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Inleiding: 

1 

Gemeente. 

Daar is ŉ verskil tussen gewone, aardse hoop en die hoop wat ons in die Bybel en 

deur die Gees ontvang. 

Gewone hoop is subjektief, nietig, tydelik, gekenmerk deur onsekerheid.  Ons hoop 

byvoorbeeld dat dit sal reën. In die stelling is daar ŉ versugting wat uiteindelik deur 

onsekerheid gekenmerk word.  Daar is ŉ groot “miksien” daarin opgesluit. 

Bybelse hoop verskil egter geheel en al.  Bybelse hoop begeer nie net dat iets goeds 

in die toekoms sal gebeur nie, nee, Bybelse hoop verwag dat dit sal gebeur, is 

absoluut seker dat dit sal gebeur. 

Hoor ons die verskil? Bybelse hoop het geen ruimte vir ŉ miskien nie.  Nee, dit is ten 

diepste bemoei met ŉ vaste sekerheid en oortuiging.  Bybelse hoop is om in die duister 

nag te staan met die absolute sekerheid dat die son sal opkom. 

2. 

Dit is my gebed, of eerder, my hoop, dat elkeen van ons vanoggend met die hoop in 

ons harte leef.  Dat die hoop nie net in ons harte is nie, maar ook oorborrel sodat 

almal dit kan sien.  Hoop moet ons woorde en dade, ons gedagtes inklee.   

• Dit is my hoop dat julle ŉ vaste hoop het in ŉ lewe saam met God vandag en 

elke dag. 

• Dit is my hoop dat julle ŉ vaste hoop het in vergewing van sondes en ŉ nuwe 

verhouding met God. 



• Dit is my hoop dat die hoop wat in julle harte leef julle ook vandag reeds 

hoopvolle mense sal maak – mense wat anders leef, positief leef, met oorgawe 

leef. 

Gemeente, dit is een aspek op hoop.   

U sal natuurlik met my saamstem dat daar ook terselfdertyd baie dinge is wat ons hoop 

van ons wegneem - dinge wat die hoop wat in ons harte is vernietig.   

U sal met my saamstem.  Netsoos daar geloofswaarhede (waarhede soos Jesus se 

opstanding) is wat ons met hoop vul, is daar dinge in die wêreld wat weer dreig om 

die hoop van ons weg te neem.  Ek gaan dit bespreek aan die hand van Jesaja 40 

vers 12 tot 31.  Kom ons lees die teksgedeelte saam. 

 

Skriflesing: Jesaja 40 vers 12 tot 31 

 

Respons: 

Luister na Vonkk 284: 1 & 2 (U gee my altyd meer as wat ek dink of wat ek hoop of 

wat ek kan begeer.) 

 

Prediking: 

3. 

Gemeente, broers en susters. 

Die gedig wat ons nounet gelees het, is iewers in Assirië geskryf tydens die Joods 

ballingskap.  Dit wil sê tussen 587 en 530 voor Christus.  Gedurende die byna 60 jaar 

van ballingskap, van slawerny, het die gedig onstaan wat iets van die Joodse volk se 

angs, se vrees en se pyn probeer aansspreek.   

Die mense, byna twee generasies, bevind hulle in ŉ vreemde land waar hulle geheel 

en al uitgelewer is aan hulle omstandighede.  Siekte, hongerte, die vrees vir straf en 



die dood bedreig hulle daagliks.  Teen die tyd is hulle menswaardigheid ook lankal 

daarmee heen.  Hulle het eintlik niks oor nie.  Niks oor nie behalwe hulle herinneringe 

van ŉ beter tyd.  ŉ Tyd waar hulle kon leef en kon werk sonder om daagliks te vrees.  

Hulle het hulle herinneringe oor en miskien nog ŉ krieseltjie hoop.   

Maar ook hulle hoop is besig om uit te loop.  Gedurende die tyd van ballingskap is 

kinders al gebore en hulle het al groot geword - hulle is al ou mense.  Maar hulle het 

nog nie self vryheid ervaar nie.  60 Jaar, dit is leeftyd, en daar het nog nie veel van 

God se beloftes gekom nie.  Baie mense was teen die tyd klaar met die Here en die 

hoop wat hulle op die Here geplaas het. 

En juis hierom word die gedig gepen.   

• Dit word geskryf vir mense wat moeg en moedeloos is.   

• Vir mense wat om hulle kyk en hartseer en pyn sien.   

• Dit word geskryf vir mense wat besig is om hoop te verloor.   

En ja, dit word ook vir elkeen van ons geskryf, wat ook somtyds om ons kyk en bietjie 

vir bietjie die hoop verloor wat in ons harte is. 

4. 

En wat sien die mense wat in ballingskap is wat hul hoop vernietig?  Wat ervaar en 

beleef hulle wat hul hoop steel en verwoes?  Hoekom begin hulle gelydelik van die 

Here af wegbeweeg en hul hoop op ander plekke soek? 

Die gedig, broers en susters, het vier stansas of gedeeltes.  En elkeen van die 

stansas raak ŉ baie spesifieke saak aan wat die mense met angs en vrees vul.  Elkeen 

van die stansas kyk na die goed in die mense se lewens wat hul hoop in die Here 

verwoes. 

• Die eerste stansa loop van vers 12 tot 17.  En in die gedeelte handel dit 

hoofsaaklik oor die natuur en die nasies of volkere.  Plaas jou vir een oomblik 

in die mense se skoene.  Hulle kyk om hulle en hulle sien magtige riviere en 

berge wat nie oorsteek kan word nie.  Hier in ballingskap is hulle uitgelewer aan 



woestyne en hitte wat ons nie kan verbeel nie.  Die wind steek net op en alles 

wat hulle geplant het verdroog.  Val die reën nie op die regte tyd nie en die kans 

is goed vir ŉ hongersnood.   

• Maar afgesien van die magtige en ontembare natuur wat die mense omsingel 

bevind die klein volkie hulself in ŉ vreemde land omring met magtige nasies.  

Nasie of volkere met invloed, rykdom en mag.  Nasies met strydwaens en 

duisende soldate wat met die beste moontlike swaarde en skulde toegerus is.  

Nasies met ŉ groot populasie en baie geld en rykdom.  Hulle is standvastig en 

sterk, onbeweegbaar en onverslaanbaar. 

• Maar dit is ook nie al wat die mense sien wat hul hoop vernietig nie.  Ons sien dit 

baie duidelik in die tweede stansa vanaf vers 18 tot 24.  Hierdie nasies het ook 

reuse tempels en baie gode wat hulle aanbid.  Die tempels is reusagtig en 

gevul met skatte.  En die afgodsbeelde in die tempels is met groot kunstigheid 

gemaak en selfs met goud oortrek.  Daar is ook baie priesters en hulle lewe in 

absolute weelde.  Dink hulle aan eie situasie kan hulle nie help om hoop te 

verloor nie.  Hulle eie tempel is vernietig en geplunder.  Hulle priesters is of om 

die lewe gebring of as slawe weggevoer. 

• Nog ŉ saak wat in die stansa duidelik na vore kom, is die feit dat die nasies wat 

hulle omsingel magtige en sterk leiers het.  Dit is konings met wysheid en mag 

wat invloed het oor groot gebiede.  Weereens kyk hulle na hulle eie situasie en 

hulle kan nie help om hoop te verloor nie.  Want hulle eie leiers, die konings en 

priesters, is of om die lewe gebring of as slawe weggevoer.  Hulle is as’t ware ŉ 

verlore volk sonder enige vorm van leiding.  Hulle het niemand om hulle moed in 

te praat en ŉ uitkoms te bring nie.  Al wat hulle kan doen is om terug te verlang 

na die gloriedae toe David geheers het. 

• Die derde stansa sluit slegs vers 25 en 26 in.  Kyk die mense, die Jode, op na 

die hemelruim kry hulle ook nie eers verligting nie.  Hulle sien nie die miljoene 

stere en dink dan aan God nie.  Nee, want die Babiloniërs aanbid die sterre.  



Saam met al hul afgodsbeelde aanbid hulle ook die son en die maan en die 

sterre.  Die sterre was hul gode. 

Ons sien dus dat die Jode, die slawe, omsingel was met dinge wat hul hoop in die 

Here geheel en al vernietig het.  Kyk hulle na die natuur, die woestyne en magtige 

berge, is hulle bang en angstig want hulle daaraan uitgelewer.  Kyk hulle om hulle sien 

hulle die magtige nasies en hul sterk leiers, kan hulle nie anders as om klein en 

nietig te voel nie.  En nog meer, sien hul die afgode, hul tempels en die beelde, en 

ja selfs die sterre, wonder hulle by hulself waar God is.  Is hy regtig almagtig? En nog 

meer, gee die God van ons voorvaders nog om oor ons  -  sien hy ons raak?  Hulle vra 

mekaar:  “Maar moet ons ons hoop op die Here plaas, dit lyk dan of die afgode 

magtiger is, dit lyk dan asof hy nie meer vir ons omgee nie?” 

5. 

Miskien klink dit vir u asof die omstandighede en gebeure baie ver van ons verwyderd 

is.  Miskien is dit die geval.  Ons is immers nie ballinge in konsentrasiekampe in ŉ 

vreemde land nie.   

Tog, ten spyte hiervan, het ons baie met die ballinge in gemeen.  Ons kyk ook na die 

wêreld om ons en dan begin die hoop wat in harte is wegkwyn. 

En wat sien ons raak wat ons hoop laat wegkwyn? 

• Ons sien hartseer, verlore mense raak wat deur die lewe struikel en val.  Hulle 

het nie tuiste of heenkome nie.  Nie familie en vriende nie.  Hulle loop die pad 

van die lewe, maar daar is nie ŉ eindbestemming nie.  Hulle is verlore.  Miskien 

voel ons somtyds verlore. 

• Ons sien siekte en ouderdom raak.  Ongeneesbare kwale en ŉ liggaam wat 

wegteer.  Ons sien grys hare en stywe knee wat nie meer werk nie.   

• Ons sien mense wat bankrot speel – wat alles verloor.  Ons sien mense wat hul 

werk verloor en nie vir hulle families kan sorg nie.  Mense, mense soos ek en jy, 

wat niks het om te wys op hul ou dag nie. 

• Ons sien misdaad, en oorloë, hongersnood en epidemies. 



• Ons sien ŉ wêreld wat warmer word. 

• Ons sien ekstremistiese geloofgroepe wat terreur pleeg. 

Ons sien al die dinge van die wêreld en voor ons ons oë kan uitvee is ons mense wat 

die hoop verloor het wat ons in ons harte gekoester het.  Eweskielik sien ons nie 

meer die kruis en oop graf raak nie, maar net die wêreld en sy dinge.  Dan word ons 

mense wat eens op ŉ tyd vol hoop was vir die toekoms, want Jesus lewe, wat nou 

moedeloos, hopeloos en selfs godsverlate is.  Sommige van ons bevind onself in die 

posisie.  En selfs voel jy nie op die oomblik so nie is die kans goed dat jy iewers in die 

toekoms so sal voel  -  want die lewe gebeur en daar is niks wat ons daaraan kan doen 

nie. 

6. 

Vir die mense wat in ballingskap sit, maar ook vir ons, wat stadig maar seker hoop 

verloor – wat God nie meer raaksien nie, sê die profeet Jesaja in geen onduidelike 

terme:  Weet jy dan nie, het julle nie gehoor nie, is dit nie van die begin bekend 

gemaak nie...”  Vir die ballinge en ons sê die profeet Jesaja:  “Julle wat sê God is nie 

almagtig nie, hy gee nie meer om oor ons nie, ons is sonder hoop.... wag laat ek julle ŉ 

ding vertel.” 

• Julle dink miskien julle is uitgelewer aan die natuur, maar julle God, die God van 

julle voorvaders, die God wie vir julle lief het, het die natuur aan mekaar 

geweef.  Hy hou die magtige oseane in sy hande.   Met die breedte van sy hand 

het hy die maat van die hemel bepaal.  Hy het die berge daar geplaas.  Moenie 

vrees nie, moenie bang wees nie, wat God is almagtig. 

• Hy sê aan die balinge en ons.  Julle dink miskien julle is klein en uitgelewer aan 

kragte groter as julle selfs.  Magtige nasies en hul leier omsingel julle.  Siekte 

en ouderdom, misdaad en geweld, hartseer en pyn bedreig julle van alle 

kante.  Weet egter, glo dit, julle God, ons God, het die nasies daar geplaas.  

Hulle is soos ŉ stofie op ŉ skaal.  Al die nasies, wat vir julle so magtig lyk, is vir 



God soos niks nie.  En wat nog van hul leiers.  Nog voordat hulle wortel skiet 

blaas Hy sy asem oor hulle en hulle verdor. 

• Netso is dit met die afgode en hul beelde.  Dit is niks voor die Here nie.  Dit is 

verganglik.  En so ook met die sterre wat die magtige nasies aanbid.  Op die 

oog af lyk dit so magtig, maar weet dat God elkeen gemaak het.  Hy laat hulle 

elke dag sak en opkom.  Hy laat geen een van hulle ontbreek nie. 

7. 

Hy sê vir ons, hier, vandag: moenie hoop veroor nie.  Moenie jou blindstaar teen al die 

ellende van die wêreld nie.  Fokus op die Here en besef dat dit wat jou daagliks 

bedreig niks is in die oë van die Here nie. Want hy is die Skepper van die hemel en die 

aarde.  Hy is die Almagtige, die Gansandere.   

Die Here, ons Here, want sy hand na elkeen van ons uitsteek in Jesus Christus, is nie 

net almagtig nie.  Nee, hy is ook barmhartig.  Hy is nie ŉ magtige, veraf God nie.  

Nee,  

• Hy is God-met-ons.   

• Hy is God tussen-ons wat homself bemoei met die ellende en die pyn van sy 

kinders.   

• Die God raak nooit moeg of afgemat nie  

• en sy insig en kennis is onkenbaar, onverstaanbaar.   

• Die God, ons God, die Almagtige, gee vermoeides krag.   

• Hy versterk die wat nie meer kan nie.   

• Hy gee aan mense soos ons krag.   

• Hy versterk mense soos ons. 

Wanneer dit dan vir ons voel asof dit net te veel word.  Wanneer dit voel dat die 

ellende van die wêreld, die siekte, depressie, selfmoord en oorloë, ongeloof en ŉ kerk 

wat minder word, ons hoop van ons steel moet ons net onthou:  Die Here, ons Here, is 

almagtig.  En hy hou al sy kinders, en al hul probleme, en pyne in sy hand.  Hy is by 

magte om krag te gee en te versterk waar daar niks oor is nie.  En sodra ons besef dat 



God almagtig is, en barmhartig is, kan ons nie anders as om weer hoop te kry nie.  

Dan herontdek ons weer die hoop wat stadig maar seker weggekwyn het.   

En voor ons weer sien vlieg ons op arendsvlerke.  Hardloop ons en ons word nie 

moeg nie.  Loop ons en ons word nie afgemat  -  wat ons Here almagtig, en Hy is 

by magte ons alles te verander omdat hy lief is vir elkeen van ons 

Amen 

 


