
Jesaja 49:1-7 

Vooraf 

Die konteks van vanoggend se preek is tweeledig: 

 Ons is tans in die seisoen van Epifanie. Epifanie beteken verskyn. In die tyd fokus ons op 

Jesus se lewe op aarde. Dit is die tyd tussen Kerstyd en Lydenstyd. Die jaar is dit sewe 

Sondae. 

 Ons staan aan die begin van ’n nuwe jaar vol uitdagings en geleenthede.  Daarom dink ons 

so bietjie na oor wat ons rol as gelowiges en kerk kan wees in hierdie uitdagings en 

geleenthede. 

  

Agtergrond 

Daar word aanvaar dat die gebeure in boek Jesaja in drie verskillende tydperke afgespeel het. Die 

eerste 39 hoofstukke is voordat die volk Juda in ballingskap gegaan het. Hoofstukke 40 tot 55 speel 

af terwyl hulle in ballingskap is en die laaste 11 hoofstukke na die ballingskap. Dit impliseer dat daar 

meer as een skrywer moes gewees het wat ons die naam van Jesaja geskryf het. Tog is dit opmerklik 

dat daar moeite gedoen is om die drie dele saam te voeg as een geheel. Dit kan wees dat daar self 

nog ’n skrywer of skrywers betrokke was wat daarvoor verantwoordelik was. 

Die paar verse wat ons lees, kom uit die gedeelte tydens die ballingskap. 

Inleiding    

Ek het die storie al vertel, maar ek wil dit weer doen omdat dit die boodskap van vandag baie goed 

saamvat.  

In die elfde eeu het koning Hendrik III van Beiere moeg geword vir die lewe in 

die koninklike  hof en die druk wat op hom geplaas word. Hy het by biskop 

Richard van ’n plaaslike klooster aansoek gedoen om die res van sy lewe in die 

klooster deur te bring. 

“U Majesteit” het die biskop gesê, “besef jy dat die belofte wat jy hier doen die 

een van absolute gehoorsaamheid is? Dit sal baie moeilik wees omdat jy ’n 

koning is.” 

“Ek verstaan,” het Hendrik geantwoord. “Vir die res van my lewe sal ek aan jou 

gehoorsaam wees, soos wat God jou lei.” 

“Dan sal ek vir jou sê wat jy moet doen. Gaan terug na jou troon en wees 

gehoorsaam op die plek waar God jou geplaas het.” 

Toe Koning Hendrik III sterf, is die volgende op sy grafskrif geskryf: “Die Koning wat geleer het om te 

regeer deur gehoorsaam te wees.” 

Dit is die uitdaging vir ons elkeen in 2017. Ons wil steeds gehoorsaam wees op die plek waar God 

ons geplaas het. Ons wil steeds leer om te lewe deur gehoorsaam te wees. 
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1. Geplaas deur God 

Voordat ons praat oor God wat mense plaas, is dit nodig dat ons na die agtergrond van hierdie 

gedeelte kyk. Ek wil twee sake uitlig: 

i. Die gebeure speel af in die tyd wat Juda in ballingskap is. Hulle is weg uit hulle land. 

Jerusalem en die tempel is afgebreek. Dit gaan sleg met hulle. Hulle is sonder hoop 

en wonder waarom God hulle vergeet het.  Hulle is slawe en word gekonfronteer 

met ’n vreemde, heidense godsdiens. 

ii. Jesaja 49 is een van die knegliedere wat ons in Jesaja aantref, In hierdie knegliedere 

gaan dit oor ’n kneg in diens van God. Ons lees van die kneg wat deur God geroep is 

en ’n spesifieke opdrag ontvang.  

Daar is al baie aandag gegee aan wie hierdie kneg is. En miskien moet ek sommer 

heel aan die begin sê, daar is nie eenstemmigheid hieroor nie. Kom ons kyk na die 

moontlikhede: 

 Sommige wil hê dat hierdie kneg Jesus Christus is. Tog moet ons besef dat 

hierdie gebeure meer as vyfhonderd jaar voor Jesus se geboorte afspeel. Dit 

maak net nie sin om die gedeelte direk op Jesus van toepassing te maak nie. Ons 

sou wel terugskouend kon erken dat hierdie knegliedere ons help om iets van 

Jesus as Dienskneg te verstaan. Maar hier gaan dit nie primêr oor Jesus nie. 

 Sommige beskou die kneg as een of ander indiwidu – dalk die profeet wat hier 

skryf. Ander beweer Kores die leier van die Perse wat die Babiloniërs verslaan 

het en Juda laat terugkeer het na Jerusalem.  

 Die mees aanvaarbare opsie is om die kneg te verstaan as die volk Israel. Hulle is 

die kneg deur God gekies en gelei en gestuur word. 

 

As ons dit so verstaan, dan is die gedeelte ’n boodskap deur die profeet aan Israel in hulle situasie 

van swaarkry en ellende om hulle te herinner dat hulle die kneg van God is in sy diens leef. Dit is God 

se herbevestiging aan hulle dat Hy hulle gekies het en opnuut kies om in sy diens te staan. Dit is ’n 

boodskap van troos. 

 

Die profeet dra die boodskap oor deur die kneg – met ander woorde Israel - aan die woord te stel as 

hulle die nasies oproep om te luister.  Hulle herinner die nasies dat God hulle geroep het. Hulle is 

geroep nog voor hulle geboorte. Toe hulle nog in die liggaam van hulle moeder was.  

 

Hierdie roeping plaas al die klem op God. Dit gaan oor God wat geroep het en die volk wat geen 

aandeel daarin gehad het nie. Hulle het geen bydrae daartoe gelewer nie. Hulle moes nie aan enige 

voorwaardes voldoen nie. Hulle kon nie die roeping verdien of verwerf nie. God roep en hulle is die 

ontvangers daarvan. God het Israel as volk gekies – dit was sy keuse, sy inisiatief, sy wil. Israel het 

niks daarmee te doen gehad nie. 

 

Maar dan gaan God se roeping nog verder. God berei hulle voor vir die roeping en sorg  vir hulle. Kyk 

na die beelde waarmee die voorbereiding en sorg beskryf word: Hy het my mond soos ’n skerp 

swaard gemaak my in die skadu van sy hand verberg. Hy het my ’n skerp pyl gemaak en my in sy 

pylkoker weggesteek. 



 

God wat hulle roep berei hulle voor vir dit waarvoor Hy hulle roep. Hy sorg vir hulle sodat hulle sy 

opdrag kan uitvoer. Nie net het hulle geen aandeel in die roeping nie, maar ook in die voorbereiding 

en sorg is dit God wat voortgaan. Hy neem ook hier die inisiatief.  

 

Wat is die roeping? Hulle moet dien. Israel moet die kneg van God wees. Hulle moet dienaar wees. 

Hulle moet volk van God wees. Juis hier in die ballingskap word hulle weer daaraan herinner. Terwyl 

hulle twyfel aan God en wonder waarom God hulle vergeet het, word hulle herinner dat God hulle 

gekies het sonder enige toedoen aan hulle kant. Dit is tegelyk ’n troos in hulle omstandighede maar 

ook ’n herinnering aan hulle opdrag.   

 

Dit is opnuut ’n bevestiging van God dat Hy hulle God is en hulle sy volk. Dit is opmerklik dat Jesaja in 

sy profesie sinspeel dat die ballingskap en terugkeer uit die ballingskap ’n tweede Egipte en uittog uit 

Egipte is. Daarmee wil hy voorgee dat die gebeure ’n herhaling is van God se verbintenis aan sy volk. 

 

Maar hierdie opdrag van dienaar wees word hier in Jesaja 49 verder uitgebrei. Hulle moet as dienaar 

die lig vir die nasies  wees. Israel word God se preek aan al die ander nasies. Die ander nasies moet in 

hulle lewe en bestaan sy reddende genade leer ken. Dit moet bekend raak oor die ganse aarde. Die 

leiers van die ander nasies wat God verag moet deur hulle lewe en bestaan God erken. Inteendeel, 

hulle moet buig voor God. 

 

So, wat gebeur hier? Juda, ’n verslaande en verdrukte volkie word deur God herinner dat Hy hulle 

geroep het met ’n opdrag. Die opdrag is om sy kneg en dienaars te wees sodat die res van die wêreld 

sy reddende genade erken en Hom aanbid. God bevestig hierdie roeping en opdrag. So ontvang Juda 

troos in hulle situasie maar ook die rede en sin vir hulle bestaan. God het hulle geroep met ’n rede. 

 

Dit is juis hierin waar die boodskap vir ons lê. God wat mense roep met ’n opdrag. Die opdrag is om 

kneg en dienaar te wees sodat die res van die wêreld God kan leer ken en verheerlik.   

 

Hieruit kom ’n paar belangrike sake: 

 Dit is God wat kies en roep en die opdrag gee. Ons kan dit nie verwerf of verdien nie. 

Dit is genade. Dit is onverdiend. Dit is ’n voorreg.  

 Dit is ’n troos vir ons. Ons is goed genoeg. Ons hoef niks te doen nie. God het ons 

gekies en geroep. 

 Dit gee sin aan ons lewe. Dit is die rede vir ons bestaan. En aan die begin van die 

nuwe jaar is dit goed om iets daarvan te verstaan. Dit is ons geleentheid en uitdaging 

vir 2017. Diensknegte vir God. God het ’n plan met ons. 

 God plaas ons. Vir Hendrik III was dit as Koning. Vir ons is dit man en vrou in ons 

huwelik. Pa en ma vir ons kinders. Oupa en ouma vir ons kleinkinders. Werkgewer vir 

ons werkers. Werknemers in ons werksopset. Inwoner van Linden, Johannesburg, 

Suid Afrika.  Vriend in ’n vriendekring. So kan ek aanhou opnoem. Al hierdie dinge is 

natuurlik waar vir ons as kerk en gemeente. 

 

In kort: Deur God geroep, geplaas met die opdrag om sy dienskneg te wees sodat ander God se 

reddende genade kan ervaar en leer ken en God verheerlik.  



 

2. Gehoorsame kneg 

Die woord kneg in die Ou Testament  het ’n groot reikwydte. Soms word dit gebruik vir slawe. Ander 

kere vir amptenare. Dit word selfs vir leiersfigure gebruik. So word Moses byvoorbeeld die kneg van 

die Here genoem. 

As die woord kneg gebruik word, word twee sake veronderstel. Die eerste is afhanklikheid van die 

persoon in wie se diens die kneg is en die ander die volmag waarmee die kneg kan optree. Die kneg 

tree met die volmag en gesag van sy baas op. Dink maar weer aan Moses. Hy is volslae afhanklik van 

God maar tree met God se gesag op. 

Dit is  juis hierdie twee sake – afhanklikheid en gesag – wat die aksie van die kneg rig. ’n Kneg moet 

gehoorsaam wees. As gevolmagtigde wat afhanklik is van die Een wat stuur, is gehoorsaamheid 

noodsaaklik.  

En as ek dit sê, dan moet ons dadelik dink aan die grootste Kneg wat daar ooit was. In die seisoen 

van epifanie word ons juis aan die knegskap van Christus herinner. Die gevolmagtigde Seun van God 

wat in afhanklikheid gekom het en gehoorsaam was tot aan die einde.  

Om ons najaag van gehoorsaamheid as knegte in diens van God, het ons Jesus as voorbeeld om na te 

streef. 

Die storie van koning Hendrik III van Beiere het juis sy gehoorsaamheid na vore gebring. Hy het 

gehoorsaamheid geleer. En dit is wat ons steeds in 2017 moet aanhou leer. Ons moet al meer leer 

om gehoorsaam te wees  as knegte in diens van God wat ons gestuur het. Gehoorsaam omdat ons 

afhanklik is van God maar ook met sy volmag optree elke dag. 

Slot 

’n Koning wat ’n kneg is en in gehoorsaamheid leef waar God hom geplaas het. Dit is ons opdrag vir 

die jaar 2017. Koningskinders wat in gehoorsaamheid leef waar die Koning ons geplaas het. In 

afhanklikheid van God maar ook met die volmag van God. Die doel: sodat al meer God kan sien en 

ken en aanbid. 

 

 


