy Seun in genade teenoor ons opgetree en Hy vra dat ons op 

daardie genade antwoord deur in die wêreld en teenoor mense op te tree op maniere wat hierdie genade 

reflekteer of uitstraal. Daarom mag ons erediens of gesamentlike aanbidding ook nooit hierdie wegvoering na 

hierdie ander soort geestelike wêreld wees waar alles daarom draai dat ons nou so wonderlik bedien of gestig 

word nie. Ons aanbidding is nie ontvlugting uit die wêreld nie. Dit is juis hierdie ontmoeting met God wat ons 

onder die diep besef bring van ons verantwoordelikheid teenoor mense en die wêreld.  

God meet ons geestelike toewyding nie aan hoe diep en gereeld ons voor Hom gebuig het nie, maar aan hoe ons 

die behoeftes van ander mense vervul het, daardie mense soos Christoph aan die begin wat ons pad kruis en wat 

ons so moeilik onder ons vel en in ons hart laat inkruip. Want ons maak somme: As ek begin omgee en help, 

waar gaan dit alles eindig? 

Iemand het eenmaal die antropoloog Margaret Mead gevra wat die vroegste teken van beskawing in enige 

kultuur wou wees. Die persoon wat die vraag gevra het, het gemeen sy sou antwoord dat dit 'n kleipot of 'n 



maalsteen sou wees. Haar antwoord het verras: dit sou 'n femur of dybeen wees wat gebreek is en genees het. 

Dit het beteken iemand het by hierdie reël van survival of the fittest verby gegaan en iemand anders se jag en 

versorgingstaak oorgeneem sodat sy femur kon aangroei en genees.  

God vra van ons om hierdie femur-godsdiens te beoefen- om ander mense te help om op die been te kom. Om 

hulle te help wat nie hulself kan help nie. God se genade val nie sommer uit die lug asof by magic in mense se 

lewens in nie- dit val meestal vanuit jou en my lewe in hulle lewens en bestaan in. Ek en jy is meestal die 

antwoord op die gebede wat hulle tog God rig om hulp. Ons moet almal vanoggend omdat ons die ontferming 

en barmhartigheid en warmte van God se liefde ken soos Jesaja by sy roeping antwoord: Hier is ek Here, stuur 

my, gebruik my.  

Carli Lessing skryf hierdie lied My hele menswees wat iets hiervan so mooi verwoord: 

Ek gee U my hande 

Om U werk te doen 

Ek gee U my voete 

Om U weg te loop 

Ek gee my oë 

Om te sien soos U doen 

Ek gee my tong 

Om U woorde te sê 

 

Ek gee my hele menswees 

Ek gee alles wat ek is 

Ek bring my hele lewe 

My liggaam en my gees 

Here Jesus ek kom vra 

Kom leef en werk en bid in my 

 

Ek gee my gedagtes 

Dat U in my kan dink 

Ek gee U my gees dat U in my kan bid 

Maar bo dit alles 

Kom gee ek ook my hart 

Laat U liefde vir mense in my brand. 

 

Dis ware aanbidding, dis egte en suiwer godsdiens. 

Amen. 


