
Tema: Vasgehou 

Teks: Hebreers 10:11-25 

 

Inleiding: 

Die Christene vir wie die Hebreer brief geskryf is, was tweede geslag Christene. Hulle ouers was dus die eerste 

mense wat Jesus gevolg het as Here en Messias. Hulle was aanvanklik baie entoesiasties oor hulle geloof, maar 

het nou aan geestelike uitputting begin ly. Miskien het hulle aan hierdie kerk-moegheid begin ly wat ek ook by 

heelwat mense optel; Hierdie uitgeputheid omdat die kerk se program van geestelike aktiwiteite en eise net te 

veel geword het. Kerk was werk. Ons lees baie van hierdie geestelike moegheid en uitputting in Hebr. 12 veral: 

"Hou julle oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van julle geloof. Dan sal julle nie geestelik moeg 

word en uitsak nie." Ons lees ook in 12:12: "Versterk daarom die slap hande en die lam knieë en loop die reguit 

pad." Hulle het nie meer geestelik gegroei nie. Hulle het hulle ywer vir die kerk en die evangelie en hul mede-

Christene begin verloor. Hulle het begin wegbly van Christelike byeenkomste soos die biduur en die erediens. 

Hulle het begin dink om net Sondagoggend op Andries Enslin op Kyk net in te skakel is die kerk. Dis mos 

maklik- jy kan tot in jou pajamas kom, met jou tee en koffie, selfs jou ontbyt en jy hoef niemand anders in die 

oë te kyk wat jy nie wil nie en nie uit te reik na die nuwe besoeker of intrekker wat langs jou sit nie. Iemand 

skryf agter wegbly van gemeentelike byeenkomste iets dieper en erger as net gerieflik by huis te wees. 

Daaragter gebrek aan verwagting in die Here dat hy met ons kan en wil praat. Oor wegbly van gemeentelike 

byeenkomste- predikant bekommerd al meer mense wegbly. Advertensie plaaslike koerant- aangesien gemeente 

X dood- Sondag begrafnis hou. Hele gemeente Sondag in erediens uit nuuskierigheid. Voor preekstoel oop 

doodskis gestaan. Predikant lyksrede gehou en gemeente uitgenooi laaste respek aan gestorwe lidmaat te kom 

bewys. Almal in lang ry verby doodskis geloop. Almal in kis gekyk te sien wie oorledene is- daar was spiel in 

kis op hoek dat almal wat daar ingekyk het, hulself in die spiel kon sien. 

 

 Weet wat jou identiteit in Jesus is: 

Vir mense wat verdwaal geraak het geestelik en moeg geword het van die goeie stryd van die geloof, begin die 

Hebreerskrywer eerstens oor identiteit praat- dit wil sê oor wie hulle presies in Jesus is. As jy moeg en verdwaal 

is, is dit goed om te weet wie jy werklik is- dit gee rigting en nuwe fokus aan jou lewe, want ons vergeet so 

maklik. Die eerste wat ons lees oor hierdie identiteit in die Here, is dat ons waarlik vry is. In die Ou 

Testament was jy nooit werklik vry van sonde nie. Volgende jaar of volgende maand het jy maar weer tempel 

toe gekom om oor en oor offers vir dieselfde sondes te bring. Die priesters moes daarom jaarin en jaaruit 

dieselfde offers namens hulself en ander mense bring Dis soos iemand wat maar elke week oor en oor dieselfde 

wasgoed was. Die priesters staan elke dag hul priesterdiens en verrig en daardie priesterdiens is nooit klaar nie. 

Die bly staan is daarvan simbool. Teenoor die priesters van die Joodse tempeldiens wat dag vir dag en jaar in en 

uit dieselfde offers moes bring, staan Jesus wat aan die kruis van Golgotha die eenmalige offer vir ons sonde 

gebring het. Nou is geen offer daarvoor meer nodig nie. Hebreers teken Jesus as die groot Hoepriester wat die 

eenmalige offer vir ons sonde gebring het- daarna gaan sit Hy aan die Regterhand van God. Die sit is simbool 

van offerwerk wat afgehandel is- dit is volbring. 



 

Weet U, ek en jy is vry. Ons raak soms geestelik moeg omdat ons verkeerdelik dink en voel ek moet ook soos 

in die tyd van die Ou Testament elke dag en elke Sondag weer skuldig aan my sonde voor God staan. Nee, ek 

bely my sonde voor die Here omdat Hy my reeds vergewe het en omdat iemand wat deur Jesus vry gemaak is 

tog nie meer onder die heerskappy van die sonde wil staan nie. Maar ek weet dat daardie sonde wat ek vandag 

voor die Here bely, ek is deur Jesus se volmaakte offer reeds daarvoor vergewe.  

 

Die eerste deel van ons identiteit, van wie ons in Jesus is, is dat ons vry is. Maar ons is vry omdat ons volkome 

vir ons sonde vergewe is. My oupa het kleintyd vir my altyd hierdie leuse geleer: Boeta, 'n Steyn vergewe, 

maar hy vergeet nooit nie. Dis gelukkig nie hoe God met ons sonde werk nie. Daardie sonde wat God vergewe 

het, vergeet Hy ook. Jyself en ander mense kan jou bly herinner aan die sonde en foute van jou verlede- God sal 

dit nooit doen nie. Ek kry met so baie mense te doen wat  hulle verlede  soos hierdie mandjie klippe op hulle 

rug dra en hulle verlede bly hierdie geweldige las wat hulle aftrek en terughou. Piet Naude het eenmaal geskryf 

dat al verlede waarmee ons kan saamleef, n vergeefde verlede is. Ek en jy het in Jesus hierdie volkome 

vergeefde verlede. Moenie in die verlede vas gevang bly waarvan Jesus se volmaakte offer jou klaar bevry het 

nie. 

 

Die derde been van ons identiteit is dat ons vrye toegang tot die heiligdom of God se troon kamer in die 

hemel het. In die tyd van die Ou Testament het slegs die Hoepriester van Israel een maal per jaar op die Groot 

Versoendag dit gewaag om agter die gordyn van die Allerhoogste deel van die Joodse tempel in te gaan. 

Hierdie Allerheiligste deel van die tempel is gesien as God se aardse troonkamer. Hier het die Hoepriester van 

Israel een maal per jaar in gegaan om offers te bring vir sy eie sonde en vir die sonde van Sy volk. Maar met 

Jesus se offerdood aan die kruis, skeur die swaar gordyn van die Allerheiligste deel van die tempel, daardie 

gordyn wat die gewone mense van God se teenwoordigheid afgeskei het. Goeie Vrydag toe Jesus aan die kruis 

gesterf het, is die Groot Versoendag van die Nuwe Testament en die kerk. Ek en jy kan deur Jesus se eenmalige 

en volmaakte offer vir ons sonde in God se troonkamer ingaan en vrymoedig en vry en vergewe voor God my 

Vader staan. Deur Jesus se bloed het Sy hemelse Vader ook my Vader geword.  

 

Die skrywer van Hebreers praat eerstens oor identiteit, oor wie ons in die Here is. Maar dit help ons geloof nie 

veel om te weet wie ons in die Here alleen is nie. Ek moet gaan leef uit dit wie die Here en die Bybel se ek is. 

Iemand skryf so mooi:: Geloof is om die pad wat Christus na God oopgemaak het, te gebruik. En hier is weer 

drie dinge wat ons in gedagte moet hou. Daarom is al drie hierdie dinge in die bevelsvorm geskryf: 

 

Die eerste is, mense wat weet wie hulle in die Here is, nader tot God. Dis die Laat ons tot God nader van 

vers 22. Dit kan ook vertaal word met: Laat ons voortdurend tot God nader. Mense wat vry en volkome 

vergewe is, gebruik elke geleentheid om voor God te kom. As jy vir iemand lief is en daardie persoon vir jou, 

wil jy tog soveel as moontlik tyd met daardie persoon spandeer en met hom of haar kommunikeer. Hulle maak 



tyd vir gebed en die viering in die erediens en vir sang en lof wat alles net dinge is wat ons herinner dat ons aan 

God behoort en daardie tentpenne wat ons behoort aan Hom telkens net dieper en dieper kom inslaan.  

 

Die tweede is dat mense wat weet wie hulle in die Here is, styf vashou aan die hoop wat hulle bely. Iemand 

skryf: Die Christelike hoop is God se toekomslig wat nou reeds in ons lewenskamer inskyn. Die Christelike 

hoop is die dogtertjie of die seuntjie wat vandag al opgewonde is oor die present wat hulle more gaan kry. Hulle 

weet hulle gaan dit kry, want hulle pa is nie een wat stories maak of ydel beloftes uitspreek nie. Hy is getrou. 

Hy doen wat Hy beloof het. Maar hierdie Christelike hoop is nie net hierdie ver vorentoe saak van ek sal 

eendag hierdie wonderlike ewige lewe saam met God en Sy engele hê op die nuwe hemel en die nuwe aarde 

nie. Vir my is die Christelike hoop ook hierdie wete dat God se genade en krag genoeg sal wees vir wat ook al 

vandag oor my pad mag kom. 

 

Onthou Christelike hoop nie optimistiese gevoel of gevolg van positiewe persoonlikheid nie. Hoop le buite jou 

en my. Dit gaan oor wat Jesus suksesvol vir jou en my gedoen het. Ons hoop is op Hom. Ons hoop nie iets of 

stel leerstellinge nie. Ons hoop is Iemand. Paulus groet Timoteus in die Naam van God ons Verlosser en van 

Jesus Christus ons Hoop. 

 

Die derde is dat mense wat weet wie hulle in die Here is, omgee vir mekaar as medegelowiges. Ek moet 

weet dat ek ook nie alleen vry en volkome vergewe voor die Here staan nie. Ek staan daar saam met 

medegelowiges.Wie aan Jesus behoort, behoort ook aan al die ander kinders van Jesus. As ons bely dat God ons 

nooit vergeet nie, bely ons altyd daarmee saam dat ons daarom ook nie mekaar as medegelowiges wat almal 

aan Hom behoort mag vergeet nie.Ons dink te veel dissipelskap van Jesus is hierdie eenman- of 

eenvrouvertoning. Dis eerder hierdie ensamble cast waarin verskillende akteurs saamwerk en van mekaar af 

werk. Ons word nie net deur God se genade in Jesus alleen vasgehou- ons word ook deur mekaar vasgehou. 

Dirkie Smit skryf so mooi oor hierdie verse: Uiteindelik bly die kerk al wat ons het. Uiteindelik bly die kerk 

met al sy gebreke die plek waar ons begin glo en hoop het en moet bly glo en hoop. En daarom moet ons 

mekaar nie laat los nie, maar vermaan en aanmoedig en vashou en bereid wees om vermaan en aangemoedig te 

word en vasgehou te word. Deur as gelowiges mekaar se laste te dra, mekaar met genesende woorde te bedien, 

mekaar se blydskap te deel en mekaar se trane af te droog, en mekaar se hande te vat, word God se koninkryk 

opgebou. 

 

Dietrich Bonhoeffer skryf in sy life together dat die Christelike gemeenskap tussen gelowiges nie hierdie een of 

ander ideaal is wat ons nog werklikheid moet gaan maak nie, dit is n werklikheid wat klaar deur God geskep is 

Jesus. As jy aan Jesus behoort, behoort jy reeds aan al die ander kinders van Jesus. Slegs in Hom is ons broers 

en susters van mekaar. En omdat God ons in Sy liggaam saamgebind het, moet ons nie in hierdie gemeenskap 

van gelowiges eerstens instap met hierdie klomp eise oor hoe dinge moet wees en nie moet wees nie, maar 

eerder as dankbare ontvangers van hierdie genade om deel van Jesus en Sy liggaam die kerk te kan wees. 

Broers en susters, kyk bietjie rond, het jy hierdie broers en susters om jou al as n genade, as geskenke van die 



Here gesien en beskou? Wie God se liefde in Jesus as n vrye geskenk van genade beskou, moet medegelowiges 

ook so beskou.  

 

Die tempel van die Ou Testament is vervang deur die kerk vandag. Weet julle nie dat julle die tempel van God 

is en dat die Gees van God in julle woon nie, skryf Paulus in 1 Kor. 3. Mense wat die tempel in die Ou 

Testament gesien het, het gese; Die teenwoordigheid van die Here is daar. Sal mense wat die tempel van die 

Heilige Gees die kerk en ons gemeentes sien, ook in hoe ons vir mekaar omgee na ons kyk en verklaar: Ons 

sien die teenwoordigheid van die Here tussen hierdie mense? Mag dit van ons waar wees. In die Naam van 

Jesus wat ons saambind. 

 

Amen. 


