
Preek Jan Steyn 15 Desember 2013. 

Teks: Jesaja 35:1-10 en Mattheus 11:2-11 

Tema:  Die nuwe pad 

 

Inleiding: Vals hoop en vals vreugde en vrede: 

Drie dinge waarin die wêreld soms vir my in uitblink, is vals hoop en vals vreugde en vals vrede. Daar word 

die volgende ware verhaal vertel uit die Franse geskiedenis. Daar was een maal hierdie tyd van ekonomiese 

depressie in Frankryk. Die regering het besluit dat hulle werk gaan skep vir die duisende werkloses en besluit 

om hulle in te span om paaie te begin bou. Aan die begin het alles goed gegaan. Die mans het elke maand 

betaling ontvang vir hulle werk en die gees onder die werkers was baie goed, en die regering was baie 

ingenome met homself. Toe begin ‘n paar van die mans die vraag vra waarheen al hierdie paaie wat hulle 

besig was om te bou nou eintlik heen lei. Die regering moes erken dat die meeste van die paaie eintlik nêrens 

heen gegaan het nie en dat die meeste sou eindig in hierdie amper eindelose stuk moeras. Dit het die gees 

van die werkers gebreek. Hulle het die doel agter hul werk verloor. Hulle het die hoop gehad dat hulle besig 

was om die lewe beter te maak vir hulself en ander. En toe besef hulle dat dit nie was waarmee hulle besig 

was nie. Hulle was besig om te bou aan hierdie paaie na nêrens. Die skrywer sluit af met hierdie opmerking 

wat by my vassteek: We need a useful hope. Ons moet glo ons hoop en werk aan iets wat ons en ander se 

lewens beter sal maak.  

Ek sien baie van hierdie ontnugterde hoop in ons land vandag. Hoekom is Zuma uitgejou by Madiba se 

begrafnis diens? Want Madiba het mense saam gebring om te bou aan hierdie land wat vir ons almal se 

kinders vrede en harmonie sou bring en Zuma en sy trawante het met korrupsie en oneerlikheid hierdie 

droom skielik baie vaag en onseker laat lyk. 

Ek dink iets anders behalwe vals hoop wat baie sterk in ons samelewing voorkom, is vals vreugde. As jy net 

hierdie produk begin gebruik, sal jy werklik gelukkig wees. Ek soek een jaar vir nuwe hardloop skoene en stap 

by hierdie groot sport winkel in. Ek vra vir die  verkoopsman watter skoen ek behoort te koop. Hy stap dadelik 

na die duurste paar op die rak en hou dit triomfantelik in die lug en roep sonder enige sweem van twyfel uit: 

Sir this is the shoe. This is the only shoe that will make you smile and keep you smiling! Koop net hierdie goed 

dan verander jou lewe.  Jy moet eers ten minste een keer oorsee gaan vakansie hou voor jy werklik gelukkig 

kan wees. As jy hierdie kar ry, gaan jy voel of jy die beste gery het. As jy nog hierdie graad of kwalifikasie kry of 

daardie posvlak kan bereik, gaan jy by ware geluk uitkom. Iemand het geskryf ons streef en ons streef na meer 

en meer en meer en dit bring vir mense al hoe minder bevrediging en vreugde en vrede. Veral hierdie tyd van 

Kersfees kan so maklik gevul wees met vals vreugde en vrede. Koos van der Merwe beskryf dit so raak in 

Prophet se Kersfeesliedjie: 



Liggies brand op elke straat en die mense word vir niemand kwaad, want dis kersfees in ons land. Tien duisend 

vader krismisse is natgesweet in hul sneeumusse want dit kersfees in ons land. 

‘n Honderd winkels in ‘n ry is almal innig lief vir my. En my geldvriend sal my help betaal en wie moet ek 

bedank as ek vir iemand ‘n present kan koop, ‘n katjie of ‘n hondjie of ‘n ringetjie vir jou, my dingetjie vir jou. 

Selfmoord anoniem se skof is nou van tien tot tien want geld kan nooit die liefde koop en partytjies moet ten 

einde loop. 

Net so raak is die lirieke van strate van goud: 

Die mense jaag na dolheid om na rustigheid te spoed. Waar dit leeg is soek almal volheid en dit raas soos ons 

stilte soek. 

Kom ons kyk bietjie of die teks van Jesaja 35 iets met ons kan deel of ware hoop en ware vreugde n ware 

vrede. Want dis wat ons almal tog ten diepste soek. 

Die woestyn- lewe in die onwaarskynlikste plek: 

Jesaja 35 word geskryf aan mense wat in ballingskap is. Wat deur hierdie vreemde moondheid, waarskynlik 

die Babiloniërs  in hulle eie land oorval is waarna die godsdienstige en politieke leiers en die jongste en beste 

van hul mense na hierdie ander moondheid, weggevoer is om daar ver weg van hul eie mense in hierdie 

nedersettings te bly wat baie soos ons plakkerskampe van vandag voorgekom het. Hierdie ballinge wil baie 

graag terugkeer na hul stad- na Sion of Jerusalem en na hulle mense. Eintlik is hierdie terugkeer vir hulle na 

Sion nog veel meer- hulle geglo omdat die tempel in SIon of Jerusalem is, die teenwoordigheid van God, of 

God self ook daar is. In hulle gemoed is die terugkeer na Sion toe ook die terugkeer na God toe, na daar waar 

mens volgens hulle oortuigings Hom sou kry. Maar daar is hierdie struikelblok op die pad- hulle moet op pad 

na Sion of Jerusalem toe deur onherbergsame woestyngebied trek. Met groot groepe mense met kinders en 

bejaardes by het hierdie reis net nie moontlik gelyk nie.  

Deur Jesaja beloof God aan Sy volk dat Hy juis hierdie grootste struikelblok van almal, die woestyngebied in 

hierdie tuin van Eden sal verander met plante en blomme en gras vir weiding. Vir mense wat daardie 

onherbergsame woestyngebied geken het of daar groot geword het, het Jesaja se profesie seker half belaglik 

geklink. Die woestyn kry maar min reën en as dit die slag val is daar sekerlik hierdie effense oplewing, maar 

wel, die woestyn bly maar die woestyn. Hierdie beeld van die woestyn is vir my simbolies- ons het laas week 

gesê Jesaja dink in prentjies. Die Here sal SY volk dra deur dit wat vir hulle die grootste struikelblokke is in hul 

terugreis na Sion- die ballingskap en die woestyn waardeur hulle moet reis om daar uit te kom. Jesaja teken 

die prentjie van hierdie dorre woestynwêreld wat met plante en blomme en nuwe lewe oortrek sal word om 

aan te dui dat die eerste uittog of eksodus vanaf die woestyn van Egipte na die beloofde land Kanaän oortref 

sal word deur hierdie tweede Eksodus vanaf Babilon na Jerusalem toe. 



Dis juis hier op die mees onwaarskynlikste plek van almal dat God die vernuwing van die natuur beloof sodat 

mense wat bang is om deur hierdie land van doodsheid te trek, hulle vrees kan agterlaat omdat God dit 

verander in hierdie plek van lewe. Dink maar aan The curious garden. Die plek waar jong Liam lewe in die 

grouheid van sy stad ontdek is juis daar op die grou, grys en stukkende spoorlyne van sy stad wat nie meer in 

gebruik is nie. 

Ons weet Kersfees is om die draai en ons weet waarvoor Kersfees staan: God by ons en ons by Hom. Maar die 

pad Kersfees toe word ook soms of heel dikwels vir ons geblokkeer deur magte en omstandighede buite ons 

beheer, dalk erger nog: deur mense na aan ons. Ek wil julle herinner dat God ook in staat is om in die mees 

onwaarskynlik plekke van jou lewe nuwe lewe en moontlikhede oop te maak. In daardie huwelik of 

huweliksmaat wat jy jare terug al afgeskryf het. In daardie verhouding met jou ouer of jou kind wat jy gemeen 

het maar altyd sleg en gebroke sal wees. Miskien wil God dit doen in jou werk of beroepslewe wat vir jou 

hierdie dodelike groef geword het wat jy maar net oorleef elke week sodat jy by die vakansie of jou verlof kan 

uitkom. Miskien wil God dit doen deur vir jou eenvoudig hierdie nuwe doel of fokus in jou lewe te gee- net 

hierdie besef te gee dat jy gemaak is om te bou aan meer as paaie na nêrens. Jesaja 35 se beeld van die 

woestyn wat nuwe lewe kry het my kom herinner: Niks en niemand is so dood dat God nie daar lewe kan 

bring nie. 

Hoekom kan die volk die pad terug na Sion aanpak wat vir hulle so swaar en onmoontlik en onwaarskynlik 

klink? Hoekom kan ons die grootste struikelblokke in die pad van ware vrede en vreugde en hoop in ons lewe 

in die oë kyk? Vers 4 is die kern vir die volk van Israel in ballingskap en vir jou en my: Julle God is hier, God 

kom julle red! Dis soos hierdie opregte gebed wat iemand eenmaal gebid het: Here U hoef nie altyd die storm 

weg te vat nie. Verseker my net dat U saam met my in die bootjie is. Dis waaraan vers 4 vir Israel en vir jou en 

my kom herinner: Ware hoop is op God gerig, is hierdie wag op Hom, hierdie onwrikbaar vertrou op Hom. 

God se vernuwing begin in die natuur. Maar dit spoel oor na mense toe. 

God se vernuwing van mense is geestelik en emosioneel en fisies: 

God beloof om mense ook te vernuwe. Die een deel van hierdie vernuwing is geestelik en emosioneel: die 

hande wat slap hang en die knieë wat knik en mense wat moed verloor het. Hierdie mense wat moed verloor 

het word in een Engelse vertaling vertaal met those of a fearful heart- letterlik ones whose hearts are racing. 

Dis wat die Ou Afrikaanse vertaling bedoel met die wat vervaard is van hart. Vir ons wie se harte op loop is 

van die onsekerheid oor ons toekoms en van angstigheid oor honderde dinge beloof Jesaja dat God ons 

onsekerheid en angs raak sien en aan ons troos belowe. Want ons moet ook hoor ons God is hier, by ons, in 

ons. Hy bring ook Sy Geesvrede in my hart wat aan die galop bly oor alles en nog wat. 

Maar hierdie vernuwing wat God bring is ook fisies: blindes sal kan sien, dowes sal kan hoor, lammes sal kan 

rondspring, stommes sal kan sing. Die Ou Testament praat al van God as Geneser: Dink maar aan 2 Konings 20 



wat gaan oor die siekte en herstel van Hiskia. Dink maar aan die bekende Psalm 103: Ek wil die Here loof en 

nie een van Sy weldade vergeet nie. Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees…. Ons sien dit 

ook in die Nuwe Testament waar Jesus die Seun van God as Geneser geteken word. Ons het saam gelees uit 

Mattheus 11. Hoe sal Johannes die Doper weet dat Jesus die Messias is ,die Een wat van God gekom het? 

Want Hy bring deur SY bediening Jesaja 35 vers  5 en 6 in vervulling: Blindes sien, lammes loop, melaatses 

word gereinig, dowes hoor… Ek het die laaste jaar het skielik besef ons moet met mekaar in hierdie dorp veral 

baie dieper nadink oor Jesus as Geneser of Jesus as Healer en dan bedoel ek ook van fisiese siekte. Ons het 

seker van die hoogste voorkoms van sinus- en asmaverwante siektes. Ons het van die  hoogste voorkoms van 

kanker in hierdie dorp, noem iemand in die mediese bedryf onlangs aan my. Hoe kan ons nie praat en dink en 

glo aan God en Jesus as Geneser nie? 

Die grootpad of gewyde pad na God is Jesus Christus ( vers 8): 

Ons lees in Jesaja 35:8 van hierdie grootpad wat deur die woestyn sal loop wat bekend sal staan as die 

gewyde pad. Dit word die gewyde pad genome want dit loop na Sion en dan meer spesifiek na die tempel van 

die Here toe. Hierdie heilige weg word ook vir die volk hierdie veilige weg- daar sal geen leeus en roofdiere op 

wees nie. 

Die Nuwe Testament leer ons dat God deur Jesus Christus vir ons hierdie heilige en veilige weg na Hom toe 

gegee het. Van Homself praat Jesus in Johannes 14: Ek is die weg (die pad), die waarheid en die lewe. 

Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie. Ons kan nie Jesaja 35 verstaan sonder om daardeur te 

kyk deur die bril van Jesus Christus nie. 

Een kommentaarskrywer beskryf hierdie waarheid so mooi: In a stable in Bethlehem God got involved in our 

human desert. He took on our weak hands and buckling knees in His Son Jesus Christ. God rolled up His 

sleeves and built a highway to His presence for us. This is not a road of gravel and tar, but a human being of 

flesh and blood, Jesus Christ. This new road is not marked with white lines, but by the blood red wounds on 

Jesus’ body. Soos Jesaja self skryf in hoofstuk 53: Oor ons oortredings is Hy deurboor, oor ons sondes is hy 

verbrysel,  die straf wat vir ons die vrede moes bring was op Hom, deur SY wonde het daar vir ons genesing 

gekom. It is by the blood of Christ that we are made holy.  Jesus is God’s way, truth and life, Jesus is the 

highway in the desert. Dit word elke keer ook aan ons bevestig by die doop- die water van die doop is simbool 

van die bloed van Jesus Christus wat ons alleen kan vry maak en tot nuwe lewe en hierdie herstelde 

verhouding met God bring. 

Jesaja 35 en die kersverhaal en ons doop herinner ons dat God na ons toe kom in ons wildernisse en woestyne 

en chaos en ellende. Dat Hy ons nie laat los nie en dat Sy vashou aan ons soveel sterker is as ons vashou aan 

HOm. God kom in Jesus sê die kersverhaal na ons stukkende wêreld van 2000 jaar gelede wat nog net so 

stukkend is, net so woestyn is. Maar dis hoekom ons woestynwêreld weer en weer kan blom en die ou fyn 



plantjie van hoop altyd weer sy kop kan optel, omdat God ook na ons, na jou en my toe kom en bly kom en in 

der waarheid deur Sy Gees altyd by ons is. 

‘n Woord uit plek (Isaiah dares to speak a word out of place): 

Jesaja spreek eintlik in hoofstuk 35 hierdie woord totaal uit plek en pas uit met omtrent alles wat dit 

voorafgaan in hoofstuk 1-34. Hier hoor ons meestal van oordeel- oor die ongehoorsame Israel maar ook oor 

die volke wat dit omring het. Hierdie woord van God aan Jesaja in hoofstuk 35 staan totaal teenoor die data 

wat beskikbaar was in daardie tyd.  Assirië en die Babiloniërs het so baie mag gehad dat Israel eintlik 

magteloos teenoor hulle gestaan het. Israel en Juda was as hierdie twee klein volkies soos hierdie 

tennisballetjies tussen die groot moondhede van daardie tyd rondgeslaan. Die toekoms was donker en 

onseker vir die volk en hoop het nie moontlik gelyk nie. 

Ons sien en hoor ook die data elke dag op die nuus en sien dit elke dag op die voorblad van die koerant. Dink 

maar ook aan die data van ons eie lewens: daardie toetsresultate van die dokter waarop ons nog wag, die 

geliefde wat nie kersfees meer by ons sal wees nie, die angstigheid of ek die volgende rondte van afleggings 

by die werk sal oorleef. Ons ken die data oor ons land en sy omstandighede en van ons eie lewe maar te goed 

en ons verlang ook na hierdie woord van God wat totaal uit pas en uit plek is.  

Jesus Christus was God se Woord totaal uit plek uit. Gebore as Koning en Seun van God uit hierdie arm 

vroutjie van Bethlehem met die naam van Maria. Hy word gebore in hierdie stal in Bethlehem en nie in 

koninklike paleise waar ons die Seun van God sou verwag nie. Toe mense maar daardie na van sy geboorte 

weer half moedeloos en sinies gaan slaap het en gedink het more sal maar meer bring van wat vandag gebring 

het en volgende jaar gaan nie regtig beter wees as hierdie jaar nie. Die mense in die tyd van Jesus se geboorte 

het nie besef God het die lewe soos wat dit is en die wêreld soos wat dit is vir altyd kom verander nie. Jesus is 

vandag nog God se Woord van hoop, Sy onderbreking ook aan elkeen van ons: Christ is always an 

interruption of our gloomy conclusions that life is utterly bound over to those inner or outer forces that rule 

us or can even destroy us. 

Is jy vandag half moedeloos oor jou lewe en omstandighede. Sien jy om jou en in jou baie meer woestyn as 

affodille? Hoor daardie uit plek woord van Jesaja 35: Wees sterk, moenie bang wees nie, jou God is hier. Hy  

het gekom as Jesus in die krip en aan die kruis. Hy het opgestaan uit die dood en opgevaar na die hemel en 

het die Heilige Gees gestuur om altyd as Trooster en Versterker by ons te wees. Om affodille van hoop en 

moed en nuwe krag maar telkens weer te laat blom ook in jou en my woestyne. Hy beloof self aan jou dat Hy 

by jou is in elke omstandigheid tot aan die einde van die wêreld. En Hy kom weer om ons te kom haal sodat 

ons ook kan wees waar Hy is. Sodat ons juigend in die hemelse Sion kan aankom en ewig en altyd kan straal 

van ware vreugde en blydskap. 

Amen. 



 

 


