
Jesaja 6:6-13: Jesaja se roeping 

Heilig, heilig, heilig,  
dis Sy heerlikheid wat die aarde vul. 
Niemand wat Hom sien is veilig 
tog as ‘n oorblyfsel begenadig Hy hul. 
 
Santie het Jesaja 6:6-13 vir ons so uitgebeeld: 
 

 
 
Ek het hierdie gedeelte in Jesaja behandel in ‘n video – luister gerus daarna op 
https://totueer.blog/video/bundel-k-jesaja-dag-6/ 
 
Jesaja is in die oorspronklike taal in digvorm, so op die volgende bladyse het ek 
dit berym sodat jy ietsie kan ervaar van hoe die oorspronklike lesers dit ervaar 
het. 
 
 

  



DAG 7: Hier is ek, stuur my! 
 

  Beryming: 
 
As ons die heiligheid van die HERE sien  
en besef Hy is gans anders as wat bestaan,  
en net ietsie van Sy heerlikheid begin verstaan,  
sal ons neerval oor die straf wat ons verdien… 
 (Jes 6:1-5 uit vorige gedig opgesom) 
 
Een van die serafs vlieg toe na my aan 
En het met ‘n kool van die altar kom staan. 
    (Jes 6:6) 
Hy het my mond aangeraak en gesê:  
“Kyk, dit het jou lippe aangeraak,  
jou sondeskuld het gewyk,  
daar is vir jou sonde versoening gedoen.” 
     (Jes 6:7) 
Toe kom die stem van my Heer aan:  
“Wie sal Ek stuur namens My 
en wie sal vir ons gaan?”  
Ek sê toe: “Hier is ek, stuur my!” 
    (Jes 6:8) 
9 Hy het gesê: “Jy moet vir tolk 
en aan sê vir hierdie volk,  
‘Luister goed, maar moenie verstaan;  
kyk goed, maar begrip kom nie aan.’  
    (Jes 6:9) 
 Maak hulle ongevoelig in die hart 
  en doof in die oor 
   en blind in die oog 
    sodat hulle 
   nie sien met die oog 
  en nie hoor met die oor 
 en nie verstaan met die hart 
dat daar geen terugdraai sal wees 
en Ek hulle dan genees! 
    (Jes 6:10) 
 

Die Bybelteks uit die 2020 vertaling: 
 
 
 
 
 
 
6 Een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n 
gloeiende kool by hom wat hy met 'n tang van 
die altaar af geneem het.  
 
7 Hy het my mond aangeraak en gesê:  
“Kyk, dit het jou lippe aangeraak,  
jou sondeskuld het gewyk,  
daar is vir jou sonde versoening gedoen.” 
  
8 Toe hoor ek die stem van my Heer wat sê: 
“Wie sal Ek stuur  
en wie sal vir ons gaan?”  
Ek sê toe: “Hier is ek, stuur my!” 
 
9 Hy het gesê:  
“Gaan sê vir hierdie volk,  
‘Luister goed, maar moenie verstaan nie;  
kyk goed, maar moenie begryp nie.’  
 
10 Maak die harte van hierdie volk ongevoelig,  
maak hulle ore doof  
en smeer hulle oë toe,  
sodat hulle  
nie sien met hulle oë,  
met hulle ore nie hoor,  
en met hulle hart nie verstaan,  
en nie terugdraai  
en genees word nie!” 
 
 



 Die Bybelteks uit die 2020 vertaling: 
 
11 Daarop vra ek: “Tot wanneer, my Heer?”  
Hy het geantwoord: 
 
“Totdat die dorpe vervalle lê  
sonder inwoners,  
die huise sonder mense is,  
die land verval tot 'n woesteny,  
 
12 en die Here die mense ver wegdryf,  
en die verlatenheid in die land groot is.  
13 As daar nog 'n tiende in die land is,  
sal die land weer aan verwoesting uitgelewer wees. 
 
Tog sal by hulle 'n stomp oorbly,  
soos van 'n  terebintboom  
en 'n eikeboom wanneer hulle neergevel is.  
Die stomp van die land is 'n heilige geslag.” 

Beryming: 
 
“Tot wanneer, my Heer?”  
Sy antwoord het teruggekeer: 
 
“Totdat jy sien die dorpe is vervalle, 
ja sonder enige inwoner getalle,  
en jy niks mense in die huise kry, 
die land verval tot 'n woesteny,  
    (Jes 6:11) 
en die Here die mense ver wegstoot,  
en die verlatenheid is in die land groot.  
As daar nog 'n tiende oor is in die land,  
sal daar weer verwoesting kom uit My hand. 
    (Jes 6:12-13) 
Tog sal by hulle 'n stomp oorbly,  
soos 'n  terebintboom wat vir die byl wag 
en 'n eikeboom wanneer afgesny.  
Die stomp van die land is 'n heilige geslag.” 
    (Jes 6:13) 
Heilig, heilig, heilig,  
dis Sy heerlikheid wat die aarde vul. 
Niemand wat Hom sien is veilig, 
tog, as ‘n oorblyfsel, begenadig Hy hul. 


