
Jesaja 2:6-22 

Die kern van sonde is, dat die mens,  
die hoog verhewe glansrykheid  
van die onsterflike God se heerlikheid, 
verruil vir ander dinge, want eie eer is sy wens. 
 
Santie het Jesaja 2:6-22 vir ons so uitgebeeld: 
 

 
 
Ek het hierdie gedeelte in Jesaja behandel in ‘n video – luister gerus daarna op 
https://totueer.blog/video/bundel-k-jesaja-dag-3/ 
 
Jesaja is in die oorspronklike taal in digvorm, so op die volgende bladyse het ek 
dit berym sodat jy ietsie kan ervaar van hoe die oorspronklike lesers dit ervaar 
het. 
 
 

  



Dag 3: Ruil wat jy het vir vlermuise? (Jes 2:6-22) 
 

  Beryming: 
 
Ja, U het u volk, die huis van Jakob, verlaat,  
hulle maak op voorspellers uit die Ooste staat. 
Soveel mense wat voortekens lees oor goed; 
van die nageslag van vreemdes, ‘n oorvloed. 
    (Jes 2:6) 
Hulle land is vol silwer en goud - 
daar is geen einde aan hulle skatte, ja 
hulle land is vol perde vir behoud - 
daar is geen einde aan die strydwa. 
    (Jes 2:7) 
Hulle land is vol nuttelose agfode 
Dis voor hul eie handewerk wat hulle bewe 
Mense het neergebuig (dis verbode). 
U moet hulle nie vergewe.  (Jes 2:8-9) 
 
Gaan skuil tussen die rotse, rond, 
kruip weg in gate in die grond 
uit vrees vir die HERE se heerlikheid, 
vanweë sy verhewe glansrykeid! (Jes 2:10) 
 
Die trotse oë van mense neem nederigheid aan, 
die hoogmoed van manne word neergeslaan. 
Die HERE alleen sal verhewe wees 
Op daardie dag, wat hulle sal vrees. (Jes 2:11) 
 
Die HERE, Heerser oor alle mag, 
hou immers ‘n dag gereed, wat wag 
teen alles verwaand en hoog, 
teen alles verhewe en verhoog - 
 dit sal neergeslaan word - (Jes 2:12) 
 
teen  Libanon seders hoog en verhewe, 
en teen die eikebome wat in Basan lewe, 
teen al die hoë berge, ‘n ewel, 
en al die verhewe heuwel, 
teen elke hoë toring, in die uur 
en elke versterkte stadsmuur, 
teen al die handelskepe, so groot, 
en teen al die imposante boot. (Jes 2:13-16) 

Die Bybelteks uit die 2020 vertaling: 
 
6 Ja, U het u volk, die huis van Jakob, verlaat  
omdat daar soveel voorspellers uit die Ooste  
by hulle is, en soveel mense wat voortekens  
lees soos by die Filistyne; en van die nageslag 
van vreemdes het hulle 'n oorvloed.  
7 Hulle land is vol silwer en goud –  
daar is geen einde aan hulle skatte nie.  
Hulle land is vol perde –  
daar is geen einde aan hulle strydwaens nie.  
8 Hulle land is vol nuttelose afgode; voor  
hulle handewerk buig hulle in aanbidding,  
voor dit wat hulle vingers gemaak het.  
9 Mense het neergebuig, manne het hulleself  
verneder. U moet hulle nie vergewe nie! 
 
10 Gaan skuil tussen die rotse,  
kruip weg in die grond  
uit vrees vir die HERE,  
vanweë sy verhewe glansrykheid! 
 
11 Die trotse oë van mense word verneder,  
die hoogmoed van manne word neergeslaan.  
Die HERE alleen sal verhewe wees  
op daardie dag. 
 
12 Die HERE, Heerser oor alle magte,  
hou immers 'n dag gereed  
teen alles wat verwaand en hoog is,  
teen alles wat verhewe is –  
 dit sal neergeslaan word –  
13 teen al die hoë en verhewe seders van die 
Libanon,  
en teen al die eikebome van Basan,  
14 teen al die hoë berge 
en al die verhewe heuwels,  
15 teen elke hoë toring  
en elke versterkte stadsmuur,  
16 teen al die handelskepe  
en teen al die imposante bote. 



 
 

 

 

 

Beryming: 
 
Die trots van mense word neergeslaan, 
vernedering vir die wat hooghartig staan. 
 
Die HERE  alleen sal verhewe wees 
op daardie dag waar almal gaan wees. 
Die nuttelose afgode (wat staan) - 
met hulle is dit uit en gedaan. 
 
Mense skuil tussen rotse, rond 
en ook in gate in die grond, 
uit vrees vir die HERE se heerlikheid, 
vanweë sy verhewe glansrykheid, 
wanneer Hy op gaan staan 
om die aarde verskrik te laat staan. 
 
Mense sal op daardie dag 
hulle nuttelose afgode, van silwer beslag 
en hulle nuttelose afgode van goud,  
wat hulleself gemaak het, en dit 
om voor te buig en te aanbid, 
wegwerp vir die rotte en vlermuise - 
om in rotskeure en holkranse te skuil as huise 
uit vrees vir die HERE se heerlikheid, 
vanweë sy verhewe glansrykheid, 
wanneer Hy op gaan staan 
om die aarde verskrik te laat staan. 
 
Moenie dat die mens jou bekommernis wees; 
hy is net ‘n asem in ‘n neus! 
Ja, waarom, vra ek jou, 
moet jy met hom rekening hou? 
 

Die Bybelteks uit die 2020 vertaling: 
 
17 Die trots van mense word neergeslaan,  
die hooghartigheid van manne word omskep in 
vernedering.  
Die HERE alleen sal verhewe wees  
op daardie dag.  
18 Die nuttelose afgode –  
met hulle is dit uit en gedaan 
 
19 Mense sal in die grotte tussen rotse  
skuilgaan en in gate in die grond,  
uit vrees vir die HERE,  
vanweë sy verhewe glansrykheid,  
wanneer Hy opstaan  
om die aarde te verskrik. 
 
20 Op daardie dag sal mense  
hulle nuttelose afgode van silwer  
en hulle nuttelose afgode van goud  
wat hulle vir hulleself gemaak het  
om in aanbidding voor te buig,  
wegwerp vir die rotte en vlermuise –  
21 om dan in rotsskeure en holkranse skuil te 
gaan uit vrees vir die HERE,  
vanweë sy verhewe glansrykheid,  
wanneer Hy opstaan  
om die aarde te verskrik. 
 
22 Hou op om julle te bekommer oor die mens;   
hy is net 'n asem in 'n neus!  
Ja, waarom  
moet met hom rekening gehou word? 


