
Jesaja 61 Advent 2020. 

Waar het jy die afgelope week die hand van die Here in jou lewe ervaar? 

Verledeweek het Miga die vraag gevra; waarvoor wag ons en hoe wag ons op die 

wederkoms van Jesus Christus. Ek wil vanoggend so ŉ bietjie daarby aansluit en 

vra wat moet die ingesteldheid van ons harte wees terwyl ons wag. En ook vra: 

wie se voorbeeld volg ons terwyl ons wag op die wederkoms van Jesus.  

Ek dink julle sal almal met my saamstem, ons leef voorwaar in moeilike tye. 

Onseker tye. Ek dink almal van ons is nou al keelvol verby om oor Covid te hoor. 

Wie het ooit gedink dat ons maande aaneen maskers gaan moet dra. En dan, net 

mooi wanneer dit begin lyk as asof die ergste oor is, begin die gevalle nou weer 

skielik die hoogte inskiet en selfs hier onder ons steek dit weer sy kop uit. 

Wêreldwyd word elke mens hierdeur geraak. Of deur self siek te word, of deur 

iemand te ken wat die virus opdoen, of deur iemand aan die dood af te staan oor 

die siekte. En as nie een van die scenario’s van jou waar is nie, raak die virus elke 

ekonomie in die wêreld. Miljoene mense verloof hulle werk en word in uiterste 

armoede gedompel.  

Ek het verlede week by die Zimbabwiërs gepreek en een van hulle het vir my gesê: 

dis iets anders om vir mense te sê vertrou net op die Here as jou yskas vol kos is 

as wanneer jy nie meer kos in die huis het nie. Vriende, die meeste van ons het 

oneindig baie om nog oor dankbaar te wees. 

Dit waaroor ons die meeste dankbaar kan wees, is dat ons vir Jesus ken as ons 

Verlosser en Saligmaker. Kan jy jou indink hoe ŉ mens die hele Covid pandemie, 

of enige ander krisis in ŉ mens se lewe, deurgaan sonder Jesus as jou Here en 

Verlosser. Dink so vir ŉ oomblik daaroor na: hoe sal jou lewe wees sonder Jesus 

in jou lewe? ........ 

In ons teksgedeelte was die situasie in Israel soos volg gewees. Die volk het 

teruggekeer uit Ballingskap, maar dinge was nie soos hulle verwag het dit moet 

wees nie. Die land is vervalle, die stede het nie mure om nie en die oes is deur die 

vyand gebuit. Die volk was regtig baie mismoedig gewees. Dalk soos baie mens 

tans wêreldwyd is. 



En in die tyd van moedeloosheid kom hierdie profesie: Die Gees van die Here my 

God het oor my gekom; die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring ... 

In kort sê die profesie dat al lyk dit nie so nie, God belowe dat Hy alles gaan 

verander. Die profesie se bedoeling was om aan die volk hoop te gee. Eintlik 

sekerheid te gee dat God ten spyte van alles wat hulle beleef en ervaar, steeds 

getrou is. 

Nou vriende, ek weet nie hoekom dit so werk nie. Hoekom God soms toelaat dat 

die uitkoms wat Hy belowe het nie dadelik kom nie en as ons na Hebreërs 11 kyk, 

vir sommiges op die oog af nooit aanbreek nie. Ja, soms kom die uitkoms van die 

Here dadelik, maar ander kere word daar jare gewag op die uitkoms van die Here. 

Ons sal nooit verstaan hoe die Here werk nie. 

Wat ek wel weet, is dat wanneer ŉ mens terugkyk in jou lewe, dan weet jy die 

moeilike tye in jou lewe was op ŉ wonderlike manier deur die Here gebruik om 

jou te vorm om iets van die beeld van Jesus meer in jou lewe sigbaar te maak. As 

jy terugkyk dan sien jy hoe God daardie moeilike tye gebruik het om jou geloof te 

vorm en sterk te maak. Gaan dink ŉ slag mooi daaroor na. Hoe sterk sou jou 

geloof gewees het as jy nie enige krisis of swaarkry in jou lewe beleef nie? 

Die interessante van hierdie profesie, is dat Jesus sy aardse bediening amptelik 

begin het deur die lees van hierdie profesie. Ons lees daarvan in Lukas 4. Jesus het 

sopas teruggekeer uit die woestyn nadat Hy vir 40 dae deur Satan versoek was. 

Hy gaan toe terug na Nasaret waar Hy grootgeword het en lees die Sabbat die 

teksgedeelte in Jesaja vir die mense voor. Nadat Hy die boek toegemaak en aan 

die amptenaar teruggegee het, het Hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge 

was op Hom gerig. 21Toe begin Hy hulle toespreek: “Vandag is hierdie 

Skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul.” 

Jesus verklaar dus dat hierdie profesie op Hom van toepassing was, dat Hy die 

vervulling van hierdie belofte was. Hiermee wys Jesus vir ons wat was die doel 

van sy koms gewees. Jesus het mens kom word om vir elke mens die wêreld ŉ 

beter plek te kom maak. 

➢ Vir elke mens wat een of ander tyd in sy lewe magteloos gevoel het, of wat 
tans magteloos voel, bring Jesus ŉ goeie boodskap. ŉ Boodskap van hoop en 



nuwe lewe in Christus en eventueel die ewige lewe vir elkeen wat glo dat Jesus 
sy Verlosser en Saligmaker is. 

➢ Vir elke mens wat met ŉ gebroke hart sit, veral ook in die moeilike feesseisoen 
wat voorlê, Jesus het jou so lief dat Hy in jou plek mens geword het en 
uiteindelik aan die kruis gesterf het vir jou sondes. Hy wil jou deur sy liefde, 
teenwoordigheid en seën versorg en jou hartseer met sy bloed verbind. 

➢ Vir elke mens wat vasgevang is in een of ander vorm van gevangeneskap, vir 
hulle bewerk Jesus vrylating. Hierdie gevangeneskap is baie meer as net die 
wat in fisiese tronke is. Dit is ook elke mens wat in omstandighede vasgevang 
is wat jou aan bande lê en die lewe uit jou uit wurg. Dit kan depressie wees, 
of enorme spanning. Dit kan wees dat jy vasgevang is in ŉ eensaamheid wat 
jou elke dag oorweldig. Of dit kan finansiële spanning wees wat jou stadig 
maar seker al hoe meer in die grond in druk. Dit kan die skool wees waar jy dit 
net nie lekker kry om in te pas by die maats nie, of vir matrieks wat amper ŉ 
deel van hulle eksamen moes oorskryf. Daar is so baie dinge wat ons kan 
vasvang en stukkie vir stukkie die lewe uit ons uit wurg, maar Jesus sê vir ons, 
Ek het gekom sodat ook jy die lewe kan hê en dit in oorvloed. Dis juis hoekom 
ek mens kom word het. 

➢ Vir elke mens wat vasgevang is in hartseer en rou wil Jesus kom sê: Ek wil jou 
met My troos bedien. In plaas van stof as simbool van rou in daardie tyd, 
beloof Jesus ŉ tulband as simbool dat die tydperk van rou verby is en jy weer 
voluit kan leef. In plaas van rou beloof Jesus vreugdeolie en in plaas van ŉ 
verslae gees beloof Hy klere van lofprysing. 

 
Vriende, oor ŉ paar dae herdenk ons die menswording van Jesus. Vir ons is 
hierdie profesie nie iets wat in die verre toekoms gaan gebeur nie. Ons kan vier 
dat ons weet die profesie het reeds waar geword. Ons wat in Jesus glo het reeds 
die wonder van sy vryspraak en verlossing beleef. 
 
Ons teksgedeelte is deurspek van nuwe lewe en hoop. Die Here gaan sy volk oprig 
en hulle sal genoem word, Bome van redding. Die Here het hulle geplant om sy 
roem te vermeerder. 
 
Vriende, ons dink meeste van die tyd dat my lewe om myself en my mense en my 

dinge draai. Dit is wat vir ons natuurlik kom. Maar hier gee God se Woord vir ons 

duidelik die antwoord waaroor alles in die lewe gaan. Ons is hier op aarde, die 



Here het ons geskape met een doel, Jesus het mens kom word met een doel: Om 

die Here se roem te vermeerder. 

Dink so ŉ bietjie hieroor na. Ons is geskape na God se beeld, as 

verteenwoordigers van God, so lees ons in Genesis 1 en 2. Terwyl Jesus op aarde 

was, was dit sy een begeerte om net dit te doen wat Hy die Vader sien doen het 

en hoor sê het. Jesus het begeer om terwyl Hy as mens op aarde geleef het 100% 

te leef soos die beeld van sy Vader. Deur sy gehoorsaamheid het Hy die Vader 

verheerlik. 

In Johannes 17:4 bid Jesus: Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te 

volbring wat U My gegee het om te doen. As dit van Jesus waar was dat Hy God 

die Vader verheerlik het deur die werk te volbring wat die Vader Hom gegee het 

om te doen, dan is die beste manier waarop God kan verheerlik om die werk te 

doen wat die Vader ons gegee het om te doen. En hier sien ons wat was die werk 

waarvoor die Vader Jesus gestuur het. 

En dit is presies wat Jesus kom doen het. Hy het die aanbreek van sy koninkryk 

verkondig en hemel aarde toe gebring en dis waartoe Jesus elkeen van sy 

volgeling oproep. As Jesus sy lewe daaraan gewy het om mense se 

omstandighede te verander en vir hulle hoop te bring, dan kan ons weet dit is ook 

waartoe Jesus ons oproep. 

Nou weet ek, want ek is immers ook ŉ mens soos elkeen van julle is, ek weet dat 

wanneer ons hoor dat God ons uitkies en oproep om hemel aarde toe te bring, 

ons gewoonlik voel dat ons nie bekwaam is om dit te doen, of dat ons lewens nie 

waardig hierdie roeping is nie. 

Weereens help hierdie gedeelte ons om dit reg te verstaan. Soos talle ander 

plekke in die Bybel ons leer, hoef ons niks wat die Here van ons vra, in eie krag te 

doen nie. Wanneer ons tot bekering kom, was dit alleen moontlik gewees om dat 

God se Gees wedergeboorte in ons bewerk het. Kinders van die Here is kinders 

van die Here omdat God se Gees in ons is. 

Ons het dit ook vroeër die jaar gehoor toe ons in Efesiërs 1:14 gelees het: Die 

Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe 

het, wanneer Hy almal wat aan Hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet 

ons sy grootheid prys. 



Is dit nie wat Jesaja hier in hoofstuk 61 voorspel nie? Is dit nie presies wat met 

Jesus gebeur het nie? Die Gees van die Here my God het oor my gekom; die Here 

het my gesalf om ........” en dit waarvoor die Gees die Here voor gesalf het, is 

presies waarvoor die Gees van die Here vir my en jou ook voor gesalf het: 

• om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood, 

• om dié wat moedeloos is, op te beur, 

• om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir dié wat opgesluit is. 
Hierdie gaan om meer as mense in tronke. Dis is enige iemand wat op enige 
manier vasgevang voel. 

• om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon, die 
dag waarop ons God sy vyande straf,  

• Om almal wat treur te vertroos, 

• Om eer te gee in plaas van smart, 

• Om vreugde te beleef in plaas van droefheid, 

• Om blydskap te beleef in plaas van hartseer. 

• om die roem van God te vermeerder. 
 
Dis waaroor Kersfees gaan. God self wat mens geword het sodat ek en jy die lewe 

in oorvloed kan beleef en sodat ek en jy ander kan help om in Jesus die lewe in 

oorvloed te beleef. 

Vriende, ons is voorwaar baie bevoorreg. Bevoorreg oor ons omstandighede in ŉ 

baie onseker tyd. Maar nog meer, ons is bevoorreg, omdat ons Jesus as ons 

Verlosser ken. Jesaja het van my en jou die volgende voorspel, ons lees in vers 9: 

Hulle afstammelinge sal bekend wees onder die nasies, hulle nakomelinge 

onder die volke. Almal wat na my volk kyk, sal besef dat hulle 'n volk is wat deur 

die Here geseën is. 

Kinders van die Here is anders as ander mense. Ons is vol van God se Gees. Ons 

het lief. Ons beleef God se vrede selfs in moeilike tye. Ons het die voorreg om in 

ons grootste krisisse met God self te kan praat en selfs die tye wat ons nie met 

Hom kan praat nie, sit Jesus langs die Vader en tree vir ons in. 

Ons is God se volk wat deur die menswording van Jesus en uiteindelik sy dood, 
opstanding en hemelvaart, ongelooflik groot geseën is. Mag ons hierdie Kerstyd 
ons seëninge opnuut raaksien. Mag ons ons opnuut verwonder oor wat Jesus vir 
ons kom doen het. Dat ons saam met Jesaja sal sê: 



Ek is baie bly oor die Here, ek juig oor my God,  
want Hy het my gered, vir my oorwinnaarsklere aangetrek.  
Ek is soos 'n bruidegom met 'n priesterkroon op, soos 'n bruid met haar juwele 
aan. 
 
Is dit nie presies wat Jesus vir ons kom bewerk het nie. Soos ons vroeër gehoor 
het: ons is heilig verklaar deur die bloed van Jesus. En as dit van ons waar is, as 
ons verlossing werklik is, dan sal ons wees soos ons hier in vers 11 lees:  
Soos die grond plante laat uitspruit, 
soos die plante in 'n tuin vrugte gee, 
so gee die Here my God die oorwinning 
en laat Hy al die nasies luister na die loflied tot sy eer. 
 
Mag die Here deur sy Gees aan ons die vermoë gee hierdie feestyd om anders te 
leef, anders te praat, anders te dink en met Hoop te lewe. Mag ons lewens vrugte 
dra wat by ons bekering pas. Mag ons lig wees in ŉ donker tyd in die wêreld. 
 
Ons leef in moeilike tye en moeilike omstandighede, dit is verseker so. Maar ons 
het ŉ hoop en ŉ sekerheid wat omstandighede nie van ons weg kan neem nie. 
Ons hoop en sekerheid is nie gegrond op gunstige omstandighede nie, maar op 
die sekere hoop dat Jesus wat as babatjie gebore is en ons wêreld betree het, ons 
hoop waarborg. 
 
Vriende, as elkeen van ons in hierdie feestyd met hoop kan lewe. As ons hoopvol 
met ander kan praat. As ons dit kan regkry om die hele tyd na Jesus te wys en op 
die hoop wat Hy met sy lewe waarborg. Dan kan God ons in hierdie tyd gebruik 
om vir mense sonde hoop, hoop te bring met die evangelie boodskap van God 
wat vir ons so lief het dat Hy bereid was om sy enigste Seun te stuur om as 
babatjie ons wêreld te betree en ons van ŉ sekere oordeel en ewige dood kom 
verlos het. 
 
So, wat moet ons ingesteldheid wees hierdie fees seisoen? Dit moet eintlik 
dieselfde wees as ons ingesteldheid terwyl ons wag op die wederkoms van Jesus. 
Ons gesindheid moet dieselfde wees as wat Jesus s’n was. Ons ingesteldheid moet 
wees dat ons elke mens met wie ons te doen kry se lewe beter wil maak. Ons wil 
vir elkeen ŉ stukkie hemel aarde toe bring. 
 



Ons moet die voorbeeld van Jesus volg en ons kan dit regkry as ons besef ons hoef 
dit nie in eie krag te doen nie. Daarom wil ek jou uitnooi om elke dag te begin met 
die belydenis van Jesaja 61:1: Die Gees van die Here my God het oor my gekom; 
die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring. 
Doen dit vir die res van Desember en dit sal ŉ gewoonte gevorm het. 
 
Jesaja 61:1: Die Gees van die Here my God het oor my gekom; 
die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring. 
 
Wat hoor jy vanoggend by die Here en wat gaan jy daarmee maak? 
Deel met iemand. 
 


