
Dag 4: Pragtig en luisterryk in die HERE se teenwoordigheid (Jes 3:1-4:6) 
 
KERNBOODKSKAP: 
 
God oordeel die wat hulle vertroue en eer op ander dinge as op Hom plaas. ‘n Oorblyfsel 
sal heilig gemaak word, sodat hulle weer in die HERE se teenwoordigheid kan wees. 
 

1. Hoe wys hierdie gedeelte die stukkende verhouding waar vertroue en eer op die 
verkeerde plek geplaas word? 

a. Die volk se vertroue is op mense en vereer hulle, in plaas van om die Here 
daardie eer gee wat Hom toekom. (3:1-8) 

i. Die mense steun op alles behalwe God (3:2-7) 
ii. Daardeur daag hulle God, wat die eer verdien, uit (3:8) 
iii. God gaan daardie stutte verwyder (3:1) 

b. Daarom word die hofuitspraak verder uiteengesit (3:9-15) 

i. Hy is die Verbondsgod, Eienaar en Heerser oor alle magte, so hy kan 
die uitspraak lewer en dit uitvoer (3:1,15) 

ii. Dit sal goed gaan met die regverdiges (3:10) 
iii. Dit sal sleg gaan met die goddeloses (3:11) 

c. Nie net die manne en leiers nie, maar ook die vroue soek hul eie eer (3:16-

4:1) 

i. Die versierings wat die vroue mee spog, sal weggeneem word (3:16-
24) 

ii. Ook die mans, wat hul status gee, sal weggeneem word (3:25-4:1) 
 

2. Kan hierdie vebreekte verhouding herstel word? 
a. Die oorblyfsel sal heilig gemaak word,  

i. Die oorblyfsel (van die Verbondsgod) sal heilig gemaak word (4:2-3) 
ii. Die Eienaar sal die sondeskuld afwas (4:3-4) 

b. sodat die HERE weer in hulle teenwoordigheid kan wees (4:2-6) 
i. Dan sal die heerlikheid van die Verbondsgod weer in sy volk se 

teenwoordigheid wees (4:5-6) 
 

SLOT 
Vertrou jy nog werklik net op die Here, of gee jy daardie eer aan ander? Bely dit en 
vra dat die Here jou sal skoonwas, jou heilig sal maak, sodat jou verhouding met 
Hom weer herstel kan word. Vra dan oomblik vir oomblik, besluit vir besluit, vir die 
Here se leiding. As die wolk oor jou stilstaan, moet jy wag, as hy beweeg moet jy 
oppak en saamgaan. As dit donker is sal die vuurkolom vir jou Lig gee, vertrou 
daarom ten volle net op Hom! 


