
Preek Jan Steyn 16 Maart 2012 

Teks: Hebreers 10:19-25 

Tema: God se getrouheid en ons getrouheid. 

Inleiding: God is getrou: 

God is getrou. As ek hierdie woorde lees dink ek onwillekeurig aan die verhaal van die twee botaniste of 

plantkundiges wat deur die valleie van Skotland gereis het op soek na skaars voorbeelde vir hulle 

versamelings. Eendag sien hulle baie skaars en besondere blom raak, maar groei in diep donga waar 

hulle glad nie kon uitkom. Hulle gaan na naaste dorpie en soek seun wat hulle kan help. Hulle moes hom 

aan tou laat afhys om blom vir hulle te pluk. Hulle het seun wat hulle op ou end gekry het ordentlike 

vergoeding aangebied, maar hy wou hom nie. Hulle het hom verseker dat hy heeltemal veilig sal wees 

aangesien hulle twee sterk manne is wat tou sal vashou. Selfs toe hulle hom meer geld aanbied wou 

seun nie toegee nie. Toe het hulle seun gevra wat hom van plan sal laat verander. Ek sal dit doen as my 

pa die punt van die tou vashou, het hy verduidelik. Hulle het die pa gaan soek en hy was gewillig om te 

help. Die seun is teen die afgrond af en het met die skaars blom teruggekom. Toe die twee botaniste vra 

waarom sy pa wat tog nie sterk soos hulle twee saam was nie, die tou moes vashou, het die seun 

eenvoudig geantwoord: Ek vertou my pa. Dit is wat die getrouheid van God beteken. Die Een wat my 

lewenslyn is, die Een wat die tou van my lewe so veilig vashou dat ek ook vir die kranse en die dongas sal 

kans sien. A.M. Wells skryf so mooi: Gemoedsrus is nie die afwesigheid van spanning nie, maar die 

aanwesigheid van God- wat jy absoluut kan vertrou wat ook al die oorsaak van jou spanning is. 

 Dat God getrou is lees ons al in een van die oudste geloofsbelydenisse in die Bybel in Deuternomium 

7:9: Weet dan nou: Die Here jou God, Hy is God. Hy is die betroubare God wat Sy verbond, sy 

ooreenkoms met mense in stand hou en Sy troue liefde betoon tot aan die duisendste geslag van hulle 

wat Hom liefhet en Sy gebooie gehoorsaam… Dit was juis vir Israel so belangrik dat God getrou is, want 

die gode van die volke rondom hulle was wispelturig en onbetroubaar- mense kon nie op hulle reken 

nie. Daarom is belaglike praktyke deur Israel se buurvolke gevolg soos om  bakke met kos voor die 

standbeelde van afgode neer te sit- want met ´n vol maag sou die afgod se mood darem beter wees as jy 

met een of ander versoek gekom het! Daarteenoor is die God van Israel se God getrou. Dis Sy karakter- 

veral dat Hy getrou in Sy liefde en genade vir mense is. Dit was Jona se groot probleem met God- dat Hy 

getrou aan Sy aard is. God besluit om die mense van Nineve, hoofstad van die Assiriese ryk wat bekend 

was vir hulle wreedheid en goddeloosheid uit te wis. En hy stuur Jona, hierdie profeet uit Israel om te 

gaan aankondig dat God die stad oor 40 dae sou verwoes. Ons sou nou dink Jona sou die kans 

verwelkom om God se straf oor een van Israel se mees gehate vyande te gaan aankondig. Maar Jona 



huiwer. Op die ou end gaan hy tog om God se straf te gaan aankondig, maar ´n wonderwerk gebeur- die 

mense van Nineve kry berou oor hul sonde. En God verander Sy besluit om hulle te vernietig en spaar 

die mense van Nineve. En ons almal ken die klaaglied en die verwyt wat Jona dan na God slinger: Ag 

Here, ek het dit geweet toe ek nog in my land was. Daarom het ek reg in die begin na Tarsus toe gevlug. 

Ek het geweet U is ´n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die 

straf wat U aangekondig het. Here ek was van die begin af bang dat U getrou sal wees aan wie U nog 

altyd was- die God wat genadig is en vergewe. Here ek gee nie om as U dit vir Israel is nie, maar nou is U 

dit ook vir hierdie mense van hierdie volk wat ons grootste vyand is. 

Hierdie hele gedagte van God wat getrou is, het ook in my eie lewe kom land die laaste tyd. Ek het die 

Here gevra om vir my te wys wat die belangrikste is vir die pad waarop Hy ons as gemeente neem. Ek 

het drie woorde aanmekaar in my gedagtes voel opkom: God is getrou. En een nag die volgende prentjie 

gesien: Hierdie groot hande wat oop is en hierdie mensfiguur wat binne in die hande staan. En aan die 

agterkant van die prentjie van die mensfiguur en die groot hande die kruis. Ek het baie hieroor 

gewonder en begin stadig besef hoekom dit vir my en ons elkeen en hierdie gemeente so belangrik is: 

Ons gaan langs die pad vra: Here, die finansies lyk nie so goed nou nie. God is getrou. Ons gaan vra: 

Here, hier is so baie issues wat ons moet hanteer, hoe weet ons waar om te begin en wat die 

belangrikste is? Ontspan- Ek is getrou. Here, hier is mense wat  onseker is oor die pad wat U met ons 

loop! Onthou God is getrou. Here, wys ons presies waar U met ons wil gaan en waar U met ons gaan 

uitkom, want ons hou van detail planne vooruit uitgewerk. Die belangrikste is dat Ek met julle 

saamgaan, want Ek is getrou. 

 

Ons sien God se getrouheid die duidelikste aan die kruis: 

(Sit asseblief prentjie van tempel hier in) 

As jy wil weet of God getrou is, moet jy die kruis van Golgotha sien. Daar sien ons hoe lief God ons het- 

dat Hy ons nie aan onsself en ons verlorenheid kon oorlaat nie. Maar Homself, Sy eie Seun gegee en 

geoffer het om ons almal te red. Om dit te verduidelik, gebruik die skrywer van Hebreërs ´n beeld uit die 

Joodse tempel van die Ou Testament of Salomo se tempel. Die Tempel is soos julle op die onderste 

prentjie sien in  drie dele verdeel. Die vestibule of voorportaal, die middeldeel of heilige deel, die Holy 

place op ons skets waar net die priesters gekom het en die Holy of Holies of die Allerheiligste deel. In 

hierdie Holy of Holies of Allerheiligste deel het net die Hoëpriester van Israel een maal per jaar ingegaan 

om offers vir sy eie sonde en die sonde van die hele volk te gaan bring. Hulle het geglo in die 

Allerheiligste deel van die tempel het jy in God se direkte teenwoordigheid ingekom. Die Allerheiligste 



deel van die tempel of die Holy of Holies was afgeskerm van die res van die tempel deur hierdie gordyn 

of voorhangsel. Dit is nooit oopgeskuif nie. As die Hoepriester in die Allerheiligste deel ingegaan het een 

maal per jaar het hy op sy maag onder daardie gordyn of voorhangsel daar ingeseil. 

Met Jesus se kruisdood sal julle onthou het die voorhangsel van die tempel geskeur wat hierdie hellige 

of middelste deel en allerheiligste deel van mekaar afgeskerm het. Dit beteken dat as gevolg van Jesus 

se offer aan die kruis het elkeen van ons en nie net die Hoepriester nie, direkte toegang tot God se 

teenwoordigheid. Jesus se liggaam wat aan die kruis gebreek is word nou verbind met hierdie 

voorhangsel van die tempel. Sy liggaam wat aan die kruis geskeur is soos wat die voorhangsel van die 

tempel geskeur het, het nou vir ons die volle en vrye toegang tot God gegee. 

Ons het nou gehoor van God se getrouheid, maar hier word ook gepraat oor ons as kinders van die 

Here se getrouheid. Ons getrouheid as God se kinders kom vanuit Sy getrouheid aan ons. Waarin 

moet ons getrou wees? 

Eerstens:   Laat ons tot God nader (vers 22): 

Die beste vertaling hier is eintlik- laat ons gedurig tot God nader of tree voortdurend toe tot die 

genadetroon. Gebruik daardie vrye en volle toegang wat Jesus Christus vir jou tot die direkte 

teenwoordigheid van die Vader verwerf het. Gedurig beteken gereeld, selfs daagliks. Leef in verhouding 

met God. Praat met Hom soos jy met jou vriende praat. Deel alles met Hom. Moet Hom nie hierdie 

impakspeler op die bank van jou lewe langs die veld maak wat jy net wil inroep as die nood werklik druk 

of as jy nie verder weet nie. Dan mis jy soveel van die toegang tot die Vader wat Jesus vir jou 

oopgemaaken verseker  het. 

Tweedens: Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely: 

Die hoop waarvan hier gepraat word wys op Jesus Christus. 1 Timoteus 1:1 praat tog van Christus Jesus 

ons hoop. Ons hoop is nie hierdie paar leestellingkies nie- dis nie iets nie, maar Iemand. Dit gaan oor 

Jesus. En die hoop waaraan ons moet vashou is dat Jesus ons volmaakte priester by God is wat die 

eenmalige en altyd genoegsame offer vir my sonde gebring het. Hoekom kan ons aan hierdie hoop 

vashou? Want die God agter alles wat aan die kruis tot ons redding gebeur het, is getrou. As Hy ons 

verseker in Sy Woord dat Jesus se offer die eenmalige en genoegsame offer vir ons sonde was, dan is dit 

so, Dan kan ons hierdie lewe en die ewigheid daarop bou. Ons kan styf vashou aan die hoop wat ons 

bely, want ons word styf vasgehou deur die troue God en Sy beloftes aan ons. 

 

 



Derdens: Laat ons na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade: 

Iemand skryf dat die onderlinge aansporing grootliks vandag uit die kerk verdwyn het. Daar is baie redes 

voor. Een is individualisme- ons elkeen is te besig met ons eie goed en ons eie dinge. Ons dink dalk ook 

dis ordentlik om nie by ander mense en hul dinge betrokke te raak nie. Die erger waarheid is dat ons 

dikwels dit eenvoudig nie wil doen nie. Ons is ook soms bang mense sal aanstoot neem as ons by hulle 

en hulle sake betrokke wil raak of dink ons is skynheilig- kyk hoe lyk jou lewe of verlede en nou wil jy my 

kom reghelp of ophelp! Dis gewoonlik maklik om redes te kry om nie by ander betrokke te raak nie. 

Maar dis verseker nie die kerk nie. Ons is juis bedoel om by mekaar betrokke te wees en na mekaar om 

te sien. As ons na mekaar wil omsien moet ons mekaar eers raaksien. Ons hol so maklik by mekaar verby 

na hierdie groet- hoe gaan dit? Jy weet tog die kans is min iemand gaan antwoord sleg. Soms moet ons 

verby hierdie oppervlakkige groetery by mekaar stilstaan en vra hoe dit regtig gaan. Dan sien ons 

mekaar raak. Hierdie omsien na mekaar is volgens die Griekse woord daaragter hierdie omsien met 

noukeurige aandag- om mooi te hoor waar jy spesifiek staan en wat jy spesifiek nodig het en waarin ek 

jou spesifiek moet ondersteun. Hierdie omsien van mekaar gaan nie net oor mooi en goeie gevoelens 

nie. Dit loop uit op aksie- op die liefde en goeie dade. Ons moet mekaar so ondersteun dat die 

struikelblokke wat ons verhinder om by liefde en goeie dade uit te kom verwyder kan word. Goeie dade 

is ook deel van die Christelike lewe- een van die belangrikste dele daarvan. Hoekom is goeie dade nie 

opsioneel vir jou en my as kind van die Here nie? Die belydenisskrifte gee vier antwoorde hoekom ons 

goeie dade behoort te doen: 

Dis ons manier om vir God dankie te sê vir Sy genade en trou en liefde vir ons. 

Dis hoe ons aan God eer gee- dit getuig dat ek onder Sy koningskap leef. 

Omdat ons goeie werke soos  hierdie vrugte aan ´n boom is. As my lewensboom vol lieflike perskes 

staan, skep ek nuwe moed: klaarblyklik is ke besig om iets reg te doen! 

My lewe van goeie dade word hierdie stuk getuienis wat kan help om ander nader aan die Here te bring. 

Een manier hoe ons as kinders van die Here na mekaar kan omsien is om aan die een van ons wat ´n 

krisis of probleem het te dink asof dit ons eie krisis of probleem is. Dan besef jy iets van die las wat 

daardie ander persoon dra. Dit kry ons onder andere in die bekende teks in Hebr. 13:4 wat ook onder 

andere sterk deur Kairos gebruik word: Dink aan die gevangenes asosf julle self gevangenes is en aan die 

wat mishandel word asof julle self ook mishandel word. 

 



Vierdens: Woon die byeenkomste van die gemeente getrou by: 

Ons lees in Hebr. 10 vers 25 die vermaning dat kinders van die Here nie moet wegbly van die onderlinge 

byeenkomste van die gemeente nie- dis nou die erediens, die kategese, die kinderkerk, die basaar, die 

kleingroep of omgeegroep op bybelstudie. Want ons kan nie na mekaar omsien as ons mekaar nie sien 

nie. By die byeenkomste van die gemeente sien ons mekaar- hier moet ons radar nie net ingestel wees 

op onsself- wat gaan ek hier kry nie, maar ook op mekaar- wie sien ek raak wat omgee en bemoediging 

nodig het- wat sommer vir my oorweldig deur die lewe en moeg lyk?  

Iemand skryf so duidelik: A selfish Christianity is a contradiction in terms. Die twee terme Christen en 

selfsugtig of net ingestel op myself kan nooit in een sin of asem saamhoort nie. Ek dien die Here beter 

saam met ander as op my eie. Dit was ook die slotsom van ons 40 dae veldtog: 40 days of community: 

What on earth are we here for? Dink aan van die onderafdelings wat ons saam behandel het: Ons dien 

beter saam, ons groei beter saam, ons aanbid beter saam, ons reik beter uit na die gemeenskap om ons 

saam met mekaar. 

Daar is twee dinge nodig om as kind van die Here te leef en te groei. Die een is solitude, jou alleen tye 

saam met die Here waar jy in stilte en afsondering jou hart voor Hom kan oopmaak, waar jy Hom kan 

bewonder en kan groei in jou verhouding met Hom en in jou kennis van Sy Woord en beloftes. Die ander 

ding is community- jou deelwees van die liggaam van Christus en jou saamleef en saamvoel en 

saamwerk met mede-Christene. Ek het laas week by die retreat wat ek in Hermanus bygewoon het 

getuig dat predikantwees vir my baie jare net hierdie werk was. Ek het gewerk vir hierdie organisasie of 

besigheid waar ek vir mense omgee. Daardie ervaring het die laaste paar jaar radikaal verander. Ek is 

nou deel van ´n familie- ek sorg vir die mense in hierdie familie, maar die mense in hierdie familie sorg 

net so vir my.We were created for community, sê Rick Warren. Ons is vir mekaar geskep en om in 

verhouding met mekaar te leef. Want wIe deel het aan God het deel aan Sy familie. 

Amen 


