
As U maar die hemel wou oopskeur 

Jesaja 63:15-64:5 

 

I 
 
As mens mooi nadink oor die tyd waarin ons leef, sou ons dit kon beskryf as ‘n tyd van 
“Godsverduistering”. Amper soos sonsverduistering wat gebeur as die maan net mooi 
tussen die aarde en die son inskuif, sodat dit ‘n skadu oor die aarde gooi. Dit beteken 
nie die son verdwyn nie, maar omdat dit afgeskerm word, kan ons dit net nie meer sien 
nie. Vir ‘n tyd lank kan die son se warm strale nie die aarde bereik nie.  
 
In dié dae voel ons dikwels netso oor God.  
 
Daar is natuurlik baie mense wat al hoe meer sê: nee, dis nie net asof God van ons 
afgeskerm is nie – God bestaan gewoon nie! Dit was maar al die eeue ‘n illusie dat Hy 
bestaan – die denke van voor-wetenskaplike mense wat nog iets soos ‘n god nodig 
gehad het. Maar in ons moderne tyd kom ons heeltemal reg sonder God, dankie. Ons 
hoef nie meer te glo dat God bestaan nie. Daarom hoor jy byvoorbeeld in gesprekke 
oor die pandemie bitter min oor God. Ook in die politiek of ekonomie of wetenskap of 
kuns of die gesprekke oor klimaat kom God eintlik glad nie meer ter sprake nie.  
 

II 
 
Selfs ons as gelowiges praat eintlik ook nie meer oor God nie, ons vra nie regtig meer 
Godsvrae nie. Ons vra nie meer: maar waar ís God dan in dit alles nie?  
 



Hoekom nie?  
 
Dalk is ons ook verleë, weet onsself ook maar nie waar God in ons tyd is nie. Ons glo 
wel nog God bestaan, maar eintlik dink ons oor God as onbetrokke, dat ons maar op 
onsself aangewese is. Want om eerlik te wees, dit voel nie vir ons God gryp regtig nog 
iewers in nie! Ons sien geen bewyse daarvan raak nie. Daarom wonder ons: Sien God 
ooit raak hoe sleg dit hier op aarde gaan? Al die onreg en verskrikking, die lyding ... 
pla dit dan nie vir God nie? Hoor Hy regtig ons pleitbedes? Of moet ons maar aanvaar 
God is ver weg, ‘n verborge en afsydige God? Moet ons maar vrede maak met die 
Godsverduistering?    
 

III 
 
Hierdie gevoel van Godsverduistering is presies ook wat die  mense vir wie Jesaja skryf 
ervaar het. Daarom sing hulle ‘n klaaglied, treur hulle: Here, hoekom sit en kyk U 
net vir ons uit die hemel? Waar is u brandende liefde vir ons dan heen? Raak U dan 
nie meer oor ons bewoë nie? Hoekom doen U dan niks nie – of is U dalk nie meer in 
staat tot die magtige dade waarvan ons voorgeslagte ons vertel het nie! Is U dan salig 
onbewus van wat hier op aarde aangaan?  
 
Natuurlik besef en erken die profeet dat al hierdie ellende op aarde die gevolg is van 
die mens se boosheid - ons hebsug, ons gierigheid, die onreg wat ons doen, dis die rede 
hoekom die wêreld lyk soos dit lyk. En, besef die profeet terdeë, ons is magteloos 
vasgevang in hierdie ellende. Self kan ons ons nie daaruit verlos nie. Daarom te meer 
vra hy: Here, ons weet dat net U ons kan verlos van die bose, net U kan ons red uit die 
penarie waarin ons onsself laat beland het. Maar hoekom doen U dit dan nie? Waarom 
beleef ons net maar ‘n Godsverduistering?  
 

IV 
 
Lees ons dié gedeelte egter noukeurig, sien ons hoe die treurlied  oor God se 
afwesigheid, die verwyte oor die Godsverduistering,  mettertyd tog oorgaan in ‘n 
smeekgebed. Uit die klaaglied klink daar ‘n smeekgebed op: Here, wil U nie maar die 
hemel oopskeur nie?  Wil U nie maar weer dit wat U van ons afskerm verwyder en 
afkom sodat ons U teenwoordigheid kan sien en ervaar nie? Soos U destyds daar op 
die berg Sinaï met geweldige tekens van wind en vuur en donderwolke afgekom het en 
U aan Moses en die volk kom openbaar het nie, wil U dit nie asseblief weer doen nie! 
Wys weer vir ons, en vir al die mense wat nie meer glo dat U bestaan nie, dat U wel die 
lewende God is, die God wat omgee? Doen dit terwille van ons, u kinders, en doen dit 
terwille van ons getuienis teenoor ‘n wêreld wat nie meer glo nie. So bid en pleit die 
profeet. “As U maar die hemel wou oopskeur en wou afkom...” Dis asof die profeet, te 
midde van die Godsverduistering, net nie kan of wil opgee op God nie. Hy bly smeek, 
Hy bly vertrou, hy bly wag.  
 

V 
 
In hierdie smeekgebed breek daar uiteindelik tog hoop deur, sing hy ‘n lied van stille 
vertroue. In die verlede het God Homself openbaar, het Hy reeds die hemel 
oopgeskeur en afgekom. God sal dit weer doen! So spreek die profeet sy verwagting 
uit, so bly hy vashou aan hoop op God ... al sien en ervaar hy dit op hierdie oomblik 
nog nie. God vergeet nie diegene wat op Hom bly vertrou nie. God sal ons tegemoet 



kom, te hulp kom. Ons kan  maar bly wag op God, in vertroue bly wag – so bid die 
profeet.   
 
Om te bly wag op die Here is ‘n sterk tema dwarsdeur die Jesaja boek. Om te wag 
beteken jy bly vashou aan die hoop, jy leef met ‘n verwagting. En om te bly wag is nie 
‘n passiewe ding nie, nee, intussen doen ons wat reg is, gee ons ons lewe in liefdesdade, 
herinner ons mekaar aan hoe die Here wil hê dat ons sal lewe. Om te wag is nie ‘n 
passiewe ding nie. Ons wag in vertroue en bly doen wat God se wil is, want sê die 
profeet: “U kom dié te hulp wat met blydskap doen wat reg is, die wat onthou hoe U 
wil hê hulle moet lewe.”  
 

VI 
 
‘n Laaste vraag: wat het dit alles met Advent te doen? In die Adventstyd dink ons 
daaraan dat God een nag, daar bokant Betlehem, die hemel oopgeskeur en as mens 
hier tussen ons kom woon het. God het daar die Godsverduistering deurbreek; Hy het 
ons sy hart vir ons kom wys. Toe Jesus Christus aan die kruis gehang het, magteloos 
in sy liefde vir ons, het God nie net die hemel oopgeskeur nie, maar ook sy borskas, 
sodat ons sy hart kon sien: Kyk hoe groot is my liefde vir julle. En toe Jesus opgestaan 
het uit die dood, het God daarmee gesê: kyk wat skenk Ek vir julle – die lewe!    
 
Adventstyd herinner ons ook daaraan dat net soos God eenmaal deur die hemel gebars 
het om Homself op aarde aan ons te kom wys, netso sal die Seun van God weer 
terugkom, sal Hy weer die hemel oopskeur en ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde laat 
kom, waar geregtigheid en vrede heers. In dié verwagting kan ons leef. Hierop kan ons 
bly wag. Met vertroue wag, terwyl ons soos sy kinders leef, voor sy aangesig.  
 
Advent herinner ons: al voel dit ook vir ons daar is ‘n Godsverduistering, is God nie 
regtig ver weg, afwesig nie. Deur sy Gees is Hy hier naby ons, nader as wat ons aan 
onsself is.  
 
En vanmore is dit Hyself wat aan ons die brood en die wyn bedien, uit sy eie hand sal 
ons dit ontvang.      


