Gereformeerde Kerk Bellville – 31 Januarie 2016 – Oggend
Sing vooraf staande: Psalm 42:1, 2 (p. 214)
1

Soos ŉ hert in dorre streke / skreeuend dors na die genot
van die helder waterbeke, / skreeu my siel na U, o God!
Ja, my siel dors na die Heer, / na die Lewensbron; wanneer
sal 'k, ná swerftog en benouing, / God weer sien in klareaanskouing?

2

Trane stort ek in my klagte, / want die spotters vra vir my:
"Waar ’s jou God?" My daeen nagte / gaan in droefenis verby.
Nog hoor ek die feesgedruis / wat weerklink het om u Huis,
Toe ’k ŉ skaar daarheen gelei het, / my met hul in God verbly het.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die
kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
Lofpsalm 48:1, 4 (p. 243)
1

Die HEER is groot waar Sions top / hom wentel uit die dieptes op.
Hy is lofwaardig, waar verhewe / die berg en stad in songlans bewe,
en Sion teen die noorde / blink, bó die lof van woorde.
Daar waar in vlekkelose wit / die Koning van die wêreld sit,
het Hy, wat een die vyand waak, / as rotsburg Hom bekend gemaak.

4

Ons wil, o HEER, wat redding skenk, / aan al u goedheid bly gedenk
as ons tesaam is in u woning. / Net soos u Naam is, grote Koning,
so is u glansverskyning: / die vyand se verdwyning
word aan die volkere bekend / tot by die aard’ se verste end.
U hand wat nooit die kwaad gedoog, / rys vol geregtigheid omhoog.

Geloofsbelydenis: Nicea
Wet
Psalm 25:2, 6 (p. 115)
2

Leer my, HEER, u regte weë, / wys die regte pad my aan;
maak my hart daartoe geneë, / om met lus daarop te gaan.
Wil my deur u waarheid leer, / lei my dwalende gedagte;
want u is my heil, o HEER! / U is ek altyd te wagte.

6

Wie’s die man wat hier benede / in Gods vrees sy weg wil gaan?
God sal self sy wank’le skrede / voortlei in die regte baan.
Al wat goed is, sal Gods hand / hom in stilheid laat verwerwe;
en die lank beloofde land / sal sy nageslag beërwe.

Gebed
Psalm 102:3, 4 (p. 499)
3

Al my krag wil my begewe; / vlees voel ’k aan my beend’re klewe
weëns my benoude sug. / Eensaam voel ek, weggevlug
in woestyne soos die reier – / beeld van die verlate lyer;
soos ŉ uil oor bouval heen / sit en tuur, so ’s ek alleen.

4

Eensaam klaag ek deur die nagte, / soos ŉ duif, my dowwe klagte.
Heeldag smaad die vyand my, / hoor ek in hul raserny
hou my naam, in my besoeking, / vloekwoord is by hul vervloeking.
As moet ek soos spyse eet, / tranedrank drink in my leed.

1

Skriflesing: Jesaja 49:1-7
Kernverse: Jesaja 49:4, 6
Maar Ék het gesê: Tevergeefs het Ek My vermoei, my krag vir niks en
vrugteloos verteer! Nogtans is my reg by die H ERE, en my loon is by my
God.
Hy het gesê: Dit is te gering dat U my Kneg sou wees om op te rig die
stamme van Jakob en terug te bring die gespaardes in Israel: Ek het U
gemaak tot ŉ lig van die nasies, om my heil te wees tot aan die einde
van die aarde.
(Jesaja 49:4, 6 AFR53)
Tema:

Die Here laat ons die gevoel van moedeloosheid oorwin

Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, seker een van die slegste gevoelens wat
ŉ mens kan tref, is die gevoel dat jy niks regkry nie. Jy doen jou uiterste bes, maar vir jou
lyk dit of daar geen vordering kom nie. Jy weet jy is bekwaam om die werk te kan doen. Jy
het die gawes en die ondervinding daarvoor en jy maak gebruik van die regte gereedskap
en jy gebruik die gereedskap op die regte manier. Maar die resultate op al jou harde werk
word nie duidelik nie. Dit is genoeg om ŉ mens moedeloos maak, so moedeloos dat jy
jouself begin afvra: Waarmee is ek besig? Is ek nie besig om my tyd te mors nie?
Dit is veral wanneer ŉ mens met mense werk en aan verhoudings met mense werk, dat dit
gebeur dat ŉ mens voel of jou werk ŉ totale mislukking is. Jy bestee al jou tyd en krag
daaraan, jy sloof jou so te sê af, maar die resultate wat jou werk behoort op te lewer, kom
net nie aan die lig nie. Ons weet almal waarvan ek praat. Almal van ons het al gevoel of
ons werk nie goed genoeg is nie. Dan vra jy jouself nie net af of jy jou tyd mors nie. Jy
begin dan twyfel aan jou eie vermoëns. Gebruik ek die gawes wat ek het reg? Moes ek nie
eerder anders te werk gegaan het nie?
Broers, susters en kinders, dit is hierdie gevoel van mislukking wat ook by die Kneg van
die Here in ŉ stadium posgevat het. Die Kneg sê self: Tevergeefs het Ek My vermoei,
my krag vir niks en vrugteloos verteer! Maar voordat ons by hierdie teleurstelling van
die Kneg uitkom, moet ons net eers kyk hoe pas hierdie lied oor die Kneg van die Here by
die eerste een.
In die eerste Kneglied wat in Jesaja 42:1-9 neergeskryf is, stel die Here sy Kneg aan ons
bekend. Hy sê: Hier is my Kneg. En daarna sê Hy vir ons op watter manier hierdie Kneg
van Hom te werk sal gaan. Ons wat na die kruisiging van Jesus Christus leef, weet vanuit
die Nuwe Testament dat hierdie Kneg die Here Jesus self is. In hierdie tweede lied is die
Kneg self aan die woord.
Nou moet ons mooi oplet met wie die Kneg van die Here in hierdie eerste vier verse praat.
Hy praat met die nasies wat ver is, nie net met Israel nie. Kyk nou wat sê Hy vir die nasies.
Hy sê vir hulle hoe dit gekom het dat Hy ŉ verkondiger van God se wil geword het. Die
Here het Hom al voor sy geboorte geroep, ja, toe Hy nog in sy moeder se liggaam was,
het die Here Hom al op sy naam geroep. Die Kneg van die Here is dus ŉ profeet, iemand
wat gestuur is om die wil van God aan ander mense te verkondig. Met Hom het gebeur
wat met ander profete van die Here ook gebeur het.
Die Here het vir Jeremia gesê dat Hy hom al voor sy geboorte geken het en hom toe al
aangestel het as ŉ profeet vir die nasies. Paulus sê dit van homself ook. God het hom
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al voor sy geboorte afgesonder en in sy genade het Hy Paulus geroep as apostel vir die
heidene. Dieselfde is waar van Jesus Christus. Nog voor sy geboorte het die engel Gabriël
gesê dat die Seun wat Maria in die wêreld gaan bring Jesus genoem moet word, want dit
is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.
Jesus het nie net een oggend opgestaan en self besluit Hy wil mense van sy Vader en sy
Vader se koninkryk vertel nie. Voor sy geboorte al is Hy afgesonder om juis hierdie opdrag
van sy Vader te kom uitvoer. Broer, suster en kind, dat ek en jy vandag Christene is, is nie
iets wat sommer net gebeur het nie. Dat ek en jy in Jesus glo as ons Verlosser is nie iets
waarop ons sommer net op ŉ dag besluit het nie. Nog voor ons geboorte het die Here ons
geken en besluit om ons sy kinders te maak. Toe ons nog in ons ma se liggaam was, het
Hy ons al op die naam geroep om Christene te wees, kinders van die lewende God.
Ons het onsself nie aan God opgedring nie. Ons het nie daarop aangedring om draers van
Christus se Naam te wees nie. Ons het nie getender om profete, konings en priesters van
God in hierdie wêreld te wees nie. Hy het ons aangestel om dit te wees. Hy het ons met sy
Heilige Gees gesalf om dit te wees. Daarom, wanneer dit dan gebeur dat ons so
moedeloos voel en voel of ons werk ŉ totale mislukking is, wanneer ons van mense af
teenkanting kry omdat ons kinders van God is en as kinders van God lewe, herinner die
Gees ons aan wat die Here van ons dink. Hy het jou en my soveel werd geag dat Hy sy
eie Seun vir ons opgeoffer het om – verlos van die sonde – kinders van Hom te mag wees.
Laat ons verder kyk wat die Kneg van die Here vir die nasies sê. Hy sê die Here het sy
mond ŉ skerp swaard gemaak, hom in die skaduwee van sy hand verberg. Die Here het
Hom
ŉ skerp pyl gemaak en hom in sy pylkoker weggesteek. Julle wat die Bybel al goed ken,
sal dadelik verstaan waarvan die Kneg hier praat. Op twee plekke in die Nuwe Testament
word daar gesê dat die Woord van God ŉ swaard is. In Efesiërs 6 word gesê dat die
Woord van God die swaard van die Gees is. En in Hebreêrs 4 staan daar geskryf dat die
Woord
van God skerper is as enige swaard met twee snykante.
Uit die Kneg van die Here se mond sal God se woord kom. Dit is ŉ Woord wat baie fyn kan
sny, want die Woord is skerp soos ŉ swaard wat aan al twee kante skerpgemaak is. Met
hierdie Woord kloof die Kneg van die Here oop en dring deur tot in die hart van die mens.
Die mens wat gehoorsaam word aan die Here, die mens wat luister na wat die Gees met
die Woord in hom doen, sal lewe. Maar die mens wat nie na die Gees wil luister nie, die
mens wat hom verhard teen die Heilige Gees, vir daardie mens beteken dit die dood.
Ons kom dus agter dat die Kneg ŉ lewensbelangrike boodskap verkondig. Jesus het in lyn
met die verkondiging van die profete in die Ou Testament God se wil aan die mense
verkondig. Johannes skryf dat Jesus aan ons verkondig het wie God regtig is en wat Hy
wil hê moet gebeur. En wat God wil hê moet gebeur, is neergeskryf in die heel eerste
preek wat Markus van Jesus opgeteken het. Dit is die lewensbelangrike boodskap: Die
koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie.
Dit is nie God se wil dat mense as gevolg van hulle sonde moet sterf en verlore gaan nie.
Hy wil eerder hê dat mense hulle sal bekeer en bly lewe. Daarom sê Jesus ook in sy
gebed in Johannes 17 dat om vir God die Vader te ken en sy Seun te ken is die ewige
lewe.
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Geliefdes, sien ons regtig hoe lewensbelangrik die boodskap van die Kneg van die Here
is? Dit is nie sommer maar net ŉ lekkerluisterstorie nie. Mense se lewens hang van die
evangelie af. Wie die evangelie glo, wie luister na wat die Gees in hom besig is om te
doen, sal lewe tot in ewigheid. Maar die mense wat hulle teen die Gees se werk verset en
hulle rug op die evangelie bly draai, sal die ewige dood tegemoetgaan.
Daarom is dit so uiters belangrik dat ook ek en jy as Christene hierdie boodskap van lewe
in Jesus Christus sal uitdra. Ons hoef nie geleerd te wees nie. Niemand het ŉ graad nodig
om hierdie lewensbelangrike boodskap uit te dra nie. Met ons lewe as profete, priesters en
konings van God kan ons dit doodeenvoudig maar net uitleef. Mense se lewens hang van
ons dienswerk af. En ek is daarvan oortuig dat niemand van ons wil hoor dat ons ŉ ander
mens nie gewaarsku het nie, maar hom gelos het om die ewige dood tegemoet te gaan
nie.
Maar nou weet ek en jy ook dat die Christelike boodskap vandag nie baie populêr is nie.
Lees ŉ mens die berigte en briewe in koerante dan kom jy agter dat die evangelie van
Jesus Christus vir baie mense nie meer mode is nie. Vandag is dit eerder mode om die
goeie boodskap van Jesus te bevraagteken. Lees maar hoe skryf mense in die briewe in
koerante dat hulle Jesus nie meer as die Seun van God erken nie.
Dit is nie net vandag dat die Christelike boodskap nie baie populêr is nie. Selfs Jesus se
preke was vir baie mense nie populêr nie. Die meeste Fariseërs en die skrifgeleerdes het
sommer van die begin af hulle rug op Jesus gedraai omdat sy preke nie na hulle smaak
was nie. Maar daar was ook ander mense wat mekaar vertrap het om naby Jesus te kom
en Hom te hoor. Tydens Jesus se openbare optrede het groot skares mense na Hom
geluister en was hulle verstom oor die gesag waarmee Hy gepreek het. Maar hoe nader
Jesus aan die kruis gekom het, hoe minder mense het om Hom saamgedrom. In die nag
toe Jesus verraai is, was daar van al die skares mense net die elf dissipels oor. En op die
dag van sy kruisiging weet ons van net een dissipel wat nie weggehardloop het nie,
naamlik Johannes.
As daar dan iemand is wat vanuit ŉ menslike oogpunt ŉ mislukking gehad het met sy werk
met mense, sal ŉ mens sê Jesus was daardie een. Van al die baie mense wat Hom van
die begin af gevolg het, het daar net ŉ handjievol oorgebly. As daar dan iemand was wat
regtig hierdie woorde van moedeloosheid kon uitspreek en sê: Tevergeefs het Ek My
vermoei, my krag vir niks en vrugteloos verteer! was dit Jesus. Jesus se eie
volksgenote, Jode soos Hy, het die rug op Hom gedraai.
Maar, en dit is die troosryke voorbeeld wat ons van hierdie besondere Kneg van die Here
kry, Hy het nie moedeloos geword nie. Ek kon nêrens in die Bybel getuienis kry dat Jesus
moedeloos geword het omdat mense nie na sy boodskap wou luister nie. Wat ŉ mens wel
agterkom, is dat Jesus baie hartseer geword het en gehuil het omdat mense nie na sy
bood-skap wou luister nie. Hy het hartseer geword en gehuil, nie omdat hulle nie na Hom
wou luister nie, maar omdat Hy geweet het watter einde wag op hulle omdat hulle hulle nie
wil bekeer nie. Dit is ŉ einde van algehele verlatenheid van God in die ewige dood.
Geliefdes, dit is ons mense wat moedeloos word en teleurgesteld voel en vra: Waarom is
ek nog besig met wat ek doen, daar kom tog geen resultate nie? Onder die profete is daar
in die Ou Testament baie voorbeelde van hoe moedeloos hulle geword het. Jeremia en
Elia is maar twee voorbeelde. Net so kan ek jy ook teleurgestel voel en dink ons diens in
God se koninkryk om mense van sy liefde in Christus te vertel is tevergeefs. So kan elke
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ouder-ling en diaken ook teleurgestel en moedeloos voel en sê dit help nie om met hierdie
of daardie lidmaat verder te praat nie. En dit gebeur met ons.
Hoe oorwin ons nou hierdie gevoel van moedeloosheid en teleurstelling? Die Heilige Gees
rig ons oë op vers 6. Die Here het vir sy Kneg gesê:
Dit is te gering dat U my Kneg sou wees om op te rig die stamme van Jakob en
terug te bring die gespaardes in Israel: Ek het U gemaak tot ŉ lig van die nasies,
om my heil te wees tot aan die einde van die aarde. (Jesaja 49:6 AFR53)
Hoor ons dit goed genoeg, broers en susters? Hierdie gevoel van moedeloosheid en
teleur-stelling kan nooit ŉ permanente houvas op ons gelowiges kry nie. Ja, daar is mense
wat altyd huigelaars en ongelowiges sal bly omdat hulle nie na die Here wil luister nie.
Maar daar is nog altyd ander mense, baie ander mense, aan wie ons hierdie blye
boodskap van verlossing deur Jesus Christus kan gaan verkondig. Dit is nie genoeg dat
ons net knegte van die Here is onder mekaar nie. God se hart klop vir die hele wêreld. Hy
sê dit self:
Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat
elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie maar die ewige lewe kan hê.
(Johannes 3:16 AFR53)
Mag die Heilige Gees daarom elkeen van ons se harte in ritme met God se hart laat klop.
Ons sal die gevoel van moedeloosheid en teleurstelling oorwin wanneer ons ophou om te
fokus op onsself en begin uitkyk na die wêreld wat God liefhet en wat nodig het om Hom
te leer ken.
Jesus se bediening het inderdaad vir baie mense na ŉ mislukking gelyk. En daar is
sekerlik vandag nog mense wat dink dat ons verkondiging van die verlossing wat Jesus
gebring het ŉ mislukking is. Hulle sê: Kyk net hoe klein is die kerke en die kerke word al
kleiner. Maar soos wat die Kneg van die Here self gesê het, sê ons ook. God sal ons
beloon. Wanneer ons die resultate op ons werk sien, is dit genade wat die Here ons skenk.
Maar ons moenie die Here Jesus verkondig om resultate te sien nie; ons moet Hom
verkondig omdat Hy en sy Vader dit van ons verwag. Die resultate van Jesus se
verlossingswerk aan die kruis het eers na sy hemelvaart en daarna duidelik geword. Dit
het gebeur toe Petrus die blye boodskap van Jesus op Pinkster verkondig het. Dit het
gebeur toe Christene as profete, konings en priesters begin leef het. Ons kan die gevoel
van moedeloosheid en teleurstelling net oorwin deur te volhard in die opdrag wat die Here
ons gegee het.
En wanneer ons eendag voor die troon van Jesus Christus verskyn, sal ons die resultate
van sy werk wat Hy deur ons gedoen het, sien. Daar sal so ŉ groot skare gelowiges wees
dat ons hulle nie eers sal kan tel nie. Mag die Heilige Gees ons aanvuur en ywerig maak
om te volhard in ons diens as knegte van Jesus Christus.
Amen!
Slotgebed
Psalm 42:4, 5 (p. 215)
4

’k Dink aan God in donker dae / uit die land van die Jordaan;
Hermon hoor my kermeen klae, / met die klein gebergte, aan.
Weedom gryp my binnensteaan, / as u water oor my gaan,
as ek, in my smart bedolwe, / wegsink in u watergolwe.
5

5

Maar die HEER sal in my lewe / weer oordag sy guns gebied.
Ook deur donker nag omgewe, / sing ek nog my pelgrimslied.
Ja, ek lofsing in die nag, / want ek bly die HEER verwag;
my gebed sal opwaarts strewe / na die bronwel van my lewe.

Die HERE sal jou seën en jou behoed;
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
Katkisasieopening
Skrifberyming 1-2:1, 2, 3
1

Prys Hom, die Hemelvors, op sy verhewe troon;
loof Hom aan wie die hemelkoor hul hulde steeds betoon.
Aan Hom, die Skepperheer, kom toe die eer en mag.
Sy Woord het alles voortgebring – roem ewig sy gesag.
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Loof Hom, die Lam van God, want Hy’s vir ons geslag.
Hy het ons met sy bloed gekoop; besing sy reddingsmag.
Uit elke stam en taal het Hy ons vrygemaak;
sy koninkryk, sy priesterdom – dít het Hy ons gemaak.
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Lof, eer en heerlikheid, die wysheid en die krag
behoort aan God daar op die troon en aan die Lam, geslag.
Tot in die ewigheid sal ons die lied laat hoor;
die hele skepping oraloor roep “Amen” in ŉ koor.

Ds Coen Vrey
Gereformeerde Kerk Bellville
31 Januarie 2016

6

