
 

Preekvoorligting Sondag 30 Augustus 2020 

 

Skriflesing: Jes. 49: 8 – 23      Teksvers: Jes. 49: 14 - 16 

Tema: Gegraveerde handpalms – wat ‘n seën! 

 

“Die Here het my verlaat, die Here het my vergeet” – ŉ gedagte waarmee baie gelowiges van tyd 

tot tyd worstel, maar ook woorde, soos deur die profeet geformuleer, van die destydse Israel aan 

die Here God gerig (Jes. 49: 14). 

 

1. Israel en die woorde van vers 14 

Die woorde van Jes. 49 is tot die volk gerig tydens die 70 jarige ballingskap, eintlik naby aan die 

einde daarvan. ŉ Ballingskap wat beteken het dat baie inwoners van Israel weggevoer is om as 

slawe in die vreemde te leef en te werk en gevolglik die landstreek Israel nie ongeskonde gelaat 

het nie en baie spesifiek ook nie Sion of dan Jerusalem nie. Hierdie stad wat ŉ belangrike rol in 

die identiteit van die destydse Israel gespeel het, is verwoes, sy mure afgebreek asook die tempel 

afgebrand. Nou te midde van hierdie toestand die openbaring van God in hfst. 49 van die Redder 

van Israel, ook genoem die Kneg of dienaar van die Here wat as Verlosser vir Israel sal optree. Dit 

is dan op hierdie openbaring van God dat Sion reageer met die woorde van vers 14: “Die Here het 

my verlaat, die Here het my vergeet.” Die rede vir die reaksie – die feite spreek teen dit wat hulle 

voorgehou word. Oor jare heen verkeer hulle al in hierdie toestand en niks het verander nie, ongeag 

hulle pleitrede by God. 

 

2. God en die woorde van vers 14 

God antwoord op die woorde van vers 14 deur twee beelde voor Israel te stel.  Die eerste die beeld 

van die mees onselfsugtigste liefde wat die mensdom ken – moederliefde. ŉ Ma het alles feil vir 

haar kind – sy sal haar lewe op die spel plaas om haar kind te beskerm, haarself tekort doen om 

haar kind se voordeel te verseker, alles in die stryd werp om haar kind se voorspoed te bewerk. Dit 

is die liefde, so openbaar God, wat Hy vir sy volk het. Die tweede beeld wat verwys na ŉ praktyk 

van tatoeëring waar ŉ geliefde se naam in die handpalms van ŉ persoon aangebring is en dan so 

deurentyd herinner is aan die liefde wat hy of sy vir die een wie se naam in sy handpalms getatoeëer 

is sou hê. Verseker ook hier – nooit het God Sion verlaat of hulle vergeet, soos in vers 14 beweer.  

 

Die kern van God se antwoord op die woorde van Sion in vers 14: Sion, kyk nie na die verlede 

nie, stap daaruit en sien wat die Here vir jou doen as jy jou vertroue op Hom stel. Sien die mure 

nou reeds wat nog nie daar is nie, ŉ oorvol land wat nog nie verwerklik is nie. Verseker, 

teleurgesteld sal jy nie wees nie, wat nog van dink dat die Here jou verlaat en vergeet het! 

Wonderlik vir Sion, wonderlik vir Israel, wonderlik vir die ballinge, maar ook vir ons wat kan weet 

en bely: Die Here het my nie verlaat nie, die Here het my nie vergeet nie, want Hy kan nie. Hy het 

my lief soos ŉ ma haar baba liefhet, My naam is in sy handpalms om my nooit te kan vergeet nie.  

 

ONS NAME IN SY HANDPALMS, MAG SY NAAM IN ONS HANDPALMS WEES OM 

HOM NOOIT OOK TE VERGEET NIE  


