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Goeie môre gemeente 

Ek hoop julle almal is nog lekker salig na al die kersfees kos, en dat julle lekker kan ontspan, 

maar ek weet eintlik van julle het al klaar begin werk, want dis daai tyd van die jaar. Hoe dit 

ook al is, ek hoop vandag is ’n lekker dag, sommer net omdat dit is! 

So ons kan begin en vir mekaar vra: Wat is daar wat vandag vir jou sal lekker wees? Dit kan 

iets wees wat jy kan doen, iets wat jy kan eet, kan kyk, kan beleef, kan hoor... enigiets wat 

vir jou sal lekker wees! 

Iemand in julle gesin kan vir julle met ’n gebed open. 

// 

Ek het toevallig in die week ’n nuwe Engelse woord geleer, wat uit die Anglo-Boereoorlog se 

dae kom. Die woord is afgelei van die dorp Mafikeng af, en dis die werkwoord maffick (to 

maffick), wat beteken om uitbundig te dans of rond te spring van blydskap. Die naam kom 

van die gevoel wat uitgekom het toe die dorp bevry is, en die mense rondgespring het van 

blydskap. Ek weet nie wanneerlaas jy dalk so gevoel het nie? Wanneerlaas het jy so gevoel? 

Dalk na jy ’n goeie toets uitslag gekry het? Dalk na jy ’n goeie mark prys gesien het? Dalk 

nadat jy jou bankrekening gesien het? Nee ek grap, waarskynlik nie. Dalk eerder na Kolbe se 

side-step, of die eindfluitjie laasjaar? 

Ons lees vandag oor hierdie gevoel, hierdie opwinding, in Jesaja 61 en 62. 

So iemand van die gesin kan die Bybel regkry, en dan lees julle saam Jesaja 61 van vers 10 af, 

tot by Jesaja 62 vers 5. Dalk voel dit vir ons snaaks om so stuk van een hoofstuk en ’n stuk 

van die volgende een te lees, maar onthou sommer weer dat die Bybel oorspronklik nie 

hoofstukke en verse gehad het nie, dit het eers later bygekom, hier tussen die 13e en 16e 

eeue. So oorspronklik sou hierdie teks aaneen geloop het, en die paragraaf verdeling is 

hierso voor vers 10. 

 

Lees Jesaja 61:10-62:5 

// 

So die skrywer van Jesaja 61 praat hier in vers 10 oor juis hierdie gevoel, en dalk sou dit sy 

weergawe van maffick gewees het. Hy sê: Ek is baie bly oor die Heere, ek juig oor my God! 

Ander vertalings sê: Ek verheug my, ek my siel of my wese juig! Ek is vol vreugde!  

Hoekom? Want die Here het my gered, my ’n oorwinningskleed aangetrek, my soos ’n 

bruidegom met ’n kroon laat voel. Soos die plante groei, so het God my opgerig! 

En as mens dit lees, dan kan mens dink ja, dit maak sin! Soos wat Mafikeng beleër was, en 

vrygelaat is, so was Israel in ’n ballingskap, en die Here het hulle die oorwinning gegee! Dit 

maak sin! 



Maar dis hier wat dit belangrik is om die Bybel meer as ’n geheel te lees, want as ons in 

hoofstuk 62 verder lees, dan sien ons dat Jesaja sê: Ter wille van Sion sal ek nie swyg nie, ter 

wille van Jerusalem sal ek nie stilbly nie, totdat daar vir hom redding deurgebreek het soos 

’n nuwe dag... 

Totdat. Nie omdat nie. Jerusalem is nog nie hier bevry nie. Die ballingskap is nog steeds 

daar! En dis hier waar ons dalk bietjie die gevoel mis, want meeste van ons, meeste van die 

wêreld om die waarheid te sê, is baie gewoond aan en gemaklik met ’n omdat siening. Ek is 

dankbaar, omdat dinge vir my uitgewerk het! My besigheid het die lockdown oorleef, my 

eksamens was nie te erg nie, my oes lyk minstens orraait, my gesin was by mekaar, my 

familie is gesond... Daarom kan ek sê ek is dankbaar, omdat die Here vir my goed is! 

Maar wat dan nou as dinge nie gebeur soos ons gehoop het nie? Jou geld hierdie jaar draai 

maar nog steeds in die rooi. Die skooljaar het jou onder gekry. Jou verhouding met jou man 

of vrou, of jou ou of meisie is nie lekker nie. Dalk was jy alleen vir Kersfees. En ja, dalk was 

hierdie ’n jaar waar jy iemand moes groet. As jou jaar nie lyk soos jy verwag het of gehoop 

het nie, dan raak dit moeiliker om te sê omdat. 

Maar Jesaja se woorde hier is: “totdat” 

Jesaja wag nie tot dit goed gaan om te juig oor God nie, hy doen dit in elk geval, met die 

belofte dat God die oorwinning gaan bring. Hy juig nie oor hoe dit met hom gaan nie, maar 

oor wie God is. So eenvoudig soos dit! En in die woord “totdat”, hoor ons ook ’n keuse. Dit 

sê vir ons dis ’n keuse wat hy maak, nog voordat die verandering gekom het, met die 

vertroue dat dit wel gaan kom. 

/ 

En dis iets wat ons verder kan vat, ook na ons eie lewens toe. Hoe lyk dit as ’n man kies om 

sy vrou lief te hê, nie omdat sy so mooi of oulik of goed vir hom is nie, maar net eenvoudig 

liefhet totdat die verhouding weer sterk is. Of as jy vassit met jou baas, om hulle te 

respekteer totdat die werksverhouding goed is. Of wat as jy ’n familielid het wat die 

vakansies vir jou moeilik maak? Jy hanteer hulle met genade totdat hulle sien jy hou nie iets 

teen hulle nie? Of wat van daai persoon wat jou baie jare terug seergemaak het? Jy vergewe 

hulle nie omdat hulle jammer sê nie, maar totdat jy self ’n vrede beleef! 

En dan hou dit nie op nie, net soos Jesaja nie sou ophou om die Here te loof die dag wat Sy 

verlossing kom nie, dan is dit net nog meer! Maar totdat daai dag kom, lof hy in elk geval die 

Here. 

/ 

Nog ’n belangrike punt hier, is dat dit ook nie ’n sodat is nie. Want as ons net lief is vir ons 

man of vrou sodat hulle goed kan wees vir ons, dan is ons einlik nog steeds besig om 

selfsugtig te wees, en dan mis dit die punt. Of as jy net met jou meneer of juffrou nice is 

sodat hulle meer van jou sal hou en meer punte vir jou gee, dan doen jy nie dit vir die regte 

redes nie. Of as jy respek wys aan jou baas of aan jou werknemers sodat hulle vir jou sal 

respekteer, dan is ons besig met ons eie saak, nie die Here se saak nie. 



En die ergste is ons doen dit met die Here ook! Ons dink partykeer as ons net mooi bid elke 

oggend en elke aand, dan gaan ons ’n goeie dag hê. Of as ons genoeg kerk toe gaan, dan 

gaan ons besigheid geld maak. Of as ons genoeg geld gee vir armes, dan gaan ons kinders 

goed doen op skool. Dis asof ons probeer om die Here te manipuleer met goeie dade sodat 

dit met ons kan goed gaan. Maar regtig? Gaan ek of jy, spikkeltjie in die kosmos, vir God, die 

Skepper van alles, manipuleer? Nee, nie sodat nie, totdat! 

/ 

As ons vir God liefhet nie omdat of sodat nie, maar totdat Sy plan vervul word, dan gaan ons 

in elk geval die goeie in die lewe kan sien. Dan sal ons kan maffick, soos Jesaja, selfs al gaan 

dit hoe sleg met ons! En glo my, dit het baie moeiliker gegaan met Israel as wat dit nou met 

Suid-Afrika gaan! Dit maak nie saak nie, ons juig net omdat God is wie Hy is! Niks meer is 

nodig nie! 

En saam met dit, as ons ons gesinne en ons familie en die mense wat saam met ons werk en 

die vreemdelinge hanteer soos ons graag wil hanteer word, nie omdat hulle ons goed 

hanteer of sodat hulle meer van ons kan hou nie, maar bloot net omdat Jesus dit sou 

gedoen het, dan sal ons ’n vreugde in onsself en ander mense vind wat hulle nie kan wegvat 

met slegte houdings of slegte goed wat hulle aan jou doen nie! En dalk vat dit totdat julle 

mekaar in die Hemel sien voor dinge heeltemal reg is, maar tot dan loof ons die Here en ons 

is lief vir die mense om ons. 

// 

Ek sluit af. Ek weet nie hoe jou jaar was nie. Ek kan met sekerheid sê hy was nie presies soos 

die persoon langs jou s’n nie, dalk beter, dalk slegter, maar mag jy kies om vanuit jou 

binneste te juig oor wie God is, totdat jy die dag sien waar Hy die aarde kom verander. 

Mag God die Almagtige Skepper, Jesus wat alles kom betaal het, en die Heilige Gees wat die 

vreugde in ons sit, met jou wees en bly. 

Amen 

Addisionele vrae: 

1. Noem enige eienskap van God waarvoor jy Hom aanbid? 

2. Hoe kan jy self mense liefhê en die omdat en sodat vermy? 


