
Huisgeloof2017#1 <> Jesaja 49:1-6 
1  Luister na My, eilande, gee aandag, nasies wat ver is! Die Here het my voor my geboorte al geroep; toe ek nog in 
my moeder se liggaam was, het Hy my op my naam genoem.   2  Hy het my mond soos ’n skerp swaard gemaak, my 
in die skaduwee van sy hand verberg, Hy het my ’n skerp pyl gemaak en my in sy pylkoker weggesteek.   3  Hy het vir 
my gesê: Jy is my dienaar, jy is Israel, deur jou maak Ek my mag bekend.   4  Ek het gedink: ek het my tevergeefs 
vermoei, ek het my heeltemal verniet afgesloof. Maar die Here sál aan my reg laat geskied, my God sál my beloon.   5  
En nou maak die Here ’n aankondiging, Hy wat my in die moederskoot al sy dienaar gemaak het om Jakob na Hom 
toe terug te bring sodat Israel nie meer verstrooi sal wees nie. Die Here het my ’n belangrike opdrag gegee en my 
God gee my die krag om dit te doen.   6  Hy het gesê: Dit is nie genoeg dat jy my dienaar is om die stamme van Jakob 
te herstel en om die Israeliete wat gered is, terug te bring nie; Ek maak jou ’n lig vir die nasies sodat die redding wat 
Ek bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik.    
 

Vertel mekaar van ’n geleentheid toe iemand (dalk iemand belangriks) jou naam onthou het, toe jy dit nie 
verwag het nie.  Vertel hoe dit jou laat voel het. 
 
In een van sy gedigte het John Greenleaf Whittier, ’n digter uit die negentiende eeu, hierdie bekende woorde 
neergeskryf:  Of all sad words of tongue or pen, The saddest are these: It might have been. Iemand het toe gesê as 
ons dit vir vandag se tyd moet verander sal dit so klink: Of all sad words that are on the loose, The saddest are these: 
What’s the use? Of nog meer in vandag se terme: whatever?” 
Maar Jesaja 49 gee ons doelwitte om voor te lewe en dit het Israel moed gegee toe hulle onder baie moeilike 
omstandighede in ballingskap was. ’n Mens kan in moeilike omstandighede maklik handdoek ingooi.   
Dit laat dink my aan die volgende: Daar is ’n aangrypende oomblik wanneer ’n predikant ’n alkoholis-lidmaat gaan 
besoek het in ’n rehabilitasiesentrum.  Na ’n lang gesprek oor sy stryd met alkohol sê die alkoholis:  “Dominee, ek glo 
nog in God, maar ek dink nie meer God glo in my nie!” Hierdie gedeelte wil eintlik onderstreep God glo nog in ons... 
 
1. Jesaja het geglo dat hy ’n plek van betekenis en waarde in die samelewing het.  
Dit het begin toe hy besef het “God glo in my – en Hy glo al in my van nog voor my geboorte”.  Dit bepaal jou waarde 
- wat God van jou dink.  Lees vers 1... “voor my geboorte my geroep... op my naam geroep...” 
Dale Carnegie het gesê:  “Remember that a person’s name is to that person the sweetest and most important sound 
in any language.” 
Soms vergeet ons mense se name of ons doen nie moeite met mense se name nie. Maar onthou ’n persoon se naam 
is sy persoonlike “signboard” aan die wêreld - sy mees intieme, kenmerkende besitting! 
 
Hierdie vers wil amper vir jou en my sê God hou ’n “scrapbook” van my en jou lewe, omdat Hy in ons glo en vir ons ’n 
spesifieke doel het. Baie mense besef dit nie en beskou hulleself as ’n ‘niemand’, ’n ‘nobody’, en glo soos een ou 
geskryf het: “Life is a bad joke that isn’t even funny”.  Maar as jy glo wat in vers een staan, kry jou lewe betekenis, 
wéét ons alles is nie tevergeefs nie, vra jy nie “what’s the use?” en sê jy nooit “whatever!” nie. 
 
2. Jesaja het ’n ander geloofsoortuiging gehad dat hy ’n instrument in die hande van God was.  
God sê vir elkeen van ons, nes Hy dit destyds vir Jesaja gesê het: “Jy is My dienaar!” Ons maak soos Hy wil. Ons is 
daar vir ander om ander te dien... Charles Swindoll het hieroor ‘n boek geskryf met die wonderlike titel  “Improve 
your serve” en dit is nie ’n boek oor tennis nie.  Diens aan ander gee sin aan jou lewe. Die Ubuntu-beginsel, “Ek is 
omdat ons is”, help ons om na mekaar om te sien en  Martin Luther het iewers gesê:  “Wat nie hulp of diens is nie, is 
steel!” Daarom kan Franciscus van Assisi se gebed  jou help om “jou diens te verbeter” (en dit het weereens niks met 
tennis te doen nie…)Here, maak my ’n instrument van u vrede.Waar daar haat is, laat my liefde saai.Waar daar 
veronregting is, vergifnis.Waar daar is twyfel is, geloof.Waar daar wanhoop is, hoop. Waar daar donkerte is, 
lig.Waar daar hartseer is, blydskap. 
 
3. Jesaja het ’n verdere geloofsoortuiging gehad dat Hy vir God kon vertrou om al die môres van sy lewe te hanteer.  
Lees vers 4.  Hy gee oor aan God en maak ’n sprong van geloof. Soos Frederick Buechner gesê het: “Hold fast by 
letting go”. ‘n mooi definisie van geloof is: “om loshande aan God vas te hou.” 
 
Dit mag wees dat mense soms nie in jou glo nie.  Dit mag so wees dat mense soms van jou kan vergeet, maar God glo 
altyd in jou.  Luister na die beroemde woorde van God in verse 15 en 16 van Jes 49: “Can a mother forget she’s got a 
baby smackbang in the middle of breastfeeding?  Can she not care for the child she pushed out?  Maybe!  But I won’t 
forget you. Your name is tattooed on my palms. The “reconstructed you” is always in My eyeline.”  (The Word on the 
Street) 


