
Huisgeloof2016#25 <> Jesaja 5 

1 Ek wil sing oor Hom wat ek liefhet, ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd:  Hy wat ek liefhet, besit 'n 
wingerd op 'n vrugbare heuwel.  2 Hy het die grond omgespit en die klippe verwyder, dit beplant met 
veredelde wingerdstokke.  Hy het 'n wagtoring daarin gebou en 'n parskuip uitgekap.  Hy het verwag dat dit 
goeie druiwe sou dra, maar toe bring dit druiwe voort wat suur bly.  3 En nou, inwoners van Jerusalem en 
manne van Juda, beslis tog tussen My en my wingerd.  4 Wat kan Ek nog vir my wingerd doen wat Ek nie 
reeds gedoen het nie? Wat is dan die rede dat dit suur druiwe voortgebring het terwyl Ek verwag het dat dit 
goeie druiwe sou dra? 5 Ek maak julle nou bekend wat Ek met my wingerd gaan doen: Ek gaan die 
doringheining verwyder en verbrand, sy muur afbreek, sodat die wingerd vertrap kan word.  6 Ek gaan hom 
tot niet maak.  Hy sal nie meer gesnoei of geskoffel word nie, maar ingeneem word deur doringbosse en 
onkruid.  Ek sal die wolke verbied om daarop te reën. 7 Die wingerd van die Here die Almagtige, die 
wingerd wat Hy geplant het en waarin Hy Hom wou verlustig, is die Israeliete, die volk van Juda. Die Here 
het verwag dat daar reg sou wees, maar daar was net onreg, dat daar geregtigheid sou wees, maar daar 
was net die hulpgeroep van veronregtes.8 Ellende wag vir julle wat huis na huis inpalm, die een plaas na 
die ander in die hande kry, totdat daar geen plek vir ander oorbly nie en net julle grondeienaars in die land 
is.  9 Ek het die Here die Almagtige 'n eed hoor neem: Die baie huise, so groot en mooi, sal murasies word, 
sonder bewoners.  10 'n Wingerd waaraan tien dae lank geploeg word, sal net een mandjie druiwe oplewer, 
en 'n sak saad net een kruik vol graan. 
# ’n Liefdeslied wat ons blindelings intrek in ’n lokval van selfondersoek>>  ‘n Antropoloog wat onder 
die Hopi-mense gewerk het , het agtergekom dat al hulle kuns/musiek oor reën gaan. “Waarom?” wou die 
antropoloog weet.  Die antwoord: “Omdat daar ’n skaarste aan  water is in die land waarin ons bly.” Toe vra 
die Hopi-mense vir die antropoloog: “Is dit hoekom daar so baie van julle westerlinge se liedjies is wat oor 
liefde gaan?” Eina...Ons lewe in ’n wêreld vol “lovesongs en lovestories” maar waar onselfsugtige 
onvoorwaardelike liefde anderkant die EK van “EK LIEF JOU” raar is. Dis presies die probleem wat Jes 5 
op die tafel plaas met sy liefdeslied... Ons as God se kinders mis dié punt maklik, daarom is ons dikwels 
nie so maklik uitkenbaar in die wêreld nie... ons smelt so maklik in, in plaas daarvan om UIT te staan. 
# God ken net een manier van gee... dit is Sy allerbeste 
God sing self ’n mooi lied waarin Sy verhouding met Sy kinders vergelyk word met ’n boer en sy wingerd. 
Die boer het sy alles gegee en ’n prima oes verwag... maar die wingerd het suur druiwe opgelewer. Wat ’n 
HARTSEER teleurstelling, veral in die lig van God se alles oorvloedige goedheid wat Hy gee sodat Sy 
kinders (wingerd) die beste vrugte sal dra! Daar word ’n storie vertel van ’n bedelaar wat eendag langs die 
pad gebedel het toe Alexander die Grote daar verby stap. Die man was arm en het geen reg gehad om iets 
van Alexander te verwag het nie. Tog het Alexander verskeie goue muntstukke vir die bedelaar gegee. Een 
van Alexander se raadgewers wat saam met hom gestap het, het gesê: “U edele, koper muntstukke sou 
voldoende vir sy behoeftes gewees het... Waarom vir hom goud gee?” Alexander het as volg gereageer: 
“Koper muntstukke mag wel die behoefte van die bedelaar pas, maar goue muntsukke pas Alexander se 
manier van gee.”  Dis God... Sy goedheid ken geen einde nie. 
# ‘n Soet lewe >> Die Here wil hê die lewe moet soet wees vir almal, maar dit word suur as Sy kinders nie 
liefdevol teenoor almal optree nie, ja, nie ’n oog het vir jou naaste se belange het nie, nie reg leef nie... 
Vers 7 sê dat hulle geword het soos die man wt vir sy vriend sê:  “Ek het al ’n klomp lewensstrategieë 
uitprobeer en om totaal selfgerig te wees werk die heel beste vir my!” dis nie hoe God ons gemaak het 
nie...     Ons Christelike geloof is vol gate en ongeloofwaardigheid as ons nie fokus op geregtigheid en 
regverdigheid en onvoorwaardelike liefde nie. Die profete Jesaja, Amos en Miga - saam met Jesus – was 
baie besorgd oor regverdige en billike verhoudings onder mense op alle vlakke van die samelewing. Dis 
wat Jesaja juis by die volk pleit om te doen in Jesaja 1:17 soos die The Message dit pragtig weergee: 
Learn to do good. Work for justice. Help the down-and-out. Stand up for the homeless. Go to bat for the 
defenseless. 
# Something beautifull for God >> Malcolm Muggeridge het  ’n Christen geword toe hy sien hoe 
gelowiges ’n verskil maak in die armste van arm mense se lewens. Hy was juis diep geraak deur Moeder 
Teresa se onvoorwaardelike liefde vir arm mense en het ook ’n boek oor haar geskryf “Something beautiful 
for God.”  ’n Titel wat presies opsom wat God van Sy kinders verwag... Iets moois vir God as Sy kinders 
reg doen en leef deur onvoorwaardelik lief te wees vir ander en om vrygewig  oorvloedig goed te wees.  So 
’n leefstyl maak, maak die lewe soet en nie suur nie!  
 
# Broers  en susters >> Lank gelede het die Russiese skrywer, Leo Tolstoi, oor ’n brug in Moskou gestap. 
Op hierdie brug het baie bedelaars gestaan. Tolstoi wil een graag gehelp het, maar hy het besef dat hy 
geen geld op hom nie. Hy het toe die bedelaar se hande vasgehou en gesê: “Ek is jammer, broer. Moenie 
kwaad wees vir my nie, maar vandag het ek niks op my nie.” ‘n Glimlag het die bedelaar se gesig 
opgehelder, terwyl hy geantwoord het:  “Maar jy het my broer genoem - dit was ’n groot geskenk, meneer.” 
“Soet druiwe” begin deur die goeie in ander raak te sien en die goeie dan ook aan hulle te doen! 



 
 
 
 
 
 
 
 

Lees Jesaja 5:1-7 

Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter vrae het by jou opgekom? 

Raakvat vrae:  

 Die gedeelte begin met die aankondiging dat dit ŉ liefdeslied is. Wat verwag mens om in ŉ liefdeslied 
te hoor? 

 Hoe is hierdie lied toe anders as wat ŉ mens van ŉ liefdeslied verwag? Hoekom doen Jesaja dit so? 
 Vertel van ŉ keer toe jy goeie nuus verwag het, en toe slegte nuus gekry het. Hoe het dit gevoel? Wat 

het gebeur? 
 Kan God van ons verwag om reg te leef?  
 Vertel van ŉ keer toe jy gesien het hoe iemand reg opgetree het. Wat het gebeur? En wat was die 

uiteinde daarvan? 
 

Op party plekke kan ons die 

tekens van lente begin 

bespeur. Kyk op hoeveel 

verskillende plekke julle elke 

dag tekens van lente kan sien. 

Wanneer julle mekaar vertel, 

dink ook sommer hoe ons 

gedrag tekens is dat ons aan 

God behoort. 

 

Kyk of julle iemand kan help 

om ŉ akker in hulle tuin 

skoon te maak. Of plant ŉ 

plantjie in ŉ mooi pot, sorg 

vir goeie kompos in die 

grond, en skenk dit vir 

iemand wat dit sal waardeer. 

So: Jesaja 5:1-7 
Ma- Di: Psalm 80: 1-2, 8-19 
Wo-Do: Hebreërs 11:29 – 12:2 
Vr-Sa:  Lukas 12:49-56 

Speel met mekaar die Teenoorgestelde Speletjie. Dit is wanneer julle met mekaar gesels, 
maar die hele tyd die teenoorgestelde sê van wat julle bedoel. Bv. as julle saam eet en 
die kos is lekker, dan sê jy: “Sjoe, maar hierdie kos is vreeslik sleg.” Of as jou dag by die 
skool glad nie lekker was nie, dan sê jy: “My dag by die skool was absoluut fantasties!”. 
Julle kan ook kies om ŉ bekende storie so te vertel. 
Hierdie speletjie is amper soos wat Jesaja gemaak het. Hy het gesê hy wil ŉ liefdeslied 
sing, maar dit was op die ou einde ŉ hartseer storie.  

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Dankie dat U vir ons sorg met die vrug van die natuur. 

Oorgee-gebed 
Laat my dade soos goeie vrugte wees wat wys dat ek aan U behoort. 
 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 
Mag jy vandag reg leef omdat jy God se kind is. 

God se kinders leef reg 

 

Jes. 5:1 

“Ek wil sing oor Hom wat ek liefhet, ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd.” 
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