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Tema: God is getrou en by magte om al sy beloftes aan jou te vervul - bly jy maar 

getrou aan Hom!  

 

Lofsang met die oog op die erediens  

Lied 203: 1, 2, 5  

Lied 476: 1, 4  

 

God en ons ontmoet mekaar  

Intreelied: Ps 112 - 2: 1, 2 

Votum 

Seën 

Loflied Ps. 89 - 1: 1, 2 

Geloofsbelydenis: NGB Art 36  

 

Ons verootmoedig ons voor God  

Wet: Eksodus 20 

Sing Ps. 119 - 2: 1, 2, 16 

Gebed  

 

God bedien aan ons sy Woord en ons ontvang dit aktief in geloof  

Skriflesing: Deut. 30: 1 - 10 / Jesaja 44: 26 - 45:7 / Jeremia 25: 8 – 13 / Esra 1:1 - 4  

Teksverse: Esra 1:1  

Sing Ps. 93 - 2: 1, 2, 5 (Mel: Lied 582 Eventide) 

Woordverkondiging  

 

Ons antwoord op die Woordbediening  

Gebed 

Sing Ps. 149 - 1: 1, 2, 4 (Eerste melodie)  

Seën 

Amenlied: Sb 13-2. 
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Geliefde brs en srs en kinders 

 

Wanneer die Here ‘n beproewing in jou lewe baie lank laat duur, dan word dit regtig moeilik 

om te bly glo dat daar uitkoms sal wees! Soos ‘n lidmaat hierdie week vir my sê: ds, hierdie 

beproewing voel nou nie meer soos ‘n beproewing nie – dit voel nou soos straf – dit hou net 

nie op nie! Dis waar nè? Dit is vir ‘n mens baie moeilik om in iets te bly glo as jy nie die 

uiteinde daarvan kan sien nie! 

 

Vir ons kinders wil ek dit so verduidelik: sê nou maar daar is iets wat jy baie graag wil hê en 

jy vra vir pappa en mamma om vir jou daardie ding te koop en hulle sê vir jou: wag tot met 

jou verjaarsdag, dan koop ons dit vir jou! En dan sal julle sê: ag nee, dis nog so lank tot met 

my verjaarsdag! Jy kan nie so lank wag nie, jy wil dit nou hê! 

 

Brs en srs, die gelowiges onder die volk Israel wat Babel toe verban was, moes baie lank 

wag vir die belofte van die Here om terug te kon gaan. Hulle moes 70 jaar lank wag! Want 

dit is wat die Here vir hulle gesê het voordat hulle nog na Babel weggevoer is! Hulle sal 70 

jaar daar bly en dan sal die Here hulle terugbring! 

 

Baie mense onder die volk van die Here, het gou moed verloor en besluit dat hulle maar 

hulle lewe daar in Babel gaan deurbring! Eintlik het die meeste Israeliete hulle hoop op die 

Here en hulle hoop om terug te keer na hulle land verloor en besluit om hulle permanent in 

Babel te vestig. Ons sal later in die boek sien hoe min van hulle het regtig op die ou einde 

teruggekeer na hulle land! Mense het opgehou glo en hoop! 

 

En die gelowiges, hulle wat in die Here bly glo het, mense soos Daniël en sy vriende, Esra, 

Nehemia, Ester en haar familie, het moedeloos geword en die Here moes hulle gedurig 

herinner aan sy beloftes! Daniel het op ‘n stadium dieselfde woorde uit Jeremia 25 gelees 

as wat ons vanmore gelees het, en toe het hy ernstig begin bid en vir die Here herinner – 

die 70 jaar is nou verby – wanneer gaan die Here nou sy beloftes gestand doen en die volk 

laat terug gaan?  

 

Hoe lank wag jy nou al in jou beproewing? Hoe lank wag jy nou al dat die Here jou gebede 

moet verhoor? Glo jy nog dat die Here iets kan doen en dat Hy jou situasie kan verander?  

 

Geliefdes, met die eerste woorde uit die boek Esra sê die Here vir ons: God is getrou en by 

magte om sy beloftes aan jou te vervul – ons moet net aan Hom getrou bly! Ons moet 

geduldig bly wag op die Here. 

 

Geduldig wag op ‘n betroubare God! Dis die eerste wat die Here ons wil leer! Die Here is 

getrou – Hy sal sy belofte gestand doen 

 

Die belofte van die Here dat die volk uit Babel sal teruggaan is ver oor die seshonderd jaar 

oud!   
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Ongeveer 664 jaar gelede (in die jaar 1200 v.c.) staan die volk Israel op die punt om die 

beloofde land in te neem en toe reeds waarsku Moses hulle in Deut. 30 dat indien hulle 

ongehoorsaam is aan die Here, Hy hulle in ballingskap sal stuur en indien hulle hul bekeer 

sal die Here uit ballingskap terugbring.  

 

Die profeet Jesaja (Jes. 44 en 45) herhaal ongeveer 460 jaar later (740 v.c.) hierdie belofte 

van terugkeer en kondig aan dat die Here dit deur koning Kores sal bewerk wat sy volk sal 

vrylaat uit Babel. Nog 114 jaar later (in die jaar 626 v.c.) herhaal Jeremia (Jer. 25) ook hierdie 

belofte van die Here en dat Hy die volk na 70 jaar sal laat terugkeer uit ballingskap.  

 

En hier in Esra 1 word hierdie eeue-oue belofte van die Here vervul: Kores, koning van 

Persië, wat Nebukadneser van Babel oorwin het, kondig aan dat alle volke wat na Babel 

gebring is, kan terugkeer na hulle lande! Is dit nie ongelooflik nie? ‘n Seshonderd jaar oue 

belofte gaan in vervulling!  

 

Brs en srs die Here is getrou aan ons! Wanneer Hy iets aan ons belowe dan moet ons 

geduldig wag en bly glo! Ons kan so maklik moedeloos word en tou opgooi! Ons kan so 

maklik begin dink die Here het ons vergeet! Of dat die Here nie by magte is om iets aan 

my situasie te doen nie!  

 

Maar kyk net wat doen die Here! Jesaja het dit lank terug reeds voorspel: Babel, die magtige 

Ryk wat die hele Midde-Oosterse wêreld beheer het – van Egipte, Israel tot byna teen Indië, 

hierdie ryk sal tot ‘n val kom! En die Here sal die koning van die nuwe ryk – Persië – koning 

Sirus of Kores soos hy in die Bybel genoem word, die Here sal hom gebruik om sy belofte in 

vervulling te laat gaan! Die Here sal in hom die gedagte plant dat al die volke wat deur Babel 

se konings as ballinge na Babel gebring is, hulle kan teruggaan na hulle land toe!  

 

En die wonderlike is: Kores erken self dat God hierdie gedagte by hom bewerk het! Ons moet 

nou nie dink dat Kores ‘n gelowige was nie! Maar Hy erken dat God hom gebruik om iets vir 

sy volk te doen! 

 

Brs en srs, kom ons plaas dit in konteks: Die wonder van hierdie gebeure! Die mag van 

God oor mense en oor wêreldheerser word hier baie duidelik: Hierdie gebeure is soos om te 

dink dat die ongelowige leier van China vandag ‘n persverklaring sal vrystel waarin hy alle 

Christene in China vrylaat en beveel dat hulle kerk mag hou en dat God dit vir hom gegee 

het om te doen! Dit klink bykans onmoontlik nè? En tog is dit wat ons in NGB art 36 bely!  

 

Want dit is wat God met Kores gedoen het! Sodat God se belofte vir sy volk in 

vervulling kan gaan! En kyk wat doen die Here nog! Kores kry die opdrag om die 

tempel van die Here in Jerusalem te herbou! ‘n Heidense koning kry die opdrag dat die 

Here se tempel herbou moet word! Is dit nie ongelooflik nie! In hoofstuk twee sal ons sien 

hoedat Kores sorg vir genoeg geld en middele waarmee die volk kon teruggaan om die 

tempel te herbou!  
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Heidense geld vir God se tempel! Is dit nie ongelooflik nie! Maar dis mos wat God ook met 

die Farao van Egipte gedoen het, nie waar nie! Toe Hy die Israeliete uit Egipte laat trek het, 

moes al die Egiptenare vir die volk geld en goedere gee vir die lang reis na die beloofde land!  

 

Brs en srs, God doen die onmoontlike. Hy is nie net getrou aan sy eeue-oue beloftes 

nie – Hy is ook by magte om sy beloftes aan ons te vervul! Moet nooit twyfel dat die Here 

dit sal doen of dat Hy dit kan doen nie! Niks is vir God onmoontlik nie! Wag dan getrou op die 

Here op jou lewe! Moenie moedeloos word nie! Moenie dink God kan niks aan jou 

omstandighede doen nie! Nee Hy kan en Hy sal! 

 

Want sien, terwyl God met my en jou besig is, is Hy met nog ‘n groter plan besig! 

Hoekom dink julle het die Here hierdie belofte aan die volk gegee dat Hy hulle sou teruggaan? 

Brs en srs, dit was deel van die vervulling van die heel oudste belofte wat God in die Bybel 

gegee het. Die sogenaamde moederbelofte: In Genesis 3:15 belowe God dat daar iemand 

uit Adam en Eva se nageslag sal kom wat die ware Koning van die wêreld sal wees! Iemand 

wat die Satan sal oorwin en wat die volk van God vir ewig sal kom red! 

 

God het besluit dat hierdie persoon uit die volk Israel gebore sal word! Dit was God se 

belofte aan Abraham! En daarom – nadat die Here – hier in die jaar 538 V C sy straf aan die 

ongehoorsame volk voltrek het, keer die volk terug! Maar kyk mooi wie keer terug? 

Hoofsaaklik die mense uit die stam Juda en sy kleiner boetie Benjamin en die priesters uit 

die stam van Levi! Hoekom hoofsaaklik Juda? Want die Wêreldkoning moes uit die stam 

van Juda gebore word! Daarom moes Juda teruggaan na Israel sodat God sy groter belofte 

in vervulling kon laat gaan! En dit eers 500 jaar later toe Jesus in Betlehem uit die stam van 

Juda gebore word!  

 

Ons lees in Matteus 1 waar Matteus Jesus se voorgeslagte noem, die volgende: “12En na 

die Babiloniese ballingskap (dit is nou hier met Esra en Nehemia) was dit so: Jojagin was 

die vader van Sealtiël, en Sealtiël van Serubbabel; 13Serubbabel was die vader van Abihud, 

Abihud van Eljakim, en Eljakim van Asor;” En hier in Esra en Nehemia gaan ons baie van 

Serrubbabel hoor!  

 

God laat die volkslede Juda terugkeer na Israel, hulle moet die tempel gaan herbou 

en die priesters en Leviete moet die volk weer opbou in die geloof want God is besig 

om sy wêreldplan uit te voer! Die verbond wat God met sy volk gesluit het – moet 

voortgaan!  

 

Die genade van die terugkeer was nie net tot voordeel van die gelowiges wat daar in 

Babel op die Here gewag het nie, dit was ook deel van God se plan om Christus 

Jesus in die wêreld te bring! Om  Hom die Wêreldkoning te maak voor wie ons vandag 

buig! Hy in wie se diens ons staan en deur Wie ons in God kan glo en deur se Gees ons die 

genade ontvang om in die geloof te kan volhard en wag op God se beloftes!  

 

Brs en srs, as jy ooit wil twyfel aan God, as jou ooit wonder of die Here jou gebede 

verhoor en of Hy by magte is om jou te help? Kyk na Christus! Christus is uiteindelik 
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die finale bewys dat God getrou is aan ons! Dat God ons saamneem in sy reddingsplan 

en dat Hy by magte is om die onmoontlike te doen! God word mens in Jesus Christus – dis 

tog onmoontlik nie waar nie? Maria, ‘n jong meisie wat nog nooit by ‘n man geslaap het nie 

– word swanger en bring Jesus in die wêreld! Onmoontlik nè? Jesus lê sy lewe vir ons af – 

Hy betaal vir ons sonde – en God spreek ons vry! Klink onmoontlik nè! Jesus doen dit sodat 

ons vir altyd in ‘n vaste verhouding met God kan lewe en dat ons uit die genade, sorg en 

liefde van God kan lewe!  

 

Dat ons ook nou op God kan vertrou – al moet ons soms lank wag! Al word die 

beproewing soms lank en ondraaglik! Ons weet nou: In Jesus sal God ons nie vergeet 

nie! Hy sal sy beloftes vervul! En Hy is besig om ons deel te maak van sy wêreldplan sodat 

Jesus weer kan terugkom om oor alles en almal te heers! Dit gaan nie in die eerste plek oor 

ons lewe en hoe God ons help nie, maar hoe God ons deel maak van sy Koninkryk en dit 

laat kom!  

 

Kom ons keer spreekwoordelik ook in ons geloofslewe weer terug na Jerusalem – na 

God! Die COVID-19 Pandemie het baie skade aan God se kerk aangerig! Daar is baie 

opbou werk en herstelwerk wat in die kerk van die Here gedoen moet word! Daar is ‘n 

samelewing daarbuite wat ernstig in puinhope lê – soos ou murasies – en wat opgebou 

moet word!  

 

Die Here roep ons vanmore ook terug en Hy rig ons oë op Hom: al lyk dinge in die 

kerk en in jou persoonlike lewe nie goed nie! Al lyk dit vir ons of die beproewing nog 

lank gaan duur! Kom ons glo dat God sy beloftes van herstel en opbou ook aan ons 

sal waar maak! Kom ons glo en vertrou onwrikbaar dat God weer sy kerk sy opbou 

sodat ons ons taak en roeping in sy diens kan vervul 

 

Die boek Esra wys dat ons bouwerk by die diens van die Here begin. Hier in die kerk 

en elke gelowige se toegewyde gehoorsaamheid. Nehemia leer ons dat ons bouwerk 

ook verder as die kerk gaan – dat die stad van God – die koninkryk van God in die 

samelewing gebou moet word. Kom ons begin hier in ons gemeente.  

 

As die ongelowige Kores God kon gehoorsaam – des te meer ek en jy wat God ken, Hom 

liefhet en Hom dien! Kom ons maak dit vas in ons harte: God is getrou en Hy is by magte 

om sy beloftes aan ons te vervul – kom ons bly getrou aan Hom! En kom ons keer terug 

om God se kerk en God se koninkryk te bou! 

 

 

Amen 

  

 

 


