Jy sal lewe deur die onverdeelde trou van die Here
Jesaja 36-37:14, 20, 32
#feesmustfall #breekdiestilte #reformPUK – wat is die groot vraag?
Die laaste paar weke was rof. Die studente-protesaksies regoor die land en ook hier by ons
het vir ons iets gewys van die onderliggende denke en gevoelens, wat mense – ons en ander
– oor mekaar en oor hierdie land het.
Dis nie eenvoudig om alles wat gebeur het, en wat steeds besig is om te gebeur, mooi in
boksies in te pak nie – daar is eintlik soveel opinies as wat daar mense is. Taal en toegang
tot onderrig is ernstige sake, waaroor meeste van sterk voel.
Ek dink die dieper vraag – en dis ‘n vraag wat ons elkeen elke dag moet beantwoord – is:
Waarop bou ek my hoop? Wat MOET ek hê om tevrede/gelukkig te kan wees? As die vraag
in Bybelsetaal gevra moet word, is dit: Wat het ek nodig om getroos te word in lewe en in
sterwe?
Hierdie is ‘n belangrike vraag. Dis belangrik, want die antwoord op hierdie vraag, gaan
bepaal hoe ek oor al die ander belangrike vrae in die lewe dink.
Hier in Potch was dit vir my interessant om te sien hoe nogal heelwat van die studente – na
my mening eintlik die meerderheid van studente – nie gelyk het of hulle werklik omgee oor
die issues wat ander studente deur hierdie protesaksies probeer aanspreek nie. Meeste
studente het maar gewoon aangegaan met hulle voorbereiding vir die eksamen. Dis eers
toe die eksamen met ‘n week aangeskuif is, dat meer studente bekommerd geraak het – toe
skielik is almal geraak.
Jy sien ons almal bou ons hoop op iets. Miskien is taal of kultuur of wat van die universiteit
gaan word nie vir jou so belangrik nie – solank jy maar net kan aangaan met jou eie lewe:
my studies, my graad, my werk, my salaris – my lewe.
Maar wat gaan gebeur as dinge nie uitwerk nie: as Afrikaans as onderrig taal uitgewerk
word by die universiteit, of as jy dit nie reg kry om jou perfekte lewe te bou nie. Dit sal ‘n
krisis wees. Soos wat dit gewoonlik is wanneer iets of iemand daardie dinge wat vir ons
belangrik is kom bedreig. #skyfie

God en sy volk, en hulle land en hulle vyande
In die gedeelte wat ons saam gelees het uit Jesaja – kry ons vir Koning Hiskia en Israel in so
‘n krisis.
Sanherib(Sennacherib), die Assiriese koning is besig om Jerusalem te bedreig. Die Israeliete
is besig om in die stad weg te kruip, terwyl Sanherib se weermag buite om die stad stelling
ingeneem het. Israel is in die moeilikheid – dis soos wanneer ‘n kat ‘n muis tussen sy pote
vasgevang het – daar is nie wegkom kans nie, daar is niks waarmee Israel die Assiriërs kan
omkoop nie, daar ook nie ander muise wat hulle kan kom help nie.

Ons hoor hoe dit wanneer een van die Assiriëse leiers die leiers van Israel spot, hy sê(Jes
36:8): “Wil jy ‘n ooreenkoms aangaan met my koning, die koning van Assirië? Ek gee jou
twee duisend perde: sal jy die ruiters vir hulle kan voorsien?”
“Come now, make a bargain with my master, the king of Assyria: I will give you two
thousand horses – if you can put riders on them!”
Die Israelitiese leiers besef hoe gevaarlik en hopeloos die situasie is, en daarom vra hulle
hierdie Assiriëse leier om nie in Judees te praat nie – hulle wil nie hê die soldate om
Jerusalem se mure moet nog banger word, en uiteindelik heeltemal hopeloos word nie.
Maar dan antwoord hierdie Assiriëse leiers presies soos wat ‘n mens verwag dat ‘n boelie
sal, hy sê(Jes 36:12): “Dink julle my koning het my net na julle koning en na julle toe
gestuur om die dinge te sê, en nie ook na die manne wat op die muur sit nie? Hulle sal
hulle eie ontlasting moet eet en hulle eie urine moet drink, net soos julle!”
“13Toe gaan staan die hoofadjudant en skree hard in Judees: “Luister wat sê die groot
koning, die koning van Assirië! 14 So sê die koning: Moenie dat Hiskia julle mislei nie! Hy
kan julle nie red nie.15 En moenie dat Hiskia julle op die Here laat vertrou nie. Hiskia sê:
‘Die Here sal ons sekerlik red; dié stad sal nie oorgegee word in die mag van die koning
van Assirië nie.”
“But the commander replied: Was it only to your master an you that my master sent me
to say these things, and not to the people sitting on the wall – who, like you, will have to
eat their own exrement and drink their own urine?
Then the commander stood and called out in Hebrew, Hear the words of the great king,
the king of Assyria! This is what the king says: Do not let Hezekiah deceive you! Do not
let Hezekiah persuade you to trust in die Lord when he says: The Lord will surely deliver
us; this city will not be given into the hand of the king of Assyria.”
Ons moet besef dat hierdie Assiriër met hierdie dreigement aan ‘n seer-ding kom vat vir
Israel.
Ons moet Israel se geskiedenis onthou: hulle was die volk van God. Die Here het met
Abraham begin en deur hom ‘n volk laat ontstaan – Abraham, Isak, Jakob, Josef. Die Here
het vir Israel gaan haal en hulle bevry uit Egipte, waar hulle slawe was. Dis die Here wat
Kanaän as die beloofde land vir die Israeliete kom gee het – dis hoekom die land Israel
genoem is. Dis die Here wat Jerusalem gekies het as die hoofstad van Israel – die Godstad,
die stad waar die Here beveel het dat sy tempel gebou moes word.
Hierdie fisiese dinge: die land, en ‘n stad met ‘n tempel – was belangrike dinge. Die feit dat
die Here vir Israel ‘n land gegee het, en sy tempel laat bou het in Jerusalem is alles bewyse
dat die Here, die enigste lewende God is. Hy nie net geestelike dinge nie. Wanneer iemand
aan die Here behoort het dit ook fisiese gevolge: in Hand 17:25 word gesê dat die Here die
Persoon is wat aan almal lewe en asem en alles gee.(that gives everyone life and breath
and everything else.)
God gee vir ons elkeen ‘n fisiese lewe – Hy gee vir ons taal en kultuur en sulke fisiese dinge.

So dit beteken, dat ons nie maar net kan sê: ons het nie ‘n saak met hierdie wêreld nie. Ons
kan nie leef asof kuns en kultuur en taal of die land waarin ons woon glad nie saak maak nie.
Dis die Here wat ons geskep het as mense: ons het fisiese behoeftes, ons kan nie op ‘n ander
plek wees as hier en nou nie – en Hy maak dit vir ons moontlik om so te kan wees – om hier
en nou te kan leef.
Maar nou moet ons ook nie onderskat watter groot invloed ons eie gebrokenheid op hierdie
situasie het nie.
Ons raak te lief vir die fisiese dinge wat die Here gee. Israel het begin om al hulle hoop te
stel, nie in God nie, maar in die feit dat hulle in die land Israel bly, en dat die Here se tempel
in Jerusalem staan. Hulle het gedink dat die Here nooit sou toelaat dat die land, of
Jerusalem of selfs die tempel van hulle af weggevat sou word nie.
Maar uiteindelik is dit juis wat gebeur het: Israel is in ballingskap weggevoer, Jerusalem en
die tempel is verwoes. Dit gaan nie oor die dinge wat die Here gee nie, dit gaan oor die
Here wat daardie dinge gee.
Wanneer Hiskia ‘n dreigbrief van die Assiriese koning kry vat hy dit na die Here toe(Jes
37:14): “Hiskia het die briewe wat die gesante gebring het, gevat en gelees. Daarna het
hy na die huis van die Here toe gegaan en die briewe in die teenwoordigheid van die Here
oopgesprei.”
Toe het hy tot God gebid...
Hezekiah received the letter from the messengers and read it. Then he went to the
temple of the Lord and spread it out before the Lord. And Hezekiah prayed to the Lord...

In sy gebed bely Hiskia dat die Here die lewende God is; hy erken dat dit anders is wanneer
die Assiriërs vir Israel dreig(threatening), as wanneer hulle ander volke dreig, omdat net
Israel se God die ware lewende God is – en daarom bid Hiskia in v.20: “Here ons God, red
ons tog uit die mag van die Assiriëse koning. Dan sal al die koninkryke van die aarde besef
dat net U, Here, God is.”
Now, Lord our God, deliver us from his hand, so that all the kingdoms of the earth may
know tha you, Lord, are the only God.
Dat God red, gaan nie soseer oor wie Hy red nie, maar eerder oor die feit dat Hy red. Hy
verheerlik Homself deur mense te red. Hy verheerlik Homself deur mense te red wat nie
verdien om gered te word nie.
Daarom het die Here vir Hiskia belowe(Jes 37:32): “Daar sal mense oorbly en uit Jerusalem
kom, daar sal mense vry van Sionsberg af uitgaan. Daarvoor sal die onverdeelde trou van
die Here die Almagtige sorg.”
“For out of Jerusalem will come a remnant, and out of Mount Zion a band of surivors. The
zeal of the Lord Almighty will accomplish it.”

Jerusalem het nie geval in Hiskia se tyd nie – daar het mense oorgebly en uit Jerusalem uit
gekom, maar omtrent 150jaar later is Jerusalem toe tog verwoes, en die volk is weggevoer
in ballingskap.
Hierdie belofte van die Here dat “Daar sal mense oorbly en uit Jerusalem kom, dat daar
mense vry van Sionsberg af sal uitgaan.” Het uiteindelik gewys op die groter verlossing wat
die Here sou laat aanbreek. In ballingskap tyd moes Israel leer dat hulle nogsteeds die Here
se volk is, selfs al woon hulle nie in die land wat Hy vir hulle gegee het nie, en al is die
tempel wat Hy laat bou het verwoes.
Die Here is nie gebind aan plekke en aan geboue nie – Hy is oral teenwoordig.
Vandag kan ons dankbaar terugkyk na die koms van ons Here Jesus. Hy moes die spanning
rondom Israel en Jerusalem en hulle vyande kom oplos. Jerusalem was altyd bedoel om
spesiaal te wees, maar terselfdetyd het Israel se sonde veroorsaak dat daar niks anders met
Jerusalem kon gebeur as om verwoes te word nie.
Daarom het Christus gekom om verwoes te word: Hy het hoeveel keer vir die Fariseërs gesê
dat die tempel afgebreek en weer in drie dae opgebou sou word. En hulle kon nie verstaan
wat Hy bedoel het, totdat Hy aan die kruis gesterf het, en na drie dae weer opgestaan het
uit die dood nie.
Dis alleen maar in Christus wat ons nuutgemaak word om God te kan dien soos wat Israel
nog altyd bedoel was om Hom te dien. Dis alleen maar deur die geloof in ons Here Jesus,
wat ons lewend uit ons sonde dood kan uitkom om vry te wees.
Dis al hoe ons getroos kan word. Ons kan alleen maar getroos word deur die feit dat ons in
lewe en sterwe nie aan onsself nie, maar aan ons getroue Verlosser, Jesus Christus, behoort.
Buite Hom is daar geen troos nie: nie in my taal nie, nie in my kultuur nie, nie in ‘n
universiteit nie, nie ‘n graad of ‘n salaris nie – sonder Christus sal al hierdie dinge geen
waarde hê nie. Sonder Christus is taal en kultuur, of watter fisiese ding ookal – iets wat jou
lewe gaan oorneem, wat alles van jou gaan vra, sonder om vir jou iets terug te gee.
In die laaste paar weke lyk dit of jy nie iets gesê het voor jy nie ‘n hashtag daarvan gemaak
het nie. So as ek ‘n hashtag moet gee vir waartoe die Here ons roep is dit #skyfie:

#Imustfall #ChristmustRise
Dink aan hoe jy die laaste paar weke hanteer het. Dink aan hoe jy gereageer het op die
verskillende protesaksies en op die uitstel van die eksamen. Watter mense het jy beskou as
jou vyande? Wie is jou span?
Baie keer wys ons reaksie op krisisse vir ons die dinge uit, waarop ons ons hoop bou.
Die troos is dat ons in Christus sal lewe, selfs al sterf ons. Ons sal lewe selfs al word ons
ergste vrese in die lewe waar. Maar dan moet ons lewens veilig wees in Christus. Dan moet
ons van harte glo dat Hy ons met sy bloed kom koop het sodat ons - nie maar net aan ons
kultuur, of aan die vreugdes van hierdie lewe kan behoort nie – maar aan Hom.

Ons glo in God nie maar net omdat Hy vir ons alles gee wat ons wil hê nie. Ons glo in God
omdat Hy die enigste Here is. Ons glo in Hom omdat Hy aan ons die geloof geskenk het.
Ons glo in Hom omdat Hy ons as sy kinders aangeneem het. Ons glo in Hom omdat Hy aan
ons ‘n nuwe identiteit in Hom kom gee het, wat niks of niemand van ons kan wegneem nie.
Mag ons daarom, wanneer ons hierdie week in gaan met al sy omstuimigheid, gaan lewe as
mense wie se vertroue nie in hierdie wêreld is nie, maar in die lewende God. Dit gee vir ons
ruimte om ons identiteit uit te leef, om standpunt in te neem vir wat reg is, om die regte van
alle mense te beskerm – alles in ‘n poging om die Here, die lewende God, te verheerlik.
Amen.

