
 

Preekvoorligting Sondag 8 November 2020 
  

Skriflesing: Jesaja 40: 12 - 31                     Teksvers: Jesaja 40: 29 
 

Tema: Die opsoek van God die regte ding om te doen 

 

Die lewe is ongenaakbaar en elkeen kan daarvan getuig, daarom ook ons vlug vanoggend na die 

Here toe. Maar wie is hierdie God tot wie ons vlug? Jes. 40 gee o.a. hierop ŉ antwoord en dit tot 

versterking en bemoediging van elke gelowige  

 

1. God se grootheid 

God is so groot en magtig dat die mens dit nie kan begryp nie, soos dit dan ook duidelik word uit 

die beelde wat deur die profeet hier gebruik word. Hier word geopenbaar wanneer al die waters 

van hierdie wêreld bymekaar gebring word, is dit vir Hom 'n nietigheid. Selfs die hemelruim met 

sy miljoene en miljoene sterre, sy onbepaalbare hemelstelsel, waarvan die melkwegstelsel maar 

een is, kan nie met God se grootheid vergelyk nie. Wat die grond van hierdie aarde betref, het God 

dit spreekwoordelik in 'n emmer bymekaar gemaak. Verder is daar geen ander wese waarmee God 

vergelyk kan word nie en wanneer God teenoor die mens verskyn dan besef 'n mens wie Hy 

werklik is. Selfs die versameling van mense, nasies is voor God niks nie. Die nasies van die wêreld, 

is voor God soos 'n druppel aan 'n emmer, soos 'n stoffie op die skaal, onbeduidend en sonder enige 

gewig. Daar is niks en niemand so groot soos God nie. 

 

2. God se magsposisie 

Die woorde “die kring van die aarde” in vers 22 moet verstaan word as die geskape werklikheid, 

die hemel en die aarde van Gen. 1:1, die “ruimte” waarbinne die mens van die begin af leef en 

bestaan. Nou openbaar die profeet dat God bo die kring van die aarde sit – Hy is buite dit wat die 

mens ken, om dan vandaar te handel met dit wat die mens ken. Van hier maak Hy “die vorste tot 

niet, die heersers van die aarde verander Hy in nietigheid”. Die mag van hulle in magsposisies 

bring God tot ŉ einde, maak dit tot niet. Nie met mag en geweld nie, maar so maklik soos om 

spreekwoordelik net oor hulle te blaas. Voor God is die matigste van die magtiges soos iets wat 

verdor en soos stoppels, verdroogde plantmateriaal, wat weggewaai word. 

 

3. God se werking vir die gelowige 

In Jes. 40 word nie ŉ “ver verwyderde” God wat in Sy grootheid en almag van buite Sy gesag oor 

die ruimte waarbinne die mens hom bevind uitoefen nie. God tree ook hierdie ruimte waarbinne 

die mens hom bevind vir sommiges binne (verse 29 en 31). Die Here sê vir die gelowige: Ek werk 

in julle, Ek gee weer vir julle krag, julle sal weer kan hardloop sonder om moeg te word. Die rede: 

Aangesien die grote en Almagtige God nie daar ver gebly het nie, maar ons as ‘n liefdevolle Vader 

opgesoek het, nie in die eerste plek om ons omstandighede beter te maak nie, maar wel om sy Seun 

aan ons te gee tot ons redding. Redding wat vir ons beteken dat ons as’t ware uit hierdie “ruimte” 

waarbinne ons huidig leef geruk sal word om ewig waar God is te mag leef. ŉ Ewige lewe so 

wonderlik dat die woordeskat om dit te beskryf, die verstand om dit te omvat, ontbreek. 

 

Slot 

Versterk en bemoedig deur die HG in die wete dat die liefdevolle Vader ons lewe in Christus binne 

getree het en vir ons sê: Jy is moeg, jy is gedaan, maar deur my Gees sal Ek jou sterk maak dat jy 

jou las kan dra. Voorwaar, die opsoek van God vanoggend weer die regte ding om te doen! 


