
VERWARRING OOR DIE MESSIAS 1 
 
Ons het almal al gehoor van die duidelike opdrag in die Woord: "Kom (of gaan) uit Bavel (Babilon) 
uit!" Hierdie dringende wekroep word telkens in die Skrif aangetref, onder andere in YeshaYahu 
48:20 ("Gaan weg uit Bavel, vlug weg van die Kasdiem"); YeshaYahu 51:11 ("So sal dan die 
losgekooptes van Yahweh teruggaan en na Tsion kom met gejubel, en ewige vreugde sal op hulle 
hoof wees"); YeshaYahu 52:2 ("Skud jou los uit die stof, staan op ... o Yerushalayiem! Maak los 
die bande ... "); YeshaYahu 52:11 ("Vertrek, vertrek, gaan weg daarvandaan, raak nie aan wat 
onrein is nie"); YermeYahu 50:8 ("Vlug uit Bavel ... en wees soos bokke voor die trop kleinvee 
uit!"); YermeYahu 51:6 ("Vlug uit Bavel uit, en ... kom nie om in sy ongeregtigheid nie"); 
YermeYahu 51:9 ("Ons het aan Bavel medisyne gegee, maar hy het nie gesond geword nie; 
verlaat hom en laat ons trek ... want sy strafoplegging raak tot aan die hemel"); YermeYahu 51:45 
("Gaan uit hom uit, my volk, en red elkeen sy lewe van die gloeiende toorn van Yahweh!"); 
YermeYahu 51:50 ("Gaan weg, bly nie staan nie, dink aan Yahweh uit die verte, en laat 
Yerushalayiem in julle hart opkom"); ZegarYah 2:7 ("Op, o Tsion, red jouself, jy wat woon by die 
dogter van Bavel"); Handelinge 2:40 ("Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag"); 2 Kor 6:17 
("Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, sê Yahweh; en raak nie aan wat onrein is nie"); 
Openbaring 18:4 ("Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag 
hê en van haar plae ontvang nie"). 
 
Die feit dat hierdie wekroep nie net aan die volk Yiesrael gegee is toe hulle fisies in Babilon was 
nie, maar ook in die Messiaanse Skrifte herhaal word, waar die fisiese plek Babilon nie meer 'n rol 
gespeel het nie, dui aan dat Babilon 'n simboliese betekenis het wat verreikende implikasies het 
vir ons geloof. Een van die direkte implikasies hiervan is dat ek en jy vandag ook uit Babilon moet 
uitgaan! Ons mag nie met hom (of met haar) gemeenskap hê nie. Ons moet aan Yahweh dink uit 
die verte en uit Babilon uit vlug! Ons moet onsself los skud uit die stof en opstaan! Ons moet eens 
en vir altyd uit Babilon uit vertrek en teruggaan na Tsion met gejubel en met ewige vreugde! Wat 
beteken Bavel of Babilon? Daar kan baie betekenisse aan hierdie plek gekoppel word - alles wat 
met sonde en ongeregtigheid en ongehoorsaamheid en rebelsheid teen Yahweh te make het. 
Maar die primêre betekenis van Babilon lê opgesluit in die letterlike betekenis van die woord 
"Bavel". Die woord beteken eenvoudig "verwarring" (Eng: "confusion") - 'n afleiding van 'n 
stamwoord wat die idee oordra van "om te meng" of "om deurmekaar te maak". Dís waarvan ons 
in die eerste plek moet vlug. Ons moet weghardloop van vermenging en verwarring en 
deurmekaargekrapte idees oor dinge wat in die Skrif duidelik en onvermeng voorgestel word. En 
een van hierdie dinge is die Messias - wie Hy is en hoe die Skrif Hom aan ons voorstel. Ek meen 
dis nodig dat ons weer 'n slaggie na die ondubbelsinnige boodskap van die Skrif luister - spesifiek 
dit wat oor die Messias gaan en hoe ons aan Hom moet dink en hoe ons Hom aan andere moet 
voorstel. Die vertrekpunt vir ons verstaan van wie die Messias is, is die profetiese verwysings na 
sy koms wat reeds in die Voor-Messiaanse Geskrifte voorkom. Let daarop dat daar in hierdie 
verwysings geen twyfel (of verwarring) gelaat word oor die feit dat hierdie Messias wat sou kom, 'n 
mens van vlees en bloed sou wees, duidelik onderskeibaar van Yahweh, en dat Yahweh die Een 
is wat Hom sou stuur, sou toerus, bemagtig, versterk, gebruik en uiteindelik ook verhoog. 
 
Uit die saad van Chawah (Eva), Avraham, en Dawied. 
Gen 3:15 En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy 
sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. 
 
Gen 22:18 En in jou nageslag ("in jou saad") sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat 
jy na my stem geluister het. 
 
Psa 89:35-36 Een maal het Ek gesweer by my afgesonderdheid: Waarlik, Ek sal vir Dawied nie 
lieg nie! Sy nageslag ("sy saad") sal vir ewig wees en sy troon soos die son voor My. 
 
Uit die stam van Yehudah. 



Gen 49:10 Die septer sal van Yehudah nie wyk nie, nog die veldheerstaf tussen sy voete uit totdat 
Shieloh kom; en aan Hom sal die volke gehoorsaam wees. 
 
'n Profeet soos Mosheh 
Deu 18:18 'n Profeet sal Ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy is, en Ek sal my 
woorde in sy mond lê, en Hy sal aan hulle sê alles wat Ek Hom beveel. 
 
'n Koning soos Dawied 
Jer 30:9 Maar hulle sal Yahweh hulle Elohiem dien en hulle koning Dawied wat Ek vir hulle sal 
verwek. 
 
'n Hoepriester soos Malkitsedek 
Psa 110:4 Yahweh het gesweer, en dit sal Hom nie berou nie: U is priester vir ewig ooreenkomstig 
die orde van Malkitsedek. 
 
'n Dienskneg van Yahweh 
Isa 49:5-6 En nou sê Yahweh wat My van die moederskoot af geformeer het om sy Kneg te wees, 
om Yaákov na Hom terug te bring en dat Yiesraél by Hom versamel mag word ... Dit is te gering 
dat U my Kneg sou wees om op te rig die stamme van Yaákov en terug te bring die gespaardes in 
Yiesraél: Ek het U gemaak tot 'n lig van die nasies, om my verlossing te wees tot aan die einde 
van die aarde. 
 
'n Meester, ondergeskik aan Yahweh. 
Psa 110:1-2 Yahweh het vir my meester gesê: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak 'n 
voetbank vir u voete. U magtige septer sal Yahweh uitstrek uit Tsion en sê: Heers te midde van u 
vyande. 
 
Die Seun, onderskeibaar van die Vader, wat gegenereer word. 
Psa 2:7-12 Yahweh het aan My gesê: U is my Seun, vandag het Ek self U gegenereer (jou vader 
geword) Eis van My, en Ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting 
... Kus die Seun ... Geseënd is almal wat by Hom skuil! 
 
Deur Yahweh geroep, gebruik, gedra en beskerm. 
Isa 42:6-8 Ek, Yahweh, het U geroep in geregtigheid, en Ek vat u hand en behoed U en gee U as 
'n verbond van die volk, as 'n lig van die nasies, om blinde oë te open; om gevangenes uit die 
kerker uit te lei, uit die gevangenis diegene wat in die duisternis sit. Ek is Yahweh, dit is my Naam; 
en my eer sal Ek aan geen ander gee nie. 
 
Deur Yahweh aan lyding, swaarkry en die dood onderwerp. 
Isa 53:7-10 Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; 
soos 'n lam wat na die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders - ja, Hy 
het sy mond nie oopgemaak nie ... Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op Hom 
... En hulle het Hom sy graf by die afvallige gegee; en by 'n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy 
geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het Yahweh 
behaag om Hom te verbrysel ... 
 
Deur Yahweh uit die dood opgewek. 
Psa 16:10-11 want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie; U sal nie toelaat dat u 
gunsgenoot verderwing sien nie. U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging van 
vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig. 
 
Deur Yahweh verhoog bo alle ander wesens. 
Psa 110:1-2 Yahweh het vir my meester gesê: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak 'n 
voetbank vir u voete. U magtige septer sal Yahweh uitstrek uit Tsion en sê: Heers te midde van u 
vyande. 


