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Liturgie: 
Aankondigings 
Wydingslied: Lied 224 (3 keer – 
Afr, Latyn, Afr) 
Votum 
Seengroet 
 
Loflied: Lied 146 b - Totius 

se woorde – (1. Prys die 
Heer met blye galme, 
o my siel, daar 's ryke 
stof! 
'k Sal, solank ek leef, 
my psalme ):verse 1,3,4,8 

 

Wet: Eks 23:1-13 
 
Lied: Lied 233 
 
Geloofsbel 
Skriflesing: Jes 42 
Prediking 
 
 

Jackie Pullinger het op 15 geweet 
sy is geroep om ’n sendeling te 
wees.  Aanvanklik voel sy geroepe 
om Afrika toe te kom.  In ’n droom 
ontvang sy die oortuiging om Hong 
Kong toe te gaan.  Sy skryf aan 
verskeie sendingorganisasies, 
maar word nie aanvaar nie.  ’n 
Predikant, Richard Thompson, 
adviseer haar om ’n kaartjie vir ’n 
bootreis na die Ooste te koop en te 
bid vir leiding waar sy moet afklim.  
Sy volg dié advies en beland in 
1966 in Hong Kong. 
Hier kry sy werk as 
laerskoolonderwyser in die berugte 
Kowloon-buurt van Hong Kong.  
Die area, ook bekend as die 
Vestingstad van Kowloon (Walled 
City of Kowloon), is ’n massiewe 
antieke militêre fort wat in die 
1960’s onder beheer van kriminele 
Chinese triade-bendes was, en een 
van die wêreld se grootste opium-

produsente geword het.  Polisie het 
uit vrees nie die gebied betree nie. 
 
In hierdie area, wat al ’n menslike 
rioolplaas genoem is, begin sy ’n 
jeugklub.  Die doel is om 
verslaafdes, prostitute en 
bendelede te help.  Op 
wonderbaarlike wyse geniet sy op 
kritieke oomblikke die beskerming 
van magtige Chinese warlords.  In 
haar bekende boek, Chasing the 
Dragon (uitgegee deur Regal 
Books), beskryf Pullinger haar 
roeping: 

My mission was to help the 
Walled City (Hong-Kong, 
Kowloon) people 
understand who Christ 
was. If they could not 
understand the words 
about Jesus, then we 
Christians should show 
them what He was like by 
the way He lived.  I 
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remember He said: "If 
someone forces you to go 
a mile, go with him two 
miles." Those in need that I 
met seemed to need three.   

Jackie sê Christene het harde 
voete nodig wat die ekstra myle 
kan stap met mense wat genesing 
nodig het.  Maar Christene het ook 
sagte harte nodig wat maklik met 
deernis in beweging kan kom vir 
mense in nood. 
 
Deur Pullinger se bediening het 
daar teen 1990 meer as 500 
opium-verslaafdes gerehabiliteer 
en nuwe lewe in Christus gevind.  
Dit is so groot as ’n gemiddelde NG 
gemeente.  ’n Hele gemeente, 
bestaande uit mense wat onder die 
haglikste omstandighede denkbaar 
uit die greep van die mees 
verslawende dwelmmiddels tot 
bekering gekom het.  Te danke 

aan ’n vrou met harde voete en ’n 
sagte hart. 
In 1981 het sy die St Stephens 
Society gestig wat tuistes voorsien 
aan rehabiliterende verslaafdes, 
prostitute en bendelede.  Uit 
erkenning vir haar werk het Hong 
Kong se regering grond vir hierdie 
tehuise geskenk. 
Ja, deur ’n dienaar van die Here, 
met harde voete en ’n sagte hart, 
het daar genesing vir baie gekom. 
Agtergrond oor die teks 
Ons teks verplaas ons na die 
haglike omstandighede van Israel.  
Jesaja 42 speel in Israel se 
donkerste uur af.  Die volk is in 
ballingskap.  ’n Vreemde 
moondheid, Babilon, het hulle land 
aangeval, verwoes, die hoofstad in 
puin gelê, die meeste van die 
bevolking uiters wreedaardig 
doodgemaak, en ’n klompie 
weggevoer na Babel om daar die 

toekomstige voorspoed van 
Babilon te help verseker. 
Jesaja help ons om sulke 
omstandighede die teenwoordig-
heid en die dade van die Here raak 
te sien.  Dis een ding om te glo die 
Here is oral teenwoordig.  Dis iets 
heeltemal anders om die aktiewe 
betrokkenheid van God te bely.  
Jesaja help ons op hierdie pad.  Hy 
leer ons: 

• om die Here en sy 
werke in tye soos hierdie 
raak te sien 
• dat die Here ’n 
spesifieke roeping as 
opdrag in so ’n tyd gee 
• om ons roeping en 
opdrag soos nuwe klere 
aan te trek en voor die 
Here uit te leef. 

Die nuwe dinge wat die Here doen, 
sluit Israel in.  Die Here bly getrou 
aan sy volk.  Hy maak ’n nuwe 
begin met hulle.  Hy doen iets 
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nuuts tot heil van die hele wêreld 
deur hulle.  Hiervoor roep en stuur 
Hy die dienaar van die Here. 
“Hier is my dienaar” 
Hoofstuk 42 bevat die eerste van 
vier Dienaar-van-die-Here-liedere 
in die boek Jesaja.  
Daar is die nouste verband tussen 
die Here en die dienaar.  Die 
dienaar is deur God gekies, 
aangestel en met die Heilige Gees 
toegerus.  Die Here is die Skepper 
en Lewegewer, die troue 
Verbondsgod, wat spreek en dinge 
gebeur.  Die dienaar is die 
instrument van dié Here.  Die 
dienaar gaan sy taak dienend en 
op ’n sagte manier verrig, geen 
geknakte riet sal gebreek of dowwe 
lamp sal uitgeblus word nie. 
Die taak van die dienaar is om die 
wil van die Here oor die hele 
wêreld bekend te maak en te 
vestig.  Selfs die eilande wag op sy 
leer.  Die eilande is destyds as die 

eindes van die aarde gesien.  Tot 
in die wydste uithoeke van die 
wêreld sal die wil van die Here 
geleer en gedoen word.  
 
Die dienaar kom in God se Naam 
na Israel, maar ook na die nasies 
en volke tot aan die uiteindes van 
die aarde, om God se lig en heil te 
bring.  Die dienaar bevry mense uit 
allerlei omstandighede van binding 
en inperking.  Dié bevryding het 
beide ’n geestelike en fisieke 
dimensie. 
 
Wie is hierdie dienaar? 
Op ’n eerste vlak is die dienaar die 
volk Israel.  Die verskriklike pyn 
van die ballingskap is die 
smeltkroes waarin God Israel 
voorberei het om God se dienaar in 
die wêreld te wees.  Israel se God 
is die Skepper wat deur sy volk, sy 
dienaar, verlossing vir die hele 
wêreld bring. 

Op ’n tweede vlak is die dienaar 
méér as die volk Israel.  Dit is waar 
van al vier liedere in Jesaja oor die 
dienaar van die Here.  Die 
wonderlike lig, verlossing en 
genesing roep om ’n geseënde 
Middelaar wat die volle inhoud van 
God se beweging na die wêreld in 
vervulling laat gaan. 
Jesus is die Dienaar 
Die Matteus-evangelie vertel van 
die woorde en dade van Jesus van 
Nasaret.  Hy maak die wil van God 
bekend en bring genesing vir alle 
mense. 
In Matteus 12:15-21 word die lied 
van Jesaja 42 spesifiek op Jesus 
van toepassing gemaak: 
Die gemeente is die Dienaar 
Die Dienaar-van-die-Here-liedere 
het verwys na God se beweging 
deur sy volk Israel, wat in Jesus se 
bediening sy hoogtepunt bereik.  
Die Nuwe Testamentiese gestalte 
van hierdie beweging is God se 
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sending na die wêreld deur die 
liggaam van Christus, die kerk. 
Só moet ons oor onsself as die 
gemeente van God dink.  Ons is 
geneig om aan gemeentes as 
klubs te dink waar die bediening 
die gemeente se diens aan sy 
lidmate is.  Jesaja 42 daag ons uit 
om die nasies en die eilande 
(uiteindes van die aarde) raak te 
sien. 
 
Van gemeentes verg dit om die 
klubmentaliteit te verloën.  Ons is 
nie net daar ter wille van ons 
bestaande lede nie.  Gemeentes 
het bekering nodig om die dienaar-
taak op te neem. 
Ek is die dienaar 
My eie selfverstaan moet groei om 
myself as dienaar van die Here te 
leer sien.  Ek is God se aksie na 
die nasies.  Jesus het my deel 
daarvan gemaak. 

Hiervoor is daar bekering by my 
nodig.  My missie is nie om my eie 
toekoms finansieel te beveilig nie.  
Ek is nie daar om vir my kinders 
bymekaar te maak nie.  Ek kan nie 
my huis, kar, beleggings en 
pensioen saamneem na God se 
nuwe hemel en aarde toe nie.  
Natuurlik het finansiële 
rentmeesterskap en versorging van 
ons gesinne ’n plek in God se 
bedoeling, maar nie as hoogste 
doel van ons lewens nie.  Daarvoor 
is selfversorging en 
onafhanklikheid hopeloos te 
selfgesentreerd en gaan dit as 
hoogste doel teen die grein van die 
evangelie in.  Dit word afgodery. 
Ons het gebed nodig waarin ons 
die Here vra om ons oë vir die 
nasies te open.  Hoe kan ons 
deelneem aan God se beweging 
van liefde na mense rondom ons?  
Van watter denkwyses moet ons 
verlos word om ons oë oop te 

maak vir ander wat behoefte het 
aan God se wil en aan genesing? 
Skuif jou identiteit 
God verskyn ook deur my en jou, 
en ons gemeente, in die wêreld.   
Dink weer aan Jackie Pullinger en 
Kowloon City.  Hoe hard is jou 
voete?  Hoe sag is jou hart? 
 
Gebed 
Offergawes 
Slotlied:Lied 488:1-5 
Seën 
Musikale amen : Lied … 


