
 

Preekvoorligting Sondag 3 Maart 2019 

Skriflesing: Jesaja 46     Teksverse: Jesaja 46: 3, 4     

Tema: God dra mense, God dra jou! 

 

Die Israeliete verkeer in moeilike tyd – ballingskap. Hulle het gevolglik gevoel dat hulle net aan 

die verloorkant bly, asof hulle nooit van die juk wat op hulle druk ontslae sal kan raak nie. Kruip 

hierdie selfde tipe gewaarwording nie maar van tyd tot tyd ook ons lewens binne nie? Die gevoel 

van – ek is eintlik vergete en alleen, uitgelewer aan magte groter as ek. Die werklikheid vir Israel 

en ons – God het hulle/ons nie vergeet nie (Jes. 46). 

 

1. Die gode van Babel 

Vers 6: “Hulle wat goud uit 'n geldsak skud en silwer met 'n weegskaal afweeg, hulle huur 'n 

goudsmid, en hy maak 'n god daarvan.”. ŉ Beeld deur ŉ mens gemaak, miskien heel groot, is vir 

Babel god. Maar verder: “Hulle kniel voor hom, hulle buig selfs in aanbidding; hulle tel hom op 

hulle skouers, hulle dra hom en plaas hom op sy plek – en daar staan hy! Van dié plek af kan hy 

nie beweeg nie.“ Duidelik, die Chaldeërs kniel voor hierdie beelde, maar ook dra hulle hierdie 

beelde rond. Hulle lig dit op hulle skouers en vat hulle gode waar hulle hul wou hê. Die openbaring 

hier duidelik – die gode van Babel word deur mense gedra. 

 

2. Die God van Israel 

Verse 3 en 4: “Luister na My, huis van Jakob, almal wat oor is van die huis van Israel, julle wat 

gedra is vanaf die baarmoeder, wat opgetel is van die moederskoot af. Tot in julle ouderdom is Ek 

daar; tot in julle gryse ouderdom is Ek die Een wat julle dra. Dit is Ek wat dit gedoen het: dit is 

Ek wat optel, dit is Ek wat dra en verlos.”. Hier die verskil tussen afgode en die ware God – die 

afgode word deur mense gedra, maar die lewende God daarenteen dra mense. Die God van die 

Skrifte, die Bybel, word nie gedra nie, Hy is die Een wat dra. 

 

3. Die God van ons 

Wonderlik om te hoor – die God van Israel word nie gedra nie, maar Hy is die Een wat dra. Nou 

die werklikheid: Hierdie God van Israel is ook ons God, ons wat in hierdie tyd op hierdie plek leef.  

Ons word gedra deur die lewende God. Wat ons beproewing ook al mag wees, wat ons ook al moet 

deur, die lewende God sal ons dra en dit tot Sy eer en verheerliking. Die werklikheid is – God is 

in beheer, al is dit vir ons sondige oë moeilik om dit te sien. Ons moet daarom ons vertroue op “die 

God wat dra” stel en nie op die gode wat ons moet dra nie. 

 

Slot 

Dit is so dat ŉ gewaarwording wat moedeloos, self opstandig maak, van tyd tot tyd ons lewens 

binne kruip – dit het selfs met Israel gebeur. Die gevoel van – ek is gewoonlik maar aan die 

verloorkant, dinge loop as ŉ reël net nie vir my reg nie, dat dinge vir my gaan verander blyk nie ŉ 

moontlikheid te wees nie, ek is eintlik vergete en alleen – uitgelewer aan magte groter as ek. Maar 

dan duidelik die verkondiging van Jes. 46 vir elkeen van ons met ons persoonlike uitdagings, 

terugslae, teleurstellings, benoudheid, hartseer en so meer: 

God dra mense, God dra jou! 


