
1 – HEBREëRS 10:11-25--  
Toetrede: Lied 239:4 
Votum: Vryspraak 
Seëngroet: Vryspraak 
Danklied: 241:1-3 
Wet: (Meer oorwinnaars, nuwe 
mense ens) 
Loflied: 453:1-3 
Gebed 
Geloofsbelydenis 
Gebed 
Skriflesing: – HEBREëRS 
10:11-25  

Waarom bly mense weg van 
die byeenkomste van die 
gemeente? Ons luister na 
God se antwoord op hierdie 
vraag 
 
Prediking: “Een van die sigbare 
tekens van geestelike 
agteruitgang is wanneer daar 
by mense ’n gewoonte ontstaan 

om van die eredienste weg te 
bly.”  
 
Waarom bly mense weg? Is dit 
lamsakkigheid, 
werksverpligtinge, kritiese 
ingesteldheid of die lewens-
vreemdheid van eredienste? 
Nee, sê die Hebreërskrywer, dit 
is omdat die gelowiges hulle 
verwondering oor God verloor 
het. Verder, as die saamwees 
van gelowiges verval, bedreig 
dit die voortbestaan van die 
gemeente. Kyk net wat het 
Christus gedoen.  
 
Dit is soveel beter as wat die 
Joodse godsdiens ooit daar kon 
stel. As jy nuut daaroor nadink 
dan kan jy nie anders as om 
opnuut in verwondering te raak 
oor Christus en tot aanbidding 
te kom nie. Dan kan jy Christus 

nie opgee en terugkeer na die 
Joodse godsdiens nie.  
 
Neem net vir ’n oomblik die 
hele saak van sonde in 
oënskou. Hierin het die Joodse 
godsdiens jammerlik gefaal. 
Die priesters sloof hulle elke 
dag met dieselfde ou offers af. 
Hulle moet die ou werkie dagin 
en daguit, jaar na jaar doen. 
Hulle moet altyd op hulle voete 
wees. Nooit kom hulle of die 
mense tot rus nie. Dit moet ’n 
magtelose gevoel onder mense 
tot gevolg hê. Die priester ken 
jou al by die naam. Wat het jy 
nou al weer gesondig? (Bring 
asseblief volgende keer net ’n 
ander dier, dalk help dit jou 
eindelose pogings om tot rus te 
kom by God.) 
 



2 – HEBREëRS 10:11-25--  
Jy mag nou in vervoering raak 
oor wat Christus gedoen het. 
Hy het ’n enkele offer gebring 
en die offer was voldoende vir 
altyd. Hoe weet ’n mens dat die 
offer voldoende was? Christus 
het langs God gaan sit, terwyl 
die priesters bly staan. Christus 
sit in die hemelse heiligdom. Sy 
offer was goed en God het dit 
so aanvaar. Daarmee is die 
saak van sonde vir eens en 
altyd aangespreek. “Waar die 
sondes vergewe is, is geen 
offer meer nodig nie.” Christus 
het ons sonde kom wegneem.   
 
Moenie dink dat dit vir Christus 
maklik was om die saak van 
sonde aan te spreek en finaal 
af te handel nie. Christus moes 
Homself gee. Hy moes sy bloed 
en sy liggaam gee om ’n pad 
na God te skep. Om deur die 

tweede gordyn te kom, na God 
toe, het ’n nuwe en unieke 
skeppingsdaad van Christus 
gevra. Hy moes doen wat nog 
nooit gedoen was nie. Hy moes 
’n pad maak wat nog nooit 
voorheen bestaan het nie. Dit 
is ’n nuwe en unieke pad . . . 
Christus is egter self dié pad, 
direk na God toe.  
 
Die Jode en baie ander dink 
vandag nog dat sonde eerder ’n 
uitstrykhandeling is. Die 
priesters het dagin en daguit 
staan en offer. Dis soos 
wasgoed wat elke week maar 
weer in die wasgoedmandjie lê. 
Vuil, moet gewas word en 
daarna moet die kreukels weer 
uitgestryk word. ’n 
Nimmereindigende proses. 
Daarom is elke poging van die 
mense toe of nou, oneffektief. 

Daarteenoor het Christus jou 
sonde kom wegvat, sodat jy 
ook nou kan sit en tot rus kan 
kom.  
 
Jy het nou direkte toegang tot 
God. Soos God die pratende 
God in hoofstuk 1 is, is Hy in 
hoofstuk 10 die luisterende 
God. Dink net wat het dit vir 
die Christene wat so onderdruk 
was, beteken. Ek kan nou self 
na God gaan, soveel kere as 
wat ek kan, onbelemmerd, 
ongebonde aan ’n gebou of 
plek om direk met God te kan 
praat! Hy is ’n God vir 
seerkrymense. Hy luister! 
Boonop het God my 
magtiging/authorization gegee 
om na Hom te kom.   
 
Die Christenvrou wat in God se 
oor kom sê van haar man wat 
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in die Romeinse tronk sit omdat 
hy ’n Christen is, die 
Christenouers wat by God kom 
huil omdat hulle kinders 
onderrig in die skool belet is, 
omdat hulle ouers Christene 
geword het. Die verslae 
Christengesin wat by hulle huis 
kom en vind al hulle besittings 
is deur die owerheid 
gekonfiskeer, omdat hulle 
Christene is. Die pa wat by God 
kom kla, want sy kinders kan 
nie verstaan waarom teen hulle 
gediskrimineer word nie.  
 
Vir jou is die pad na God nog 
steeds oop. Wat sou jy as een 
en twintigste-eeu mens in God 
se oor wil sê? Ook jy het 
toestemming om te kom, want 
ook jou sondes het Hy 
eiehandig weggeneem. Tel julle 
koppe op as die ander mense 

julle spot asof julle ’n 
minderwaardige godsdiens sou 
beoefen. Al die dinge waarop 
hulle so roem, die tradisies, die 
groot figure soos Moses en 
Aäron, die verbond, die 
offerkultus en die wet, is alles 
maar ’n skaduwee, heenwysing 
na Christus. Daardie 
godsdiens-beoefening was 
eintlik oneffektief. Gaan vra 
maar vir die priesters wat hulle 
bene moeg staan en offer. Daar 
is geen uitsig op die sirkelgang 
waarin hulle en die ander 
aanbidders hulle bevind nie.  
 
Julle Christene is bevoorregte 
en begenadigde mense. Kom 
raak weer ’n keer in 
verwondering en vervoering 
oor Christus wat aan die 
regterhand van God sit. Julle is 

koningskinders, julle het 
direkte toegang tot God. 
  
Op grond van dit wat Christus 
gedoen het, doen die 
Hebreërskrywer ’n beroep op 
die gelowiges om geloof, hoop 
en liefde te beoefen: 
In vers 22: “laat ons tot God 
nader . . . met volle geloof-
sekerheid.”   
In vers 23: “laat ons styf 
vashou aan die hoop . . .” 
In vers 24: “laat ons na 
mekaar omsien . . . aangespoor 
tot liefde . . .” 
 
Geloof is om die pad wat 
Christus na God oopgemaak 
het, te gebruik.  
Hoop is nie ’n optimistiese 
gevoel nie. Dit het nie met jou 
persoonlikheid te make nie. 
Hoop lê buite jou. Dit gaan oor 
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wat Christus suksesvol gedoen 
het. Jou hoop is op Christus. 
Liefde het hier te make met ’n 
omgee-liefde en die samekoms 
van die gemeente was ’n 
geleentheid waar die gemeente 
kon vier wat Christus gedoen 
het en hul posisie voor God 
oordink. Die samekoms was 
ook die geleentheid waar die 
omgee-liefde mekaar kon 
ophelp om op die pad wat 
Christus geskep het na God, te 
bly.  
 
Gebed 
 
Offergawes 
 
Slotlied: Lied 245:1-3 
 


