
Jesaja 43:14-21 

Vooraf 

Vandag is die vyfde Sondag in lydenstyd. Dit staan bekand as Judica  wat die reg beteken. Dit is na 

aanleiding van Psalm 43:1 en 2: Laat reg aan my geskied, o God… 

Agtergrond 

Die boek Jesaja speel af in drie verskillende periodes. Die eerste 39 hoofstukke is in die tyd wat die 

Babiloniërs die opkomende wêreldmag was en die profeet die volk oproep tot bekering. Die tweede 

deel, hoofstukke 40 tot 55, speel af in die tyd wat die Babiloniërs Israel verslaan het en hulle 

weggevoer het in ballingskap. Die laaste deel, hoofstukke 56 tot 66 speel af in die tyd wat Israel 

terugkeer uit ballingskap.  

Ons lees vanoggend hoofstuk 43 wat afspeel in die ballingskap en waar God deur die profeet hoop 

en verlossing van hulle situasie voorspel. 

Inleiding 

In Desember 1914 het ’n reuse brand die 

groot uitvinder Thomas Edison se 

laboratoriums in West Orange, New Jersey, 

totaal vernietig. Toerusting ter waarde van 

twee miljoen dollar is vernietig. Dit was in 

daardie tyd ’n ontsaglike bedrag. Ook feitlik 

al sy werk is in die brand verwoes.   

Edison se seun, Charles, het beangs rondgehardloop om sy pa op te spoor en te sien of hy veilig is. 

Uiteindelik het hy hom gekry waar hy naby die vuur staan, sy gesig rooi van  die vlamme se gloed en 

sy hare deurmekaar van die koue winterwind. Charles het later vertel: “My hart het uitgegaan na my 

pa. Hy was nie meer jonk nie en alles is vernietig. Die volgende oggend, toe ons tussen die warm as 

van so baie van sy lewensdrome loop en tevergeefs na oorblyfsels soek, het my sewe en sestigjarige 

pa opgemerk: ‘Weet jy my kind, daar is groot waarde in rampspoed. Al ons foute word in die proses 

vernietig. Soos met my werk. Alles wat ek reg gedoen het is ook weg; maar ook alles wat ek verkeerd 

gedoen het. Maar, dank die Vader, God se trou kan nooit vernietig word nie; daarom kan ons almal 

weer van voor af begin.’” (Uit: Die Groot stories boek) 

Lydenstyd is juis die tyd waar ons herinner word aan God wat getrou is en aan ons die kans gee om 

weer van voor af te begin. Ons word herinner dat ook al ons foute weggeneem word. Ons tema 

vanoggend: Ek doen nuwe dinge! 

1. Mense maak foute 

God het Israel as sy volk gekies. Dwarsdeur hulle geskiedenis het Hy hulle gelei en versorg. Van hulle 

het Hy gehoorsaamheid gevra. En dit is juis waar die probleem ingekom het. Hulle was nie 

gehoorsaam nie. Hulle was telkens ongehoorsaam. Hulle het Hom verruil vir afgode. Hulle was 

ontrou. Selfs al het die profete hulle herhaaldelik teruggeroep na God, het hulle nie geluister nie. 



Die uiteinde was dat God hulle oorgegee het in die hande van die vyand. Die Babiloniërs het hulle 

verslaan, Jerusalem vernietig en die tempel afgebreek. Die inwoners is weggevoer na Babel waar 

hulle as slawe moes werk. 

Uiter aard het dit sleg gegaan met hulle. Vir sewentig jaar het hulle daar gebly. Die ouer mense het 

daar gesterf. Kinders wat daar gebore is het oud geword. Hulle het gewonder of God hulle vergeet 

het. Hulle het gehoor  dat hulle die volk van God was en dat Hy altyd vir hulle gesorg het. Maar hulle 

het dit nie ervaar of gesien nie. 

Dit was hulle eie skuld. Hulle was ongehoorsaam aan God. 

2. God beloof ’n nuwe begin 

Terwyl Israel daar in Babilon in ellende sit en verlang na die verlede, kom God met ’n belofte van ’n 

nuwe begin. Wat opvallend is, is dat God Homself eers bekendstel. Miskien juis omdat die volk hom 

nie meer geken het nie; omdat hulle gehoor het van Hom maar Hy nie meer vir hulle sigbaar is nie. 

Hy stel Homself bekend as die Here, hulle Verlosser. Hy is die Heilige van Israel. Hy is die Heilige God. 

Die Skepper van Israel. Die Koning van Israel. Dit is opvallend dat in sy bekendstelling God Homself 

verbind aan Israel. Hy is hulle God, hulle Verlosser, hulle Koning, hulle Skepper 

God stel Homself ook bekend as die God wat nog altyd vir hulle gesorg het. Hy verwys spesifiek na 

die gebeure met die uittog uit Egipte toe hulle droogvoets deur die woestyn getrek het en die 

Egiptenare met hulle magtige leër omgekom het. Hulle moes die verhale van die verlede geken het. 

Dit gehoor het by die ou mense. Gewonder het wat het van die God geword.  

Nou praat Hy weer met hulle deur sy profeet. Hy is steeds hulle God. En wat meer is: Hy beloof ’n 

nuwe begin. Hy vra juis dat hulle nie moet stilstaan by die verlede nie. Hulle moet fokus op die 

toekoms. 

As God hier na die verlede verwys, kan dit een van ’n paar dinge beteken: 

 Dit kan dui op die Israeliete se sonde wat gelei het tot God se straf en dat God juis wil hê dat 

hulle daarvan moet vergeet. Sy nuwe begin met hulle gaan die verlede van straf ongedaan 

maak. 

 Dit kan ook dui op God se sorg in die verlede. En as God sê hulle moet nie daarby vassteek 

nie, wil Hy dan eintlik sê dat sy nuwe begin veel beter en meer sal wees. Hulle sal nie meer 

net hoor daarvan nie, hulle sal dit sien en ervaar. 

 Dit kan ook wees dat hulle so ingestel is op die verlede, dat hulle nie die nuwe begin erken 

en raaksien nie. Daarom wil God hê dat hulle eerder op die toekoms as die verlede fokus. 

 

Ek dink dat  al drie hierdie moontlikhede, help ons om die nuwe begin beter te verstaan. Vergeet van 

die verlede, die straf is verby. Vergeet van die verlede, God gaan nou eers sorg. Vergeet van die 

verlede, sien die hede en toekoms raak. 

 

Hierdie nuwe begin gaan verrassend en onvoorspelbaar wees. Dit word beskryf as ’n woestyn wat ’n 

pad gaan kry; as riviere in ’n droë wêreld; as wilde diere wat God sal vereer.  

 ’n Woestyn is onbegaanbaar, maar skielik sal daar ’n pad wees om op te reis. 



 Droë wêreld is sonder water, maar skielik sal riviere daar ontspring. 

 Wilde diere – jakkalse en volstruise – het geen kennis van God nie, maar skielik sal hulle 

God vereer.  

 

Hierdie beelde wil iets sê van God se nuwe begin met Israel: onvoorspelbaar, verrassend. Iets 

heeltemal onverwags. Veel groter en beter as wat hulle sou verwag.  

 

Hierdie nuwe begin word belig as daar staan dat God iemand gaan stuur wat al die inwoners van 

Babilon sal laat vlug. Hierdie iemand, was Kores die leier van die Perse wat wel die Babiloniërs 

verslaan het en toe opdrag gegee het dat al die Israeliete moet terugkeer na Jerusalem.   

 

God se nuwe begin met Israel was ’n vrymaak van die Babiloniese onderdrukking en ’n terugkeer na 

Jerusalem. Maar eintlik was dit meer: God het Homself opnuut aan Israel verbind. Hulle is immers 

die volk wat Hy vir Hom geskep het sodat hulle sy lof kan verkondig. Sy nuwe begin met hulle gaan 

juis maak dat dit gebeur.  

 

3. Ons foute en God se nuwe begin 

 

Lydenstyd gaan juis oor ons foute en God se nuwe begin. 

 

Ons foute is ook maar ongehoorsaamheid aan God. Dit is juis ons ongehoorsaamheid, ons sonde wat 

’n breuk tussen ons en God gebring het. Ons verdien eintlik ook maar net straf. 

 

God se nuwe begin is Christus wat Hy na die aarde gestuur het om te ly en te sterf. Deur sy lyding, 

dood en opstanding het Hy vir ons ’n nuwe begin gegee. Hy het ons verlos van die sonde en die straf 

op die sonde en Homself opnuut aan ons verbind. En net soos in Israel se geval was dit ’n 

verrassende en onvoorspelbare nuwe begin. Met Christus se koms het God aangekondig: Ek doen 

nuwe dinge! 

 

Hy het vir ons ’n tweede kans gegee. Hy het ons wat wegloop kinders was sy kinders gemaak. Ons 

kan ook maar ons sonde verlede vergeet en fokus op die hede en toekoms saam met God. Ons kan 

met ons lewe elke dag sy lof verkondig. Ons is die volk wat God vir Hom geskep het. 

 

Slot 

 

Edison se woorde aan sy seun was: “Weet jy my kind, daar is groot waarde in rampspoed. Al ons 

foute word in die proses vernietig. Soos met my werk. Alles wat ek reg gedoen het is ook weg; maar 

ook alles wat ek verkeerd gedoen het. Maar, dank die Vader, God se trou kan nooit vernietig word 

nie; daarom kan ons almal weer van voor af begin.” 

 

God se woorde aan ons in lydenstyd 2016 is: Ek doen nuwe dinge! 

 

Ons woorde kan net wees: Kom ons verkondig God se lof! 

 


