
JESAJA 31 EN 32 AS BEGELEIDING OP YOM KIPPUR 

 
Let op die opvallende manier waarop tipiese Yom Kippur begrippe soos “Yom Hakippurim” (Dag van 
versoening), “Shuv Yahweh” (om terug te keer na Yahweh), “Anah nefesh” (om jou te 
verootmoedig/to afflict one’s soul) en “Shabbat tsum” (‘n Sabbat van vas) in die oorspronklike 
Hebreeuse teks van Jes 31 en 32 (sonder klinkers) gesien kan word. Die letters van die gewone teks 
moet van links na regs en van bo na onder gelees word, maar die skets hierbo wys dat hierdie Yom 
Kippur begrippe op ‘n meer verborge en onopsigtelike manier in die teks ingebed lê.  
 
ENKELE PUNTE VAN KOMMENTAAR: 
 
31:5 Soos voëls wat fladder(**simbolies van omgee en sorg), so sal Yahweh van die leërskare 
Yerushalayiem (**lett: plek van die lering van vrede) beskut, beskut (**om deur ‘n muur beskerm te 
word) en red (**om uit gevaar weggeruk te word), verskoon (**om oorgeslaan te word) en bevry 
(**om te ontsnap). 31:6 Bekeer julle tot Hom van wie die kinders van Yiesraél diep afgeval het. 31:7 
Want in daardie dag (**die Groot Dag van Yahweh) sal hulle elkeen sy silwerafgode en sy goue 
afgode verwerp, wat julle hande vir julle tot sonde gemaak het. 31:8 En Ashur sal val deur die 
swaard, nie van 'n man nie; en die swaard, nie van 'n mens nie, sal hom verteer; en hy sal voor die 
swaard vlug, en sy jongmanne sal dienspligtig word; 31:9 en sy rots sal uitmekaar stuif van skrik, en 
sy heersers sal verskrik die banier verlaat, sê Yahweh, wat 'n vuur het op Tsion en 'n oond in 
Yerushalayiem (**vuur en oond sê vir ons tot watter uiterstes Yahweh sal gaan om sy eiendom te 
beskerm) ... 32:1 Kyk, 'n koning sal regeer in geregtigheid, en die heersers sal heers ooreenkomstig 
reg. 32:2 En elkeen sal wees soos 'n toevlug teen die wind en 'n skuiling teen die stortreën, soos 
waterstrome in 'n dor streek, soos die skaduwee van 'n swaar rots in 'n land wat versmag. 32:3 Dan 
sal nie meer verblind wees die oë van die wat sien nie; en die ore van hulle wat hoor, sal luister; 
32:4 en die hart van die onbedagsames (**hulle wat oorhaastig is) sal leer om te verstaan, en die 
tong van die hakkelaars (**hulle wat stadig is of stadig praat) sal gou wees om duidelik te praat; 
32:5 die dwaas sal nie meer 'n edele genoem word nie, en van die skelm sal nie gesê word dat hy 
vernaam is nie. 32:6 Want 'n dwaas praat dwaasheid en sy hart bring rampspoed voort, deur 
korrupte dinge te doen en dwaling te praat oor Yahweh, deur die begeerte van die hongerige 
onvervuld te laat en die drank van die dorstige te laat ontbreek. 32:7 En die skelm - sy middele is 
sleg, hy beraam skandelike dade om die ellendiges te ruïneer met leuentaal, ook as die behoeftige 
praat wat reg is. 32:8 Maar die edele beraam edele dade, en hy hou stand in wat edel is. 32:9 Staan 
op, geruste vroue, hoor my stem!  Sorgelose dogters, luister na my woord! 32:10 'n Jaar en 'n paar 
dae - en julle sal sidder, sorgelose dogters!  Want dit is gedaan met die druiwe-oes, daar sal geen 
insameling van vrugte kom nie. 32:11 Bewe, geruste vroue!  Sidder, sorgelose dogters!  Trek julle 
uit, ontbloot julle en gord rougewade om julle lendene... 32:15 Wanneer oor ons uitgegiet word die 
Gees uit die hoogte (**die Gees uit die hoogte bring vir ons iets van die hemel hier op aarde); dan 
word die woestyn 'n vrugteboord, en die vrugteboord self word vir 'n bos gereken. 32:16 En die reg 
woon in die woestyn, en die geregtigheid hou verblyf in die vrugteboord. 32:17 En die werking van 
die geregtigheid sal vrede wees, en die voortbrengsel van die geregtigheid rus en veiligheid tot in 
ewigheid. 32:18 En my volk sal woon in 'n plek van vrede (**dieselfde betekenis as Yerushalayiem) 
en in veilige wonings en in plekke van ongestoorde rus (**woord hou verband met “Noag”). 



 

Let op die verskillende PLEKKE IN Jes 31 en 32:   Yerushalayiem, Tsion, dor streke, 
begeerlike velde, huise van vreugde, uitgelate stede, heuwels en wagtorings, grotte, 
weivelde, woestyne en uiteindelik: veilige wonings, stasies van ongestoorde rus en 
plekke van vrede, PLUS die feit dat die eerste plek (“Yerushalayiem”) en die laaste 
plek (“Plek van vrede”) basies dieselfde is. 
 

VRAE VIR BESPREKING EN SELFONDERSOEK 
 
1. Wat maak dat ‘n mens ‘n plek van versoening nodig het? 
2. Wat beleef ‘n mens alles by ‘n plek van versoening? 
3. Wat is daar wat ‘n mens wegneem van ‘n plek van versoening? 
 
GEDEELTES IN DIE RES VAN DIE SKRIF WAT HIERBY AANSLUIT: 

 
Jes 58:6-9 Is dit nie die vas wat Ek verkies nie: dat julle losmaak die bande van 
afvalligheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes 
en elke juk stukkend breek ... dat jy die een klee wat naak is ... dat jy van jou verwyder 
die verdrukking, die uitsteek van die vinger en die leuenagtige woord. 
 
Ps 51:2-12 Was my volledig van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde.  Want 
ek ken my oortredinge, en my sonde is voortdurend voor my. Teen U alleen het ek 
gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat U regverdig kan wees as U praat, 
rein as U gerig hou ... Skep vir my 'n rein hart, o Elohiem, en gee opnuut in die 
binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u 
Afgesonderde Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u verlossing, 
en ondersteun my deur 'n gewillige gees. 
 
Dan 9:4-9 O Yahweh ... ons het gesondig en verkeerd gedoen en in afvalligheid 
gehandel en in opstand gekom en van u gebooie en verordeninge afgewyk. En ons het 
nie geluister na u knegte, die profete, wat in u Naam gepraat het tot ons konings, ons 
owerstes en ons vaders en tot die hele volk van die land nie. Aan U, Yahweh, kom die 
geregtigheid toe, maar ... aan ons kom toe beskaming van die aangesig, aan ons 
konings, aan ons owerstes en aan ons vaders, omdat ons teen U gesondig het. By 
Yahweh onse Elohiem is barmhartigheid en vergewing, want ons het teen Hom 
opgestaan. 
 
Hand 10:43 Aangaande Y’shua getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, 
vergifnis van sondes deur sy Naam ontvang. 
 
Joh 3:17 Want Elohiem het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te 
veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word. 
 
1 Joh 2:2 En Hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s'n nie, maar ook 
vir die van die hele wêreld. 


