
Les 10 Jesus is die offer vir ons sonde en die offers in die Ou Testament was  
            prentjies van sy offer gewees. 
 
1.Jesus se skaduwee en Jesus self. 
   Verlede keer het ons gesien dat die Bybel wys ons daar is ’n groot verskil tussen  
 

 Jesus se skaduwee  
en 

  Jesus self.  
 
  In die Bybel is Jesus se skaduwee die prentjies wat vir mense in die tyd van die  
  Ou Testament gewys het wie Jesus is nog voor Hyself regtig gebore is en vir ons  
  sondes gesterf het. 
 
  Hierdie prentjies in die Ou Testament was vir die gelowige mense baie belangrik.  
  Dit was net so belangrik soos wanneer ons foto’s van mense vir wie ons lief is  
  saam met ons op ons selfone dra, wanneer hulle nie self by ons is nie. 
 
  Wanneer hulle nie by ons is nie, moet ons en wil ons graag na hulle foto kyk en aan  
  die foto vat. Net so was daar prentjies van Jesus in die Ou Testament wat hulle  
  saam met hulle gedra het om te sien hoe Jesus is. 
 
  Maar vandat Jesus gekom het en nou self by ons is, gebruik glad nie meer die     
  foto’s nie. Ons kyk party keer nog net na die foto’s soos wanneer ’n mens na ’n  
  foto-album kyk. Maar ons gebruik nie meer die foto’s omdat die Here self by ons is 
  nie.  
 
  Om na hierdie prentjies van die Here in die Ou Testament te kyk is soos om deur  
  ’n  foto-album te blaai, en saam met Hom wat by ons is na sy foto’s te kyk.  
 
2.Die prentjie van wie Jesus aan die kruis vir ons kom wees het: offers. 
   Die Here Jesus het eers in die tyd van die Nuwe Testament self as mens na ons  
   toe gekom. Dit is wat ons elke jaar met Kersfees vier. Jesus het na ons gekom  
   deur as ’n baba gebore te word om saam met ons mens te wees.  
 
   Die gelowiges in die Ou Testament het nie geweet dat Jesus as mens aan die  
   kruis vir hulle sonde sou sterf nie.  
 
   Dit was ’n geheim wat Jesus self vir ons kom bekend maak het. Kyk hoe  
   wys die Bybel vir ons dat Jesus self eers hierdie geheim kom bekend maak het: 
  “26Dit is die geheimenis wat eeue en geslagte lank verborge was, maar wat nou  
   geopenbaar is aan die mense wat aan Hom behoort. 27God het besluit om aan  
   hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is.” 
   Kolossense 1. 
 
   Daarom het die Here vir hulle ’n foto’s van Jesus gegee en een van hierdie foto’s  
   was offers. 
 
   Kom ons lees ’n vers in die Bybel wat vir ons wys wat is die verskil tussen ’n  
   prentjie van Jesus en Jesus self. Dit is Hebreërs 10 verse 8 tot 10. 



   8Eers sê Hy: “Diereoffers en graanoffers, brandoffers en sondeoffers wou U nie hê  
   nie en het U nie behaag nie,” hoewel hierdie offers deur die wet voorgeskryf word.  
   9Daarna sê Hy: “Kyk, Ek het gekom om u wil te doen.” Hy skaf dus die eerste  
   offers af om ’n ander offer in die plek daarvan te stel. 10Omdat God dit so wou, is 
   ons vir Hom afgesonder deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het,  
   eens en vir altyd.” 
 
   Hierdie vers wys dat al die offers in die OT is foto’s van Jesus wat aan die kruis 
   vir ons sonde sterf. 
 
3.Die prentjie- of foto-offer. 
 
   Hoe lyk hierdie prentjies of foto’s? 
 
   Dit was soos hierdie vers wys diereoffers, graanoffers en sondeoffers. 
 
   Die Here het vir hulle gesê hulle moet van hulle diere soos beeste, skape, bokke,  
   en as hulle te arm was, sommer duiwe as offers gebruik. Hulle kon ook partykeer 
   van die koring en graan wat hulle geplant het as offers gebruik. 
 
   Hulle moes hierdie diere na die tempel toe vat en binne in die tempel was daar iets 
   wat die altaar genoem is. Die altaar was amper iets soos ’n klip waarop die diere  
   dan geslag is. Na hulle geslag is en dood is, dan is hierdie diere met vuur  
   verbrand. 
 
   Dit is ’n offer: een van jou eie diere wat jy na die tempel vat, by die altaar laat slag  
   en op die altaar laat verbrand. 
 
   Wat het hierdie prentjie vir die gelowiges gewys?  
 
   Dit het vir hulle gewys dat die Here hul nie vir hulle sonde straf nie. Die Here  
   gaan iemand anders vir hulle sonde laat betaal en straf in hulle plek.  
 
   Dit is wat ’n offer is. Dit is ’n betaling vir jou sonde.  
    

 Net soos hierdie dier doodgemaak word, en nie hulle nie, so sal die Here 
iemand anders in hulle plek laat doodgaan vir hulle sonde.  

 Die diere wys die Here sal self sorg vir die betaling vir sonde. 
 Net soos wat hierdie diere verbrand deur die vuur op die altaar, net so sal 

God se woede iemand anders vir hulle sonde verteer en nie hulle self nie. 
 
   Dit was die prentjie wat die Here vir hulle opgemaak het om na te kyk: God straf  
   jou nie en laat jou nie betaal vir jou sonde nie. Hy sal ’n ander offer gee vir jou  
   sonde. Die Here gaan jou nie met sy woede verteer nie. Hy sal iemand anders  
   in jou plek sy woede laat dra. 
 
4.Die enigste regtig offer: Jesus. 
 
   Hierdie diere wat op die altaar geslag was, was maar net prentjies van die offer 
   wat die Here in hulle plek sal gee as betaling vir hulle sonde. 



 
   Dit was regtig nie ’n manier om vir jou sondes te betaal nie. Jy kan nie jou sondes  
   betaal met offers wat jy vir die Here gee nie. 
 
   Kyk weer hoe wys die Here dit in Hebreërs 10 vers 8: 8Eers sê Hy: “Diereoffers en 
   graanoffers, brandoffers en sondeoffers wou U nie hê nie en het U nie behaag 
   nie.” 
 
   Dit beteken hierdie offers was net prentjies van die regte betaling vir sonde, nie  
   regtig betaling nie. dit was net prentjies van die regte offer. Dit was nie die regte  
   offer nie. 
 
   Die enigste regte offer vir sonde was Jesus se lewe. Dit is wat met Jesus aan die 
   kruis gebeur. Dit is die regte altaar waarop ons sondes se skuld by die Here betaal 
   word: die kruis van Jesus.  
 
   En Jesus is die regte offer vir ons sondes. Hy betaal vir ons sonde deurdat sy lewe 
   van Hom weggevat word as offer. 
 
   Kyk weer hoe wys Hebreërs vers 10 dit vir ons: “10Omdat God dit so wou, is 
   ons vir Hom afgesonder deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het,  
   eens en vir altyd.” 
 
   Wat is die regte betaling vir al die skuld van ons eie sondes? Dit is Jesus se  
   liggaam. Hy gee sy lewe as betaling van sonde. Hy kry al God se woede aan die 
   kruis en dit verteer Hom net soos vuur diere op die ou altare verteer het. 
 
5.Ons gebruik glad nie meer die prentjies van offers nie. 
 
   Kyk wat doen Jesus met die regte offer wat Hy vir ons sondes gee, sy eie lewe! 
 
   “9Daarna sê Hy: “Kyk, Ek het gekom om u wil te doen.” Hy skaf dus die eerste  
   offers af om ’n ander offer in die plek daarvan te stel.” 
 
   Hy skaf dit af. Want dit was net die skaduwee van die offer wat Hy gebring het.  
 
   Onthou julle nog die vorige les: wanneer iemand aangestap kom, dan sien jy eers 
   sy skaduwee om die voor hyself om die hoek van die huis gestap kom? 
 
   Nou net so! Al die offers in die Ou Testament was skaduwees van Jesus se offer.  
   Dit was die foto van die offer wat kom. Terwyl mense nog nie geweet het Jesus 
   sal aan die kruis sy lewe as offer vir hulle sonde gee nie, moes hulle nog na die 
   offers kyk om te weet die Here gee vir hulle ’n ander offer in hulle plek. 
 
    Maar nou gebruik ons nie meer hierdie prentjies nie. Ons bring nie meer offers 
    kerk toe nie.  
 
    Want die Here wat sy lewe as offer, betaling, vir ons sonde gegee het, is nou  
    self saam met ons. Ons het nie meer sy prentjie nodig nie. Ons het Homself 
    saam met ons en Hy was ons offer gewees. 


