
Huisgeloof2016#24 <> Jesaja 1 
10 Luister na die woord van die Here, julle Sodomsleiers! Gee ag op wat ons God julle leer, julle Gomorrasvolk! 11 
Wat het Ek aan julle baie offers? vra die Here. Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van voerbeeste; die 
bloed van bulle en lammers en bokke staan My nie aan nie. 12 As julle kom om voor My te verskyn, wie het julle gevra 
om my voorhowe te kom vertrap? 13 Moenie langer julle nuttelose offergawes bring nie: Ek het ’n afsku van julle 
wierookoffers. Nuwemaansfeeste, sabbatsvierings, die uitroep van feesdae: Ek verdra nie feesviering met onreg saam 
nie. 14 Julle nuwemaansfeeste en feesgetye haat Ek. Hulle is vir My ’n las, Ek is moeg daarvoor. 15 As julle julle 
hande in gebed uitstrek, sal Ek my oë vir julle toemaak. Selfs al bid julle hoe baie, sal Ek nie luister nie, want julle 
hande is met bloed bevlek. 16 Was julle, reinig julle. Moenie voor My verskyn as julle verkeerd doen nie. Hou op met 
kwaad doen. 17 Leer om weer goed te doen, sorg dat daar reg geskied, gaan die verdrukker teë. Laat reg geskied 
aan die weeskinders, behartig die regsake van die weduwees. 18 Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê 
die Here: Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word 
soos wol. 19 As julle gehoorsaam wil wees, sal julle die goeie van die land eet, 20 maar as julle weier en opstandig 
bly, sal die swaard júlle eet, want dit is die Here wat dit gesê het. 
 
# God se verrassende genade was ons skoon! (vs 18) <> Daar was jare gelede ’n waspoeier op die mark met die 
insiggewende naam “Good and Clean and Fresh”. God se genade maak ons “goed”, was ons “skoon” en gee aan ons 
’n “vars” begin. Ja, dit laat jou klokslag goed voel, want jou lewe is skoon en het die vars reuk van Sy genade 
daaraan. Dis wat die pragtige my-mond-hang-oop-oor-God-se-onbeskryflike-genade vers 18 vir ons deurgee.  
 
Is daar ’n mooier beeld om God se genade te beskryf: “Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here: 
Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos 
wol.” Sonde se “kleur” is nie soos ons so graag tradisioneel beskryf as swart nie, maar rooi - om ons te herinner aan 
die bloed van ons naaste wat op ons hande is as gevolg van ons gebrek aan naasteliefde!    
 
# Skoongewaste lewens word gesien in reg geleefde lewens (vs 17, 19,20) ŉ Jong paartjie het in nuwe buurt 
ingetrek. Die volgende môre toe hulle saam ontbyt eet, sien die jongvrou hoe haar buurvrou wasgoed buite ophang. 
“Die wasgoed is nie baie skoon nie” hak sy af “Sy weet duidelik nie hoe om wasgoed korrek te was nie. Dalk het sy 
beter wasgoedseep nodig.” Haar man het opgekyk en net stilgebly. Elke keer as die buurvrou haar wasgoed ophang, 
het die jong vrou dieselfde opmerkings gemaak. Omtrent so ŉ maand later, is die vrou verbaas om mooi skoon 
wasgoed op die wasgoeddraad van haar buurvrou te sien en roep na haar man uit: “Kyk, sy het geleer hoe om korrek 
te was. Ek wonder wie het dit nou vir haar geleer?” Die man antwoord saggies: “Ek het vanoggend vroeg opgestaan 
en ons vensters skoongewas.” 
Terwyl die was van jou hande vir jou tydelike gevoel van fisiese en morele skoonheid verskaf, bevat ware geestelike 
reiniging (as die vensters van jou lewe skoongewas is) dat ’n mens aandag gee aan die dinge en mense wat vir God 
belangrik. Reg glo word gesien in reg leef! Ja, as die vensters van jou lewe skoongewas is deur God se genade, lyk 
jou naaste skielik soos beeld van God en die objek van jou liefde 
 
Ware reiniging word gesien dat jy uit jou selfsug van wegkyk beweeg en ’n liefdesoog kry vir die randfigure van die 
lewe - ’n soos Jesus liefde”.  
 
# Egte berou en reg leef <> Egte berou word gesien in reg-leef - die uitleef van vs 17 > “Leer om weer goed te doen, 
sorg dat daar reg geskied, gaan die verdrukker teë. Laat reg geskied aan die weeskinders, behartig die regsake van 
die weduwees.”   
 
The Word on the Street gee dié vers so weer: “Kick-start good stuff like tracking down justice, backing the oppressed, 
blocking the oppressors, defending the vulnerable and giving the poverty-stricken a voice.” 
 
Jakobus het hierdie tema van Jesaja ook opgetel: “Egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders 
en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die 
wêreld.” (Jak 1:27)  
 
Die toets of ons regtig kerk is, kan gesien word in hoe ons hulle behandel wat in die sonsopkoms van hulle lewe is, die 
kinders; wat in die sonsondergang van hulle lewe is, die bejaardes; en wat in die skaduwees van lewe is - die siekes, 
armes, die weduwees, die eensames, die gestremdes en ander randfigure. 
(Anoniem) 
 
As jy eers God se genade van Jesaja 1:18 persoonlik aan jou lyf gevoel het, kan jy nie anders as om goedheid te wil 
pleeg nie... reg te leef.   
 
 
#Kyk ‘n fliek > Cinderella 2015 se slot waar sy haar stiefma vergewe – dis hoe genade werk – 
https://youtu.be/kNFeBriU29o 
 
 
 



 
 

Lees: Jes 1: 10-20 

Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter 

vrae het by jou opgekom? 

Raakvat vrae:  

 Wat is vals godsdiens? 

 Waar lê die gevaar in ons huis om vals godsdiens te beoefen? 

 Hoe kan ons meer opreg raak in ons godsdiens? 

 Hoe kry mens die vergifnis van die Here? 

 Wat maak dit moeilik om die here se vergifnis te aanvaar? 

 Waarvoor moet julle as huis vergifnis vra? 
 

Probeer elke oggend 

hierdie week die Here met 

bedoeling en in opregtheid 

aanbid deur ’n goeie tyd 

vir gebed te maak. Bid dan 

regtig eerlik vir sake en 

vra opreg vergifnis vir wat 

julle verkeerd doen in julle 

huis. 

 

Dien die Here in 

opregtheid hierdie 

week. Besluit saam 

wat dit is wat die 

valse godsdiens sal 

verdryf en máák tyd 

om dit te doen.   

So: Jes 1: 10-20 

Ma- Di: Hebreërs 11: 1-3, 8-16 

Wo- Do: Psalm 50: 1-8, 22-23 

Vr.–Sat: Lukas 12: 32-40 

 

 

Was mekaar se hande hierdie week voor elke ete. Kry ’n bakkie 

met lekker lou water en koop ’n lekker sepie en sit ’n sagte 

handdoek neer. Laat elkeen ’n beurt kry dat sy/haar hande lekker 

gewas word.  Herinner mekaar dat die here ook ons sondes 

vergewe. 

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Here dankie vergewe ons as ons tafel gebede onbedoeld was ons is regtig dankbaar vir ons 
kos. 

Oorgee-gebed 
Help my vandag U te diens in opregtheid. 
 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 

Mag jy vandag die Here se vergifnis beleef as jy opreg na Hom toe kom.     

Ons vra vergifnis 

 

Jesaja 1:11 - Wat het Ek aan julle baie offers? vra die Here. 
Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van voerbeeste; 
die bloed van bulle en lammers en bokke staan My nie aan nie. 
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