
Preek Jan Steyn Sondag 22 Desember 2013. 

Teks: Jesaja 7:1-16 en Mattheus 1:18-25 

Tema: Immanuel 

Inleiding:  Is daar nog hoop? 

Jare gelede is ‘n duikboot deur ‘n ander boot gestamp en het dit baie vinnig tot op die seebodem gesink. Die 

hele bemanning van die duikboot was binne-in vasgevang. Baie bote het hulle na die ramp gehaas om hulp te 

probeer verleen. Niemand het geweet wat die bemanning van die duikboot deurmaak terwyl hulle so diep 

onder die water vasgekeer is met hul suurstof wat vinning besig was om op te raak nie. 

Een duiker wat kom help het, het tot teen die duikboot geswem. Toe hy by die boot kom, het hy gehoor 

iemand was besig om in morse kode ‘n boodskap binne teen die romp van die duikboot uit te slaan. Hy het tot 

by die romp van die boot geswem en met sy oor teen die romp gehoor hoe daar van binne in morse kode 

gevra word: Is daar nog hoop? 

Iemand skryf dat dit maar die vraag van die hele mensdom is: Is daar nog hoop? 

Ons kyk na al die politieke intriges in ons land en ons sien hoe mense eenvoudig met mag net al wat sleg en 

verkeerd is kan toesmeer en ons vra: Is daar nog hoop? Jy het die prognose gehoor by die onkoloog en jy vra: 

Is daar nog hoop? Jy sien hoe julle huwelik dag vir dag agteruitgaan en hoe julle as huweliksmaats het al hoe 

verder en verder uitmekaardryf en in jou hart brand die vraag: Is daar nog hoop? Jy hoor so in die 

wandelgange by die werk dat daar opnuut weer ‘n nuwe rondte van afleggings op pad is en jy wonder: Is daar 

nog hoop? U sien as bejaarde hoe lewenskoste en mediese koste net styg  en styg en wonder hoe julle gaan 

uitkom en die vraag knaag aan u: Is daar nog hoop? 

Historiese agtergrond van Jesaja 7: 

In Jesaja 7 praat die profeet met Agas die koning van Juda. As koning is Agas nog altyd geteken as hierdie bose 

man wat nie die Here gedien en gehoorsaam het nie en sy volk ook so van die ware aanbidding van God 

weggetrek het. Hierdie tyd in die geskiedenis agter Jesaja 7 word die tyd van die SIro-Efraimitiese oorlog 

genoem. Siro verwys na SIrie met Damaskus as hoofstad en Efraim is een van die stamme van Israel en verwys 

dus na Israel. OP hierdie stadium was Assirië die groot moondheid wat al hierdie klein landjies in Palestina 

soos Juda en Israel en Sirie onderdruk het. Sirie en Israel besluit om hierdie bondgenootskap te sluit en oorlog 

te verklaar teen Assirie sodat hulle die las van hierdie onderdrukker van hulle kan afgooi. Hulle wil egter vir 

Juda deel maak van hierdie bondgenootskap sodat hulle sterker teen die vyand sou kon staan. Agas, die 

koning van Juda weier egter om teen Assirie in opstand te kom. Die twee bondgenote Sirie en Israel raak 

kwaad en besluit om Juda in te val, vir Agas van sy troon af te ruk en hul eie koning Tabeal aan te stel wat wel 



in bondgenootskap met hulle teen Assirie sal staan.  Agas hoor van die beplande inval en dat die vyand reeds 

kamp opgeslaan het nie ver van Juda se grens af nie. Ons lees Agas en sy raadgewers en die hele volk het 

begin bewe soos bome in die bos bewe in die wind. 

Jesaja word deur God na die koning toe gestuur om hom te kalmeer met ‘n boodskap van troos. Het jy dit raak 

gesien? God raas nie met Agas en die volk om dat hulle onseker en bang is nie. God kom gee deur Sy profeet 

hierdie boodskap van bevryding en hoop. God wil vir sy mense hoop bring selfs al het hulle Hom nie genader 

vir hulp nie. Jesaja beveel Agas om God te vertrou, te toets en selfs van Hom hierdie teken te vra waarmee 

God hierdie boodskap sou bevestig. Agas weier die teken en sy rede klink baie vroom godsdienstig: Ek sal niks 

vra nie, ek sal die Here nie tart nie. Maar die weiering van die teken bevestig nie sy geloof nie, maar juis sy 

ongeloof. Hy en sy raadgewers het klaar besluit- militer en ekonomies sal dit die beste scenario vir Juda wees 

om hulle tot Assirie te wend. Miskien het hulle soos iemand geskryf het hierdie stap as die logiese een gesien, 

want hulle het valslik gedink God bemoei hom met geestelike sake en nie praktiese aangeleenthede soos 

oorlog en politiek nie. En so roep Agas die hulp in van die koning van Assirie , vyand en onderdrukker van die 

hele streek van Palestina om hom teen Israel en Sirie te beskerm. Toe hy as koning gesalf is, is Agas 

waarskynlik soos ons in die koningspsalm 2 sien as seun van Jahwe die verbondsgod van Israel verklaar. Nou 

lees ons egter in 2 Konings 16:7 dat hy homself Tiglat Pilester 3 , die heidense Assiriese koning se seun en 

dienaar noem. Op die ou end lei Agas se ongeloof en sy weiering om God te vertrou tot sy ondergang- hy 

regeer net 16 jaar in Juda en sterf op 36. 

 

God gee self die teken: 

God het geweet wat Agas se planne was en het hom die geleentheid gebied om daarvan af te sien- om tog 

maar vir God en nie Assrie as die sterkste mag te sien. En al sien hy dat Agas die teken verwerp en maar op sy 

gekose pad gaan voortgaan, gee Hy nogtans die teken. Hy gee die teken ondanks Agas en sy raadgewers en 

waarskynlik deel van die  volk se ongeloof. Hierdie teken word gegee aan ‘n wêreld wat maar bitter moeilik 

glo en vertrou. Hierdie Immanuel kind wie se geboorte Jesaja as naby beskou het, sou dien as teken dat God 

Sy volk in hierdie krisistyd verseker van Sy teenwoordigheid.  

God se teken gaan in vervulling met Jesus se geboorte: 

Ons sien dat Mattheus Jesus se geboorte beskou as die vervulling van Jesaja se profesie. Die tyd tussen die 

einde van die Ou Testament of Maleagi en die tyd van Jesus se geboorte word baie keer in die geskiedenis 

beskryf as die tyd toe God se stem stil was. Waar mense selfs begin vra het of God nog met hulle wil praat- 

geen profete het in hierdie tyd opgetree nie. Of God nie dalk van die mensdom vergeet het nie. Dit was 

hierdie donker tyd vir die geloof. Maar met Jesus se geboorte verander alles- dit was soos hierdie ligstraal in 

die vorige 350 jare van donkerte en stilte. Die geboorte van God se Seun as mens, die Immanuel kind, het God 



se teenwoordigheid by sy mense kom bevestig. Die geboorte van die Immanuel kind is die bewys dat God die 

mensdom nie aan Homself oorgelaat het of vergeet het nie. 

 Ons sien die teken aan Agas die koning van Juda in Jesaja 7 van die Immanuel kind word herhaal aan Josef in 

die Nuwe Testament. Josef se bedreiging was ‘n swanger verloofde en wat God en die gemeenskap daarvan 

sou dink. Toe die Here hom gerusstel en beloftes oor hierdie Kind maak soos dat Hy sy volk van hulle sonde sal 

verlos, het Josef God geglo en met Maria getrou. God se verbondsgenade bereik sy hoogtepunt toe Hy self na 

ons toe kom- ondanks mense se geskiedenis van verbondsbreuk en ontrou aan Hom en sy beloftes. 

Wat beteken die geboorte van Immanuel vir jou en my? 

Ek weet daar is baie mense wat veral in hierdie Kerstyd meer as ooit verlang na die ervaring van God se 

teenwoordigheid by hulle. Ons is maar as predikante elke jaar veral hierdie tyd van die jaar onder die indruk 

van hoe desperaat en donker mense se huweliks en gesinslewens partykeer kan wees. Ons weet van mense in 

ons gemeente wat ernstig siek is- party al baie lang termyn. Ons weet daar is gesinne wat hierdie jaar die 

eerste keer kersfees gaan vier sonder ‘n geliefde man of vrou of seun of dogter. Of mense wat wonder of dit 

dalk die laaste kersfees saam met pa gaan wees. Ons weet hierdie tyd van die jaar is dit baie keer die tyd wat 

depressie mense beetpak- want jy sien net nie kans om jou self te motiveer vir nog ‘n jaar nie. Daar is mense 

wie se finansiële omstandighede so donker is dat hulle maar net kan uitroep: ek hoop 2014 is net so bietjie 

beter as 2013! Vir die meeste van ons is dit vanselfsprekend om in die oggend op te staan en ons dagtaak te 

begin. Vir sommige mense in ons dorp is dit soos hierdie berg om net dit te kan regkry! 

As ons na Agas se geskiedenis dink, is dit belangrik om te besef dat alleenlik mense wat God gehoorsaam volg 

, God leer ken as God-met-ons. Agas het God nie so geken nie en volgens oorlewering ver van God gesterf. Net 

mense wat dit waag met God en Hom vertrou, sal SY Immanuel-wees kan beleef. Ook ons sal nie standhou as 

ons nie in geloof standhou nie. 

God maak ook die belofte van Immanuel vandag aan jou. En hierdie Immanuel sien ons nie net in Jesus se 

geboorte nie. Hy is Immanuel omdat Hy SY volk van hul sonde moes kom verlos. Sien die Immanuel ook aan 

die kruis dus. Sien die Immanuel ook in die oop graf wat getuig dat God ook die doodsplekke in ons harte en 

lewe en ons dooploopstrate in plekke van hoop en lewe kan omskep. God se Immanuel belofte aan jou 

beteken dat Hy in alles daar is vir jou- in geestelike dinge maar ook in die praktiese dinge van jou lewe- wat 

jou Pekas en Resins ook al mag wees. En onthou die Immanuel- God-met-ons het na Jesus se hemelvaart 

verander na God in jou en my deur die Heiilge Gees. Ons is nooit sonder SY teenwoordigheid nie. 

 Is daar hoop? Kan ons vra soos die mense wat in die duikboot vasgekeer was. En dan kan ons antwoord: Ja, 

daar is hoop. Want God is by ons. 

Amen 



 

 

 

 

 

 


