
Jy is altyd veilig, in die holte van God se hand! 
Maandag 29 November 2021 

Jes_40:12 
“Wie het die waters in die holte van sy hand afgemeet, met die breedte van sy hand die maat 
van die hemel bepaal, met 'n maatemmer die grond van die aarde afgemeet, met 'n skaal die 

berge en die heuwels geweeg?” 
 
Daar is weer onrus in die land.  Die staatspresidente het gepraat.  Gelukkig is daar nie nuwe 
inperkings nie.   Maar die Covid 19 virus het nou ‘n nuwe variant:  “Die Omikron!”  Ons kan  
DV gaan vakansie hou.   
 
Ons leef in baie moeilike tye, as dit nie oorloë is nie, is dit viruse.  Hoe moet ons oor hierdie sake 
dink.   Sondag-aand praat ek met ‘n mediese dokter by ‘n hospitaal wat sê daar is reeds in die 
bekende hospitaal weer 5 mense op die ventilator weens Omikron of Covid. 
 
In hierdie gedeelte wat ons gelees het, is God besig om in ‘n strygesprek met Israel te verkeer. 
 
Die vraag is: “Wie is in beheer van die wêreld en die voortgang of onderhouding van die 
wêreld?” 
 
Hier openbaar God dat niemand met Hom vergelyk kan word nie. 
Hy is so groot en almagtig.  Hy is die Skepper van alles.   So wie kan met Hom vergelyk word. 
 
Jes 40:12  “Wie het die waters in die holte van sy hand afgemeet, met die breedte van sy hand 
die maat van die hemel bepaal, met 'n maatemmer die grond van die aarde afgemeet, met 'n skaal 
die berge en die heuwels geweeg?” 
 
Jes 40:15  “Die nasies is vir Hom soos 'n druppel aan 'n emmer, soos 'n stoffie op 'n skaal. As Hy 
die eilande op 'n skaal sit, is hulle soos stofdeeltjies.” 
 
Daarom, God is in beheer.  God weet alles.   Ja God ken jou gedagtes nog voordat jy dit dink. 
Ps 139:4  “Daar is nog nie 'n woord op my tong nie of U, Here, weet wat dit gaan wees.” 
 
Maar God het ons geskape.  God het elkeen van ons gemaak, uniek volgens sy plan.  Ons is nie 
almal dieselfde nie.  Elkeen is vir God uniek.  God het elkeen van sy kinders lief met al die 
eienskappe en sterk punte en swak punte.    God ken ons deur en deur.   
 
Daarom geliefdes,  
God het jou so lief dat Hy jou gekoop het met die bloed van Sy Seun, Jesus Christus aan die 
kruis.     
God het jou so lief dat jy altyd in die holte van sy hand is.  God sal jou nooit verlaat of versaak 
nie.   Al moet jy siek word.   Al het jy familieprobleme.   Al sukkel jy dalk met kinders om hulle 
groot te maak.   Al het jy watter probleme, Jy is in die holte van God se hand.Hy hou jou vas.  
Hy sal jou dra tot in die hemel waar daar net Vrede en Gesondheid en Geluk is, in die 
verheerliking van ons Hemelse Vader. 
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