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Teks: Jesaja 2:1-5 

Tema: Lewe in die lig 

 

Inleiding: 

Kom ons kyk eerstens bietjie na die historiese agtergrond agter Jesaja 2. Jesaja leef en tree op in hierdie baie 

moeilike tyd in die geskiedenis van die volk van die Here. Op hierdie stadium was die Assiriërs die groot 

moondheid van daardie tyd wat eintlik ‘n wêreldryk gebou het. Hulle was in die klas van die VSA of China 

vandag en hulle mag het ook die volk van die Here se noordryk Israel in die suidryk Juda bedreig. Jesaja se 

boodskap is dat God vir Juda sal sorg, maar dan moet hulle op Hom vertrou. Dit is wat hulle juis in hierdie tyd 

nie gedoen het nie. Daarom fokus die eerste deel van Jesaja, hoofstuk 1-39 op die mislukte roeping van die volk 

Israel om in hierdie lewende verhouding met God te staan en so die lig of die pelgrimsbestemming vir die 

nasies te wees.  In plaas van op God te vertrou het hulle hulle tot afgodery gewend waarvan ons saam gelees 

het. Hulle het hulle tot politieke alliansies met ander volke gewend om om so hulself te probeer red. Hulle het 

hul deernis en omgee vir die swakkes in die samelewing verloor. Lees maar wat staan in hoofstuk 1:21-23 oor 

Jerusalem: Jou vorste is in opstand teen My, hulle is kop in een mus met diewe, hulle is almal versot op 

korrupsie en agter omkoopgeskenke aan. Hulle laat nie reg geskied aan weeskinders nie, hulle behartig nie die 

regsake van weduwees nie.  

 

Daarom verkondig Jesaja in hoofstuk 1-39 dat God se oordeel oor SY ontroue volk vas staan. Maar midde in 

hierdie oordeel van God wat Hy self verkondig, sien Jesaja hierdie toekoms van hoop wat nie net Israel nie, 

maar die hele wêreld sal verander. 

 

Ek moet eerlik wees- ek het ontsettend met hierdie teks gesukkel die eerste deel van die week. Ek kon net nie 

my kop lekker om hierdie gedeelte kry nie. Dit wou net nie lekker sin maak nie. Toe gaan lees ek die Ou 

Afrikaanse vertaling van vers 1 en skielik begin iets by my kliek. Die woord van Jesaja gesien het met 

betrekking tot Juda en Jerusalem.  Die woord wat hy gesien het. Ek het heeltyd hierdie woord gesoek wat ek 

met my kop en verstand moes uitklaar en begryp en Jesaja praat oor die woord wat hy gesien het. Hy praat met 

ons nie in argumente of woorde nie, maar hier in prentjies. Ek wil graag vier van hierdie prentjies wat hy gesien 

het met julle uitklaar. 

 

Die eerste prentjie wat hy sien is Sion en die huis van die Here: 

Sion is hierdie heuwel wat vanaf die agste eeu binne die stadsgrense van Jerusalem ingesluit is. Hierdie ou 

heuweltjie is nie baie indrukwekkend nie- maar so 700 of 800 meter hoog. Sion was egter ook die naam wat 

gebruik is vir Jerusalem self. Die eerste keer wat ons van Sion hoor is in 2 Samuel 5:7 waar daar staan: Dawid 

het die bergvesting Sion ( van die Jebusiete) ingeneem, dit is die stad van Dawid.  

 



Toe Salomo die tempel in Jerusalem gebou het, het die naam Sion ook die tempel en die omgewing daar 

rondom ingesluit. Daarom is die huis van die Here waarvan Jesaja in hoofstuk 2 praat saam met Sion of 

Jerusalem die tempel.  Sion is later gebruik ook as ander naam vir die volk van Juda, want Jerusalem was hulle 

hoofstad. 

 

In die Nuwe Testament kry ons in Hebreers en Openbaring die naam van Sion weer. Hier is dit die term vir die 

God se geestelike koninkryk. Hoor hoe dit gebruik word in Hebr. 12:22: Maar julle het wel gekom by 

Sionsberg en die stad van die lewende God, dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele…  

 

Jesaja praat in vers 2 van hoofstuk 2 van die berg waarop die huis van die Here of die tempel staan. Dit sluit 

maar aan by die ou Oosterse gedagte dat die gode op bergspitse gewoon het. Dit is hoekom die Israeliete onder 

andere so bang was om teen die berg Sinai uit te gaan en ou Moses te gaan soek toe hy hierdie Bear Grylls op 

hulle trek en vir 40 dae wegbly. Vir die Israeliete was berg Sion in Jerusalem en saam daarmee die tempel dus 

die Here se tuiste en waar Hy teenwoordig was op aarde. Jesaja skilder Sionsberg en die tempel in Jerusalem as 

die middelpunt van die wêreld waarheen al die volke sal stroom.   

 

 Die tweede prentjie: die nasies sal na Sionsberg en die tempel in Jerusalem stroom:  

Hoekom sal die nasies na Sionsberg en die tempel in Jerusalem stroom? Nie omdat bergtoppe as woonplek van 

gode gesien is nie. Ook nie omdat Sionsberg so opvallend of besonders was nie- dit was soos ek reeds aangedui 

het hierdie onvrugbare ou kalksteenheuweltjie van so 700 of 800 meter hoog. Dit gaan nie oor Sionsberg en die 

tempel nie- dit gaan oor God en Sy teenwoordigheid wat daar is. Dit is waarheen mense sal stroom. Nie 

Sionsberg en die tempel is die eintlike middelpunt van die wêreld nie, maar God en Sy teenwoordigheid. Sion 

en die tempel troon slegs simbolies bokant die res van die wêreld uit omdat God se teenwoordigheid daarin is.   

 

Jesaja sien in sy prent of visioen eintlik hierdie twee bewegings. Mense en nasies stroom na Jerusalem om God 

se wil te leer ken, maar hy sien ook dat God se lering van Jerusalem in alle rigtings uitstroom na die hele 

wêreld. 

 

Die derde prentjie: die nasies onderwerp hulle aan die lering van die Here en begin in vrede leef: 

Jesaja sien nie hierdie verwoestende goddelike oordeel oor die wêreld losbars as hulle na Sion of Jerusalem 

kom nie soos wat dit baie keer in die Joodse verwagting geleef het nie. Die ou Jode het geglo dat die nasies 

almal na Sion toe sal kom om deur God geoordeel en gestraf te word. Die Woord van God wat Jesaja sien is 

dus teen die algemene Joodse verwagting in.  Hy sien nie net by die mense van Israel nie, maar by mense van 

alle nasies hierdie innerlike verandering sodat hulle hulle spontaan aan die lering en wil van die Here 

onderwerp. God word hier as Regter geteken maar eintlik in ons terme meer soos hierdie skeidregter wat aan 

die nasies sal leer wat reg en wat verkeerd is en so dit vir hulle moontlik sal maak om naas mekaar en saam met 

mekaar te lewe.  

 



Van die Bybelse tyd tot vandag glo nasies en moondhede maar dat oorlog en geweld en wapentuig vrede en 

verlossing bring. Die verdediginsbegroting in baie ontwikkelde lande is van die hoogste in hulle hele begroting, 

want as jy met ander moet onderhandel, moet jy dit doen uit hierdie posisie van mag, word geglo. Die vrede 

wat God tussen nasies en mense sal bring word versimboliseer deur swaarde wat in ploegskare omskep sal 

word. Soos iemand geskryf het, dat doodswerktuie lewenswerktuie sal word. 

 

Die vierde prentjie: die lig wat van die Here af kom: 

Let wel: die lig wat van die Here af kom, nie van Sionsberg of die tempel nie. Sy teenwoordigheid daar bring 

lig en is lig vir die volk Israel en die hele wêreld.  

Hoekom bring Jesaja hierdie profesie van 2:1-5 as die volk eintlik in hierdie tyd deur die Here geoordeel word? 

Hierdie profesie is nie bedoel om Juda mooi drome oor die toekoms te laat droom nie. Hy motiveer hulle om as 

volk van God nou reeds in die lig van God te lewe. Dis ook waar van al die nasies wat na Jersualem sou stroom. 

Iemand vra  hoekom die volke na Jerusalem en na God te teenwoordigheid moes kom? Hy antwoord: The 

reason is to learn of God’s ways and then to walk in them- to make God’s ways their lifestyle  

 

Paulus het verstaan dat die tyd van God se finale oordeel oor alles naby is- hy gebruik in Romeine 13 die beeld 

dat die nag byna verby is en dat dit amper dag is om dit te verduidelik. Daarom skryf hy vir die 

Christengemeente in Rome: Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis. Laat ons die wapens van die 

lig opneem. Ons moet welvoeglik leef soos wat dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en 

uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees nie. Mense wat leef in die lig wat van 

God en Jesus Christus uitstraal, moet lewe as mense van die lig. Dit beskryf Paulus ook in Filippense 2:15 en 

16: Sorg dat julle bo verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en 

korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld deur die woord van die lewe uit te dra. Die lig 

wat van God en Christus uitstraal wil ons lewe binnekom, ons van binne verander en dan deur ons lewens 

uitstraal na buite. Dis waaroor Mattheus 5: 14 en verder gaan: Julle is die lig vir die wêreld. ‘n Stad wat op ‘n 

berg lê kan nie weggesteek word nie. Laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien 

en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. 

 

Slot: 

Jesaja en sy mense leef in hierdie krisistyd in sy volk se bestaan en geskiedenis. Dit is waar van ons af- van hier 

af gly Suid-Afrika weg in die put van chaos weg of ons vat hierdie beter pad na die toekoms. Iemand skryf dat 

die wêreld waarin ons leef hierdie wêreld is wat baie keer lyk of die sentrum, die samehang en die bindende 

krag daarvan soek geraak het, of die beheerkamer wat alle moet bymekaar hou leeg is. Ons sien die chaos in die 

wêreld en ons lees in die Bybel van God se  heilsplan. En daardie chaos wat ons sien is lyk soms soveel 

duideliker en sterker as God se heilsplan vir die wêreld. En dit bring by ons angs en vrees. 

 

Jesaja kom herinner ons dat die beheersentrum van die heelal nie leeg is nie. In Jesus Sy Seun se koms na die 

aarde het God Jesaja 2 waar gemaak. Hy het daardie verskriklike instrument van mag en oordeel waardeur 



mense se menslikheid weggeneen is, die kruis omgedraai in hierdie instrument van versoening. Hy het van die 

vloekhout van Golgotha die boom van genesing vir ons elkeen en die hele wêreld kom maak. 

 

Die Nuwe Testament kom leer ons dat die tempel en die verhewe berg in Jesaja 2 op die ou end deur 

Jesus vervang word. Hy vervang die tempel. Hy praat van Sy eie liggaam as Hy by die tempel in 

Jerusalem profeteer in Johannes 2 dat Hy hierdie tempel sal afbreek en in drie dae weer sal oprig. Die 

wysheid en lering aan die volke gaan van Jesus uit. Efesiërs 2 noem Christus ons vrede, Hy wat dié twee, 

Jode en nie-Jode een gemaak het. Die kind van Vrede is gebore om ons kinders van vrede te maak. Die 

ware lig wat elke mens verlig het in Jesus na die aarde toe gekom en deur Sy Gees maak Hy ons kinders 

van die lig en die stad op die berg wat lig uitstraal vir almal om te sien. 

 

Adventsyd waarin ons nou is is bedoel om ons opnuut met hoop en moed vir die toekoms te vervul. Dit wil ons 

oë hoer lig as die chaos van die wêreld om agter dit alles te sien dat die beheersentrum van die wêreld nie leeg 

en verlate is nie. Christus Jesus is daar. Hy sit aan die Regterhand van God, in die heerserposisie in die heelal, 

ver verhewe by elke mag en krag. Maar Hy is die Een koning wat ook werklik omgee. Wat vir ons gesterf het, 

vir ons opgestaan het en vir ons intree aan die Regterhand van die Vader. Dis die troos van ons geloof en ons 

doop: Aan Hom wat in beheer is en wat so diep vir ons omgee, behoort ons vir altyd. 

Amen 


