
 

Preekvoorligting Sondag 2 Februarie 2020 

Skriflesing: Jesaja 6: 1 – 8       Teksvers: Jesaja 6: 5-8    

Tema: Sondaar in God se teenwoordigheid – vrees, God in sondaar se teenwoordigheid – 

redding.  

Die eerste paar verse van Jesaja 6 beskryf vir ons ŉ besondere gebeurtenis  - ŉ visioen van die 

profeet Jesaja waarin vertel word van genoemde se ontmoeting met die lewende God.  

1. Jesaja in God se teenwoordigheid 

Jesaja beskryf in sy visioen nie die lewende God nie, maar wel dit wat die Here omring. Hy as 

sondige mens durf nie sy blik direk op die Here vestig nie. Dit weet hy, en juis hierdie wete dwing 

die volgende woorde uit hom: “Dit is klaar met my! Ek is verlore!” (vers 5). Geen mens kan in 

die teenwoordigheid van God kom en bly lewe nie. Die rede – die sonde. God haat die sonde en 

daarom verwek dit sy toorn, sy heilige woede, teen die sonde maar ook die sondaar. Dit is juis 

hierdie werklikheid wat Jesaja besef en gevolglik die woorde van vers 5 hom ontpers.  

2. God in Jesaja se teenwoordigheid 

As mens is dit met Jesaja klaar, hy is verlore, maar nou sien ons hy word nie in hierdie toestand 

gelaat nie – hier gebeur ŉ wonder. Wat is hierdie wonder? Die toetrede van die lewende God tot 

die sondige mens se lewe. God bring Homself in teenwoordigheid van die mens in. Verse 6 en 7 

verhaal dat ŉ seraf ŉ gloeiende kool van die altaar vat en na Jesaja vlieg en sy mond aanraak  en 

dan sê “... jou oortredinge is vergewe, jou sonde versoen”. Hier word Jesaja deur God se toedoen 

van “dit is klaar met my, ek is verlore” tot “jou oortredinge is vergewe, jou sonde versoen” 

gebring. Dit wat Jesaja onbekwaam gemaak het om in die teenwoordigheid van God te kon wees, 

sy sonde, is vir hom geheel en al weggeneem. 

3. God in ons teenwoordigheid 

God tree die sondaar se teenwoordigheid binne tot dié se redding, of ten minste vir Jesaja was dit 

so. Nie net vir Jesaja nie, want wat hier in Jesaja 6 openbaar word is sprekend van God se handeling 

met die ganse mensdom, ook ons. Soos met Jesaja het die Here God tot ons teenwoordigheid 

gekom deur uit te reik vanaf die altaar, die offerplek (Golgota) en hierdie uitreik het alles vir ons 

verander. In Sy groot genade het Hy Jesaja, en so ook ons, nie verbygegaan nie. Hy het ons nie 

gelaat in die toestand van “dit is klaar met my, ek is verlore” nie. Hy bring ons tot “jou oortredinge 

is vergewe en jou sonde versoen” en dit vanweë die offer van Christus Jesus die Here. Ons hoor 

nie meer hel nie maar hemel. 

4. Die gevolg van God in die sondaar se teenwoordigheid 

Jesaja wat eers nie waardig was om in die teenwoordigheid van God te kon wees nie, word nou ‘n 

gestuurde van die Here. Toe die Here vra “Wie kan Ek stuur?”, sê Jesaja, “Hier is ek! Stuur my!” 

Hy is nou God se profeet, hy is nou een wat God se wil aan hierdie wêreld bekend maak. Ingrypend 

– eers kon hy nie in die teenwoordigheid van God wees nie, nou kan hy nie sonder God wees nie. 

Eers was hy bang, nou is hy onverskrokke. Dit is die werklikheid wat ook tot ons spreek  – God is 

in ons teenwoordigheid en dit maak ons nou onverskrokke in diens van die Here. Dit wat God se 

teenwoordigheid vir ons meegebring het nl. “ons oortredinge is vergewe, ons sonde versoen”, kan 

ons nou as die blye tyding vir ander gaan verkondig. Ons is nou gestuurdes van  God wat deur die 

werking van die HG die bereidheid van “hier is ek, stuur my” in ons lewe het. Geen terugdeins 

meer nie, maar alleen vorentoe beur vir die Here en dit in Sy Naam en krag. 

Nou vir ons ‘n verlange na God se teenwoordigheid en dit tot in ewigheid! 


