
Jesaja 5:1-30 Die HERE se lied oor Sy wingerd 
 
Die HERE het jou as loot van Sy wingerd gevra  
om in Hom te bly en blywende vrug te dra.  
Daarom, omdat jy wilde vrugte dra, 
gaan die HERE oordeel en “Wee my” sal jy kla. 
 
Santie het Jesaja 5:1-30 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-5-weergawe-2/ 
 
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 4: Heilig en luisterryk in die HERE se teenwoordigheid (Jes 3:1-4:6) 
 

Ek wil oor my geliefde sing:  
Die lied wat Hy oor sy wingerd bring. 
My geliefde het 'n wingerd besit, 
Dit het op 'n vrugbare heuwel gesit. 
Hy het dit bewerk, die klippe uitgehaal  
en edeldruiwe daar geplant, so spesiaal. 
Hy het 'n toring in die middel gebou 
en ook 'n giskuip daarin uitgekap en gegrou.  
Hy het verwag dat dit druiwe sou dra,  
maar dit het wilde druiwe gelewer, ongevra. (Jes 5:1-2) 
 
“Daarom, inwoners van Jerusalem  
en manne van Juda hoor my stem,  
besleg tog tussen My  
en die wingerd van My. (Jes 5:3) 
 
Wat moet nog aan my wingerd gedoen word  
wat Ek nie reeds daarin gedoen het nie?  
 
Waarom het Ek verwag  
dat dit druiwe sou dra,  
maar wilde druiwe is die drag 
gelewer, wat Ek nie vra? (Jes 5:4) 
 
Ja, die wingerd van die HEER,  
wat oor alle magte regeer,  
is die huis van Israel en Juda so rustig, 
is die plante waarin Hy Hom verlustig.  
  
 Hy het gewag op reg,  
  maar kyk, dit was weg, 
  op geregtigheid,  
  maar kyk, hulle roep na hulp uit. (Jes 5:7) 
 
Wee hulle wat huis by huis voeg,  
ploegland by ploegland met geswoeg,  
totdat daar geen plek meer is te kry,  
en julle alleen in die land bly. (Jes 5:8) 
 
Wee hulle wat vroeg opstaan,  
naarstig opsoek na sterk drank gaan,  
en wat teen skemeraand stadig raak,  
dat die wyn hulle kan warm maak. (Jes 5:11) 
 
Maar op dit wat die Here doen,  



 maak nie vir hulle saak,  
en die werk van sy hande en roem 
 sien hulle nie raak. (Jes 5:12) 
 
Die HERE, Heerser oor alle saak,   
is verhewe in sy regspraak;  
God is heilig, 
deur geregtigheid betoon hy Hom heilig. (Jes 5:16) 
 
Wee hulle hulle wat sê:  
“Hy moet gou maak, wil ons hê 
die plan van die Heilige moet ontvou,  
sodat ons dit kan weet, sommer nou” (Jes 5:18) 
 
Wee hulle wat goed en sleg omruil 
en die lig vir duisternis verruil. 
Wee hulle wat wys is in hulle eie oë,  
en staatmaal op eie verstandig en vermoë. (Jes 5:20-21) 
 
Wee hulle wat helde is by wyn drink,  
en wat bekwaam is by die meng en skink,  
wat omkoopgeskenk opneem 
en so regverdiges hul reg ontneem. (Jes 5:22) 
 
Daarom dat ballingskap my volk se lot is 
vanweë 'n gebrek aan kennis;  
sy geëerdes word mense wat honger bly,  
en sy gepeupel uitgedor teen dors stry. (Jes 5:13) 
 
Daarom het die doderyk sy keel wyd oop,  
en met onbeperkte, oopgesperde mond loop.  
Om die stad se luisterrykes en gespuis te haal  
dat die uitbundiges in haar daarin sal afdaal. (Jes 5:14) 
 
Daarom, soos vuurtonge drink 
en droë gras in vlamme wegsink,  
so sal hulle wortel wees verrottend hyg 
en hulle bloeisel sal as stof opstyg; (Jes 5:24) 
 
Daarom het die toorn van die Here ontbrand.  
Hy het hulle geslaan met Sy hand.  
Die berge het gebewe,  
En vullis in die strate was lyke sonder lewe. (Jes 5:25) 
 
Daarom wil Ek aan julle bekend maak  
hoe my optrede my wingerd gaan raak:  
Ek gaan sy doringheining afhaal, 



 sodat dit bewei word – kaal… 
Ek gaan sy gepakte klipmuur afkap,  
 sodat ander die plek vertrap.  
Ek sal dit 'n verwoeste plek maak;  
 sonder skoffel en snoei 
 sal doringstruike en onkruid daar groei,  
Ek sal  wolke opdrag gee 
 daan bring hulle geen drupel reën mee. (Jes 5:5-6) 


