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Sondag, 28 Julie 2019 

Skriflesing:   Hebreërs 10:19-25  

Tema:    Erediens bywoon: Jy hoef nie!    

 

Skriflesing 

Hebreërs 10:19-25 

Laat ons met vrymoedigheid na God gaan 

19 Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, 20 en dit op 'n 

weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het Hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, 

dit is deur sy liggaam. 21 En terwyl ons Hom ook as groot priester oor die huis van God het, 22 laat 

ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig 

van 'n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water. 23 Laat ons styf vashou aan die 

hoop wat ons bely, want God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het. 24 Laat ons ook na mekaar 

omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. 25 Ons moenie van die samekomste 

van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om 

daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom. 

 

PREEK (Die wet/Die wil van God)  

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

Daar is verseker ‘n rede agter alles wat jy in die lewe doen, nie waar nie. Een plus een gee vir 

jou twee, en daarom doen jy wat jy doen.  

 

Die skool sisteem neem ‘n baie groot deel van jou jongmense lewe op. Ons is, of was deel van 

die skool sisteem omdat ons daar gaan leer het om te sosialiseer, saam met ander kinders te leer, 

te dink en saam te werk. Ons leer daar hoe die wêreld werk en ons raak bekend met verskillende 

onderwerpe wat ons help om ons toekomstige beroepe te kies. Dan gaan leer ons daarin om 

eendag ‘n werk te beoefen, maar ook ‘n salaris te verdien sodat jy vir jouself en die mense vir wie 

jy lief is ‘n omgewing kan skep. Saam met dit kom stokperdjies en sport, met pret en plesier.  

Van ons kry dit nogal goed reg, deur hierdie resep te volg. Soms is dit moeilik, maar vir baie 

mense is daar ‘n rede vir waarom jy by hierdie manier van dinge bly. Dit spreek jou behoeftes aan. 

Dit maak vir jou sin.      
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En dis waar dit vir baie mense bly. Dit vir baie mense genoeg en dis waar mense vashaak. Hier 

bemeester mense hulle fisiese wêrelde, maar daar is ook ander wat daarmee sukkel. Van ons 

verstaan die dinamika van ‘n fisiese wêreld en ander kry dit net nouliks reg om daar binne te 

oorleef.   

 

Maar soos ‘n mens tyd spandeer in die wêreld weet alle mense, alle mense, dat hierdie 

bestaan nie net fisies is nie, maar ook spiritueel. Ons verstaan wat liefde is en ons sien wat haat, 

frustrasie, jaloesie ens. met mense kan doen. En ons weet dat jy as mens moet oor hierdie 

emosies beheer hê. Want as mens nie beheer het nie, dan word alles ‘n gemors en ons sien dit 

in die wêreld om ons.  

En waar mense beheer verloor bring dit nie net skipbreuk vir hulleself nie, maar dit kan ook 

mense rondom hulle beïnvloed. 

   

Hoe neem jy beheer oor jou spirituele werklikheid?  

Jy moet beheer neem oor jou siel, jou toestand. Liefde of haat lê gewortel in ‘n vredevolle of 

onrustige siele. 

My pad het begin in die kerk. 

 

Uitbou 

My ervaring van kerk was dalk soos die mense Afrikaanssprekende mense sin. Meer weens die 

kultuur waaruit ons kom as wat dit met ons taal te doen het.  

Sondae was dit altyd langbroekie, kraaghempie en ek onthou nog ‘n das ook. Eers was dit net ‘n 

aanknip das en later het jy geleer om jou eie das te knoop (nogal bevredigend vir ‘n 6 jarige kind 

as hy dit reg kry). 

Dan was die eerste dinge van kerk wat ek kan onthou –  

Dit moet stil wees, geen gepraat nie.  

Hou jou hemp in gesteek.  

Sit ook stil en luister (al het jy geen idee gehad wat gesê word nie). 

Staan op wanneer almal opstaan en onthou om te gaan sit wanneer almal sit.  

Dan drink die groot mense tee en koffie en ons gaan Sondagskool toe om uit die Bybel te leer. En 

dit was ook ‘n ding op sy eie.  

 

Wat was die rede vir dit alles?  
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Duidelik het dit groot waarde vir die groot mense gehad, maar vir ‘n kind was dit ‘n plek 

waarheen jy gesleep is. Dit was ook soms lekker daar,  

maar as kind lê jou fokus heel eerste op die fisiese wêreld. En dan meet jy ook jou ervarings en 

die waarde daarvan aan jou onmiddellike behoefte. En die meeste mense se behoefte lê by 

die fisiese uitwerking wat dit op jou het.  

 

Dit was beter om kerk toe te gaan want die mense wat jou lewe bestuur, jou ouers, het gesê dit 

is belangrik en om hulle te gemoed te kom het goeie resultate vir jou fisiese ervaring van die lewe, 

daarom kom jy eredienste toe.  

 

Dis maar net ‘n teorie. Nie elke mens se ervaring is dieselfde nie, maar ons kan dalk 

vanoggend onderskei dat daar verseker ‘n fisiese ervaring van die lewe is, dit wat jy kan sien, 

aanvat en beleef, teenoor ‘n spirituele werklikheid, wat dieper is.  

 

En toe ek dit ontdek het, dat ek nie net uiterlik mens is nie, maar innerlik ook, toe besef ek dat 

daar nog werk is om te doen. Toe besef ek dat die uiterlike kan nie stabiliseer as die innerlike 

nie reeds vrede en hoop en rustigheid het nie.  

 

Lang storie kort –  

Dis hoekom hierdie plek soveel waarde kan hê.  

 

Die skrywer van die Hebreër brief sê in ons gelese gedeelte – dat na jy so fisies begin lewe het, 

maar ontdek dat jy net half leef, weet dan dat jy met vrymoedigheid na God kan gaan.  

 

Broers en susters, ek het vanoggend hierdie moedswillige saak op die tafel geplaas –  

hoekom is dit belangrik om eredienste by te woon?  

Is dit werklik so nodig?  

 

En die vinnige antwoord is – Ja. Dis brood nodig. Maar eers moet jy verstaan hoe jou identiteit 

gelyk het en hoe dit nou lyk en dan moet jy daarmee saam stem of nie.  

 

Ons was sondaars en daarom was ons weeskinders. God het ons in Jesus Christus 

aangeneem en toe word ons broers en susters van mekaar en broer en ‘n susters van Jesus.  
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En wat daaruit volg is die feit dat ons, weens ons geloof en ons liefde vir God en mekaar, 

dissipels geword het.  

 

Ons is mense wat Jesus navolg!  

 

Eerstens het dit te doen met wat tussen jou en God gebeur het en dan word alles wat daarmee 

saam gaan ‘n reaksie van jou verhouding met God, deur Jesus Christus.  

 

Ons begin, so lyk dit, by die gatkant van kerkwees. Ons begin by erediens bywoning.  

As jy ‘n kind is, is dit prakties waar jy begin, dit kan nie anders nie. Maar waar ons eintlik moet 

begin is by die verstaan van ons identiteit.   

 

Ons lees in vers 19 en 20 –  

Broers en susters, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en 

dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het Hy vir ons gebaan deur die 

voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. 

Spiritueel beteken dit dat die Skepper van alles en van my, het naby aan my gekom deur Sy 

Seun se bloed, se opoffering.  

Ek en jy kan nader aan Hom kom.  

Ons kan nou op ‘n pad loop wat nuut is en dit bring jou by die ware lewe uit. ’n Plek waar daar 

vrede vir jou siel is! 

 

Die skrywer begin by ‘n gebroke verhouding wat reg gemaak is en wat nou nuut kan wees en 

wat ware lewe vir ons kan bring.  

 

Dis waar ons moet begin.  

Dit begin op ‘n selfsugtige plek, waar dit oor jou gaan. Jy ervaar ‘n gebroke siel en God, die 

bron van alle dinge, maak dit vir jou reg.  

Hy dokter ons reg.  

Hoe meer ons God besoek hoe gesonder word ons.  

Hoe meer ons God besoek, werklik besoek, kom ons agter dat nog mense is siek en wil ons hulle 

lei na die plek waar hulle ook gesond kan word.  
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Ouers, dit is wat ons ons kinders moet leer van kerkbywoning. Dis waar ons siele gesond 

word. En hoe ons gesond bly.   

 

Ons moet ons kinders leer dat ons is swak. Ons moes dit by ons ouers gehoor het. Elke keer  

as ons jok,  

as ons jaloers is,  

as ons onvriendelik is,  

as ons onregverdig is,  

as ons mislik is,  

as ons skinder,  

as ons kwaad praat,  

as ons sleg dink,  

dan bly ons alhoe meer beheer verloof ons lewens. 

  

Dan raak ons  

dronk van spanning,  

dan beland ons is oneindgie russies,  

dan voel ons miderwaardig,  

dan gee ons alles en almal die skuld vir ons swaar siele,  

dan kruip ons weg of ons gee voor om iemand te wees wat ons nie is of wil wees nie.  

  

Maar hier - by God - kan ons  

op ons kniee voor God kom leer,  

groei  

en liefde vind  

en aangemoedig word  

en ander help  

en gee  

en jou beste jy word. Dis waar ons behandeling ontvang.  

 

En dan ontdek ons dat al gaan dit oor jou, gaan dit heel eerste oor God.  

Jy is hier weens jou verhouding met God.  

Dis omdat jy siek is,  
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dat jy onvolmaak is,  

dat jy swak is,  

dat jy hierheen kom, sodat jy kan  

versterk,  

kan gesond word,  

sodat jy ander kan gaan vertel van die geneesmiddel vir hulle siele.  

 

Die skrywer gaan dan oor na die manier hoe ons na God toe moet kom, hier in die erediens of 

as mede dissipel in hierdie gemeente. 

- laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers 

gereinig van 'n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou 

aan die hoop wat ons bely, want God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het. 

 

Daar is hierdie gevoel wat mens het as iemand anders jou uit die moeilikheid uit help. As tiener 

het ek dit gehad as my ouers my so kon help.  

Daardie dankbaarheid maak dat jy enigiets kan doen.  

Jy weet dat jy jou alles moet gee, want jy is nou help, want jy kon nie jouself help nie. Jy voel 

dalk jy verdien dit ook nie, maar jy het dit gekry en nou wil jy bydra, jy wil die bietjie wat jy kan 

met oorgawe gee.  

Jacaranda het hierdie ‘goodmoring angels’ waar hulle mense so help. Jy kan hoor dat daardie 

mense nie hulleself kan help nie, maar daardie dankbaarheid aan mense wat hulle kom help het, 

is oorweldigend. 

 

En wanneer ons uit dankbaarheid wil reageer op God se liefde vir jou, dan sê die Hebreër 

skrywer –  

Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. 

 

U sien die patroon wat hier gevolg word.  

1. Eers moet ek en jou ons identiteit verstaan.  

2. As jy jou identiteit ontdek het dan bepaal dit ook jou manier hoe jy na God toe gaan.  

3. En dit volg met die manier hoe ons teenoor mekaar optree, met omgee, omsien en aansporing 

tot liefde en goeie dade.  
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En dan, dan eers kom die aansporing –  

Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, 

maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die 

oordeelsdag sien nader kom. 

 

U sien, om vanmore hier te sit was toe eintlik ‘n gevolg van jou erkenning van jou identiteit 

as sondaar, verlorene, weeskind, swakkeling, noem maar op.  

Maar jy wat niks is nie, is iets gemaak deur Jesus Christus se opoffering en die skoon was van 

jou sonde en ellende, en  

daarom  

vergadering ons hier, gereeld, sodat ons  

mekaar kan dien,  

mekaar kan aanmoedig  

en omdat ons verskriklik dankbaar is vir die onverdiende guns wat ons elke dag ontvang.  

 

Om hier te vergader is nou ‘n verlenging van wie jy deur Christus geword het. En dis hier 

waar ons mekaar aanspoor tot liefde en goeie dade.  

 

 

En dis wat ons die kinders moet leer – jy kom nie kerk toe omdat jy moet nie.  

Jy kom kerk toe want jy leer dat jy baie werd is vir God, die Skepper wat jou gemaak het.  

Jy kom kerk toe want jy moet so baie dinge van God kom ontdek wat jy nodig het vir jou lewe in 

hierdie wêreld.  

Jy kom kerk toe want dit is waar jy God se stem hoor praat met jou deur die Bybel.   

Jy kom kerk toe want jy ontdek hier die waarheid van jou bestaan. 

Jy kom kerk toe want omdat jy groei in jou verhouding met God, wil jy hom net eenvoudig aanbid 

en aan Hom lof betuig.  

Jy kom hierna toe want yster slyp yster.  

Jy kom want jy kon oefen jou geloof in God.  

Jy kom sodat jy jou boer en suster kan aanmoedig.  

Jy kom kerk toe want saam kan ons ons gemeenskap aanspoor en sterk maak.  

 

Toe u die sms kry dat jy dalk nie hoef kerk by te woon nie wat het jy gedink? 
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Die Hebreër skrywer help ons om by die regte plek te begin en dit is nie by die byeenkoms nie, 

maar by  

jou identiteit as verlore skaap, sondaar mens, weeskind wat nuut gemaak word en wat in die 

familie opgeneem word en ‘n broer en ‘n suster van Jesus word en van ander sondaars. 

Dan is is dit om te reageer met ‘n opregte hart en met volle geloofsekerheid.  

En dan eers kom ons elke Sondag hier byeen om mekaar aan te moedig en mekaar te dra, 

ondersteun en saam te groei, te aanbid en te dien.  

 

Slot 

Jy hoef dus nie eredienste by te woon as jy nie ‘n sondaar is nie en jy is volmaak en heilig 

genoeg.   

Jy hoef nie eredienste by te woon as jy dink dat God het nie iets besonders vir jou gedoen en jou 

nuut gemaak nie.  

Jy hoef nie eredienste by te woon as jy net aan jouself wil dink en jou talente, gawes en vermoëns 

nie met hierdie familie van jou wil deel nie.  

 

As jy jou deelname aan Jesus se liggaam, die kerk, meet aan wat jy glo jy verdien en nie aan wat 

jy weet jy skuld nie, dan hoef jy nie eredienste of kerkwees by te woon nie.  

 

Maar as jy vandag hoor dat jy in verhouding met God moet groei en lewe en diensbaar wees –  

Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het. 

Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie 

van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar 

eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien 

nader kom. 

Amen 

 


