
Teks: Levitikus 16, Jesaja 53: 3-5 en Hebreers 4:14-16. 

Tema: Die oplossing vir ons skuld 

Inleiding: 

Een van die grootste krisisse ooit in die geskiedenis van die mensdom is wat ons maak met ons skuld. 

Ek praat dan natuurlik nie hier van geldskuld nie. Ek praat van sondeskuld teenoor God en jou 

medemens.  Jy kan sekerlik eerstens die slagoffer word van jou skuld. Jou skuld is dan hierdie 

ondraaglike las wat op jou afdruk en jou verlam en terughou. Jy kan jouself nie vergewe nie, jy glo 

ander kan jou nie vergewe nie en jy glo dalk selfs God kan jou nie vergewe nie. Die tweede 

moontlikheid is sekerlik om jou skuld te ontken of te probeer begrawe.  Maar skuld laat hom nie 

ontken of begrawe nie. Dit bly borrel hier onder die oppervlak en vergiftig jou hele gestel en 

menswees. Jy kan ook jou sonde en skuld derdens probeer wegredeneer- een voorbeeld is om die 

Bybel so te interpreteer sodat alles wat voorheen verkeerd is, nou reg en goed is of bloot op die vlak 

tussen my en ander mense is. Hier help die verlore seun my altyd: Ek het teen God en teen pa 

gesondig. Die vierde moontlikheid is om jou skuld te verplaas- op iets of iemand anders te lê. As ek 

nie die man of vrou gehad het wat ek het nie, sou ek nie met daardie buite-egtelike verhouding 

begin het nie. As my omstandighede nie so sleg was nie, sou my lewe beter gewees het. Dis my 

maats wat my saamgesleep het om die verkeerde te doen wat ek gedoen het. Hierdie verplasing van 

skuld is natuurlik wat met die sondebok in Levitikus 16 gebeur het. Die sonde van die volk is op die 

bok verplaas en hy is die woestyn ingejaag met die volk se sonde op hom. 

Opsomming van wat in Levitikus 16 gebeur: 

Hier prentjie van tabernakel: exodus tabernacle picture 

In Levitikus 16 gaan dit nog nie oor die tempel in Jerusalem nie, maar oor die tabernakel of tent-

tempel wat saam met die volk deur die woestyn getrek het.  Soos die tempel het die tabernakel in 

die woestyn ook uit drie dele bestaan- die voorhof, die heilige deel en die allerheiligste deel. In 

hierdie allerheiligste deel van die tabernakel was God se teenwoordigheid op aarde. Daar kon 

niemand sommer ingaan nie. Net die Hoëpriester van Israel een maal per jaar met die Groot 

Versoendag.  Die Israeliete het eenvoudig geglo dat niemand in die teenwoordigheid van die 

lewende God kan kom en bly leef nie. Aaron se twee seuns het in Levitikus 10 so sonder respek voor 

God gekom en beide het gesterf. Daarom begin Levitikus 16 by presies hoe Aaron die hoëpriester by 

die allerheiligste deel van die tempel moes ingaan. Daar is ook spesifieke voorskrifte oor die offers 

wat hy moes bring. Ek het dit so bietjie opgesom: 



HP reinig homself 

HP bring bul as sondeoffer en brandoffer vir eie sondes en die van priesters 

HP offer bokram as sondeoffer en brandoffer vir die sonde van die volk 

HP reinig hele tabernakel met bloed van bul en ram 

Reiniging van tabernakel gaan met wierook saam 

Sondes van volk op sondebok gelê 

Sondebok word woestyn ingelei 

Man wat bok begelei reinig homself 

Man wat reste van sondeoffers uitvat uit laer reinig homself. 

 

Die simboliek van die twee bokke: 

Hier prentjie van scapegoat: Images scapegoat Leviticus 16 

Die Joodse woorde vir groot versoendag is jom kippur. Jom beteken eenvoudig dag en kippur 

beteken om te bedek. Wat maar beteken dat die bloed van offerdiere nodig was om die volk se 

sonde te bedek. Op die groot versoendag is daar van twee bokke sprake. Die een word gemerk vir 

die Here en die ander een vir Asasel. Ons sien dat die hoëpriester die bok wat gemerk is vir die Here 

as sondeoffer moes offer. Hierdie bok is geslag en het gesterf as offer. Hierdie bok het betaal vir die 

sonde en skuld van die volk van die Here van die laaste versoendag tot by die huidige een. Hy was 

egter net die eerste deel van die sondeoffer. Daar was ook die tweede bok; hierdie bok was gemerk 

of geloot vir Asasel. Hierdie bok was die tweede deel van die sondeoffer. Nou Asasel was ´n persoon, 

waarskynlik die prins van die duiwels wat na die woestyn verban is. Die tweede bok moes in die 

teenwoordigheid van die Here staan terwyl die hoepriester sy hande op sy kop gelê het en al die volk 

se sonde bely en op hom oorgedra het. In die teenwoordigheid van die Here in vers 10 is baie 

belangrik- die oordrag van sonde vind deur die Here plaas en nie deur die Hoëpriester nie. 

Nou word die bok deur iemand weggelei die woestyn in. Na Asasel, die prins van die bose toe. Om 

daar te gaan wys dat God die sondes van sy volk vernietig het en dat die bose se beskuldigings teen 

God se mense nou tot niks kom nie. Tradisie leer dat die mense die bok uitgejou het terwyl hy 

weggelei is. Dis tog hulle sonde wat daar gaan. Daar is ook die legende wat loop dat sover die bok in 



die woestyn ingelei is, daar mense wat langs die pad opgestel was wat telkens laat weet het hoe ver 

die bok die woestyn al in is. Dan het hulle so met die ry van wagposte af die kamp laat weet: die bok 

is verby! En dan het die mense in die kamp gejuig. Jy wou tog nie hê hierdie bok met al die sonde 

moes kon terugkom nie. Hy was veronderstel om daar in die woestyn van honger en dors om te 

kom. Blykbaar het hierdie sondebok een maal wel so sy pad teruggevind tot binne- in die kamp van 

die Israeliete. Dink aan jou onsteltenis as jy op die groot versoendag die aand by  jou tent  uitkyk en 

die sondebok staan hier tussen jou tentpenne! Daarna is die sondebok  nie net diep in die woestyn 

ingelei en daar gelos nie. Hy is teen ´n krans afgegooi om seker te maak hy is dood en kan nie 

terugkom met al die sonde om die mense te herinner aan alles wat hulle nie is nie en aan alles wat 

hulle verkeerde gedoen het nie. 

Dis belangrik dat ons hierdie twee bokke saam sal verstaan. Hulle al twee vorm saam die sondeoffer. 

Die eerste een sterf vir die sonde, hy delg die skuld.  Die tweede een neem die sonde en die skuld 

weg uit die kamp uit die woestyn in. Die twee bokke wat die prys vir die sonde betaal en dit 

wegneem. Ten minste tot volgende jaar toe. Dan is dit weer dieselfde storie.  

Jesus ons groot Hoëpriester: 

Prentjie van HP van Israel: High priest Israel images 

Na al die honderde jare wat die volk Israel die groot versoendag gevier het, het Jesus gekom om alles 

in Homself te vervul. In die Hebreërboek sien ons hoe onder andere dit wat in Levitikus 16 staan op 

Christus Jesus toegepas word. Ons lees onder andere in Hebreërs 4 dat Jesus nou ons groot 

Hoëpriester is. Hebreërs 7 vers 26 en 27 maak baie belangrike opmerkings oor die hoepriesterskap 

van Jesus: "Vir ons was ´n hoëpriester nodig , een wat heilig, skuldeloos en sonder smet is, 

verwyder uit die midde van die sondaars en verhoog bo die hemele, een wat nie soos die 

hoëpriesters , elke dag offers hoef te bring , eers vir sy eie sondes en dan vir die van die volk nie. 

Hy het immers eens en vir altyd ´n offer vir sondes gebring toe Hy Homself geoffer het." Hierdie 

verse maak vir ons mooi die onderskeid tussen die Hoëpriesterskap van Jesus teenoor die 

hoëpriesterskap van Israel se aardse priesters. Die hoëpriesters van Israel moes elke dag offers bring 

vir die volk se sondes maar ook hul eie sondes. Jaarliks moes hulle dit op die groot versoendag ook 

doen. Jesus daarenteen het nie nodig gehad om as Hoepriester offers vir Sy eie sonde te doen nie- 

Hy was tog sondeloos. Hy bring ook die eenmalige en genoegsame offer vir die sonde van die ganse 

mensdom. Hierdie offer hoef nooit weer herhaal te word nie. Maar hierdie verse in Hebreërs 7 kom 

herinner ons van die belangrikste feit- Jesus is nie net een of ander Hoëpriester wat offers namens 



ander mense gebring het nie- Hy was die enigste Hoepriester wat Homself as offer gegee het vir die 

sonde van die volk. Daarom verwys die Hebreërboek na Jesus as die volmaakte hoëpriester. 

Jesus en die twee bokke van Levitikus 16: 

Die eerste bok op die groot versoendag het vir die sonde van die volk betaal. Hy was die offer 

daarvoor. Maar die tweede bok of sondebok het die sonde weggeneem uit die kamp van die 

Israeltiete. Hy het daar buite die kamp in die woestyn die sonde van die volk gedra. Jesus was ook 

die offer vir ons sonde aan die kruis. Maar Hy was ook buite Jerusalem op die Golgothakoppie 

gekruisig. Soos die sondebok word Jesus met sy kruis uit Jerusalem uitgedryf.  

Hy het aan die kruis eens en vir altyd gedoen wat die twee bokke op die groot versoendag jaar vir 

jaar gedoen het. Hy het die skuld vir ons sonde betaal en Hy het dit vir goed weggeneem. As jou 

gewete en die duiwel of ander mense jou bly herinner aan waar jy vandaan kom en watter foute jy al 

gemaak het, gaan lees weer Levitikus 16 en dink aan die kruis van Golgotha en weet: Daardie skuld 

en sonde waarvoor Jesus die offer gebring het, is vir altyd verby. As ons dink aan Jesus as die 

sondebok op wie die sonde van die volk gelê is of oorgedra is, moet die woorde van Jesaja 53 by ons 

opkom: Die straf wat vir ons die vrede moes bring was op Hom en deur Sy wonde het daar vir ons 

genesing gekom. 

Daar is hierdie verwysing uit die Joodse Talmoed, een van hulle heilige geskrifte wat aandui hoe 

Jesus werklik met Sy offer aan die kruis die ou Joodse offersisteem vervang het. Onthou- dis wat die 

Jode self geskryf het! Daar was hierdie gebruik om rondom die nek van die sondebok op die groot 

versoendag hierdie rooi strik om sy  nek te bind. Dit was simbolies van die sonde van die volk vir wie 

daar met bloed binne-in die tempel op die deksel van die ark van die verbond versoening gebring is. 

Volgens die Joodse Talmoed het hierdie rooi lint uiteindelik wit geword as teken dat God die offers 

vir hul sonde aanvaar het. 

Maar 40 jaar voor die Joodse tempel deur die Romeine in 70 na Christus vernietig is, het die lint 

volgens die Talmoed nie meer wit geword nie. Dit het rooi gebly. Veertig jaar voor die tempel 

vernietig is, was 30 na Christus, die jaar waarin Hy aan die kruis gesterf het. God het nie meer daarna 

die offers van bokke en diere aanvaar nie. Sy Seun se bloed was die ewige en genoegsame offer vir 

die sonde en skuld van elke mens en van alle mense. 

Van vrees tot vrymoedigheid: 

Op die groot versoendag het die volk met vrees of liewer met groot ontsag voor die Here gekom. Die 

ou Jode het hierdie amper onoorbrugbare afstand tussen hulle en God beleef.  Veral na die dood van 



Aaron se twee seuns wat met die verkeerde ingesteldheid voor die Here gekom het. Hulle het baie 

keer gewonder of die hoëpriester lewendig daar uit die allerheiligste deel van die tabarnakel sou 

kom. God is tog heilig en ontsagwekkend teenwoordig daar op die goue versoendeksel van die ark 

van die verbond- wie daar voor Hom verskyn doen dit op groot risiko. Sou God die offers vir sy 

sondes en die priesters se sondes en die volk se sondes aanvaar? Is al die voorskrifte presies tot op 

die letter uitgevoer? God se teenwoordigheid was iets ontsagwekkends- die tempel is met wierook 

gevul dat jy darem so bietjie cover of beskerming gehad het om in God se teenwoordigheid te kom. 

Jy wou nie Sy heiligheid en glans met jou blote oog aanskou nie. 

Ek lees in Hebreërs 4 hoe dinge deur Jesus verander.  Kom ons gaan met vrymoedigheid na die 

genadetroon waar ons barmhartigheid en genade sal ontvang en gered sal word. Met 

vrymoedigheid. Die Griekse woord beteken letterlik soos iemand wat regop loop, wat nie hierdie juk 

of las het wat Hom afdruk nie. Dis hoe ek en jy voor God die Vader kan staan vandag en elke dag. 

Met vrymoedigheid, met boldness, met die wete dat ek deur Jesus by Hom welkom is. Dat Hy in 

Jesus skryf iemand my altyd sien en wil sien en my altyd hoor en wil hoor. Dat vir die mens 

onoorbrugbare afstand tussen ons en God van Sy kant af, van Jesus se kant af oorbrug is vir altyd. 

Hoe moet ons leef in die lig van dit alles? 

Leef vry. Gaan leef die woorde van Romeine 8:1: Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in 

Christus Jesus is nie. Geen. Maar leef tweedens ook gehoorsaam. Ons gaan dit na die nagmaal in die 

lied hoor: At the cross, at the cross, I surrender my life. En in die slotlied: Hom kan ek nou met 

vreugde dien, in ruimte deur SY kruis voorsien. ´n Liefde so volmaak en vry, eis alles, alles ook van 

my. By die kruis word ons vrygespreek. En in God en ons medemens se diens gestel. Ons ou lewe en 

sonde en skuld word agter ons geplaas. Maar ons kry n nuwe roeping en doel. Dis wat daardie 

vryspraak deur die kruis verkry ten diepste beteken.  

Amen 

 


