
Les 11 Kruis- en offerspeletjies in die plek van geloof en liefde vir die Here self. 

1.Die Here self skaf prentjie godsdiens af. 

Kom ons kyk weer na wat die Bybel ons leer oor prentjie godsdiens. In die boek 

Hebreërs staan hierdie belangrike vers in hoof stuk 10: 

“Hy skaf dus die eerste offer af om ’n ander offer in die plek daarvan te stel.(vers 9) 

 Om iets af te skaf beteken om te besluit dat iets nie meer gebruik mag word 

nie. Dit is soos met kleredrag by die skool. Wanneer ’n skool nuwe kleredrag 
kry vir die kinders, dan reël die skool dat op ’n spesifieke dag begin kinders 
die nuwe klere dra en mag hulle nie meer die ou klere dra nie. 

Die ou klere is afgeskaf. Dit mag nie meer gedra word nie. 

Net so het die Here self die prentjies wat Hy in die Ou Testament gebruik het 

om te wys hoe die Here self die offer vir ons sondes sal gee, afgeskaf. 

Kyk weer na vers 9: die eerste een word deur die nuwe een afgeskaf. Die 

prentjies oor offers word heeltemal afgeskaf en dit mag nie meer gebruik word 

nie, net soos die ou skool drag nie meer gebruik mag word nie. 

 Die Here self skaf dit af. Nie mense nie. Dit is soos met skooldrag. Kinders 

kan nie besluit hulle dra nie nuwe klere skool toe nie. Dit is iets wat net die 

bestuursraad van die skool mag doen.  

Kyk weer wat wys vers 9! Wie skaf die prentjiegodsdiens van die Ou 

Testament af? Dit is die Here self. Wanneer die Here self dit afskaf mag geen 

mens dit ooit weer instel nie. Net soos skoolkinders nie kan besluit hulle gaan 

weer die ou skooldrag dra nie, 

 Die Here skaf nie die prentjies van die Ou Testament af omdat die Here nuwe 

prentjies van offers gemaak het nie. Die Here vat alle prentjiegodsdiens weg 

sodat mense nooit weer met prentjies oor die Here se verlossingswerk mag 

werk nie. 

Dit is die voorbeeld wat ons na saam gekyk het: wanneer die Here self by ons 

is, dan gebruik ons nie meer prentjies nie. Die Here was vir ons sondes aan 

die kruis geoffer. Hy self was die offer en Hy het Homself vir ons as offer 

gegee. Hy het alles betaal vir al die sondeskuld wat ons maak. 

Die Here is nou elke dag self met ons en Hy laat ons altyd deel in sy betaling 

van ons sonde. Die Een wat betaal is met ons elke dag. 

Daarom mag ons nooit weer prentjies van die Here se werk maak nie. Ons 

kyk nie na foto’s van hulle wat ons lief het as hulle saam met ons is en ons 



met hulle kan leef nie. Die foto’s was net nodig terwyl die Here nie vir ons aan 

die kruis geoffer is nie. 

Fotosgodsdiens is deur die Here self afgeskaf vir altyd. 

2.Predikante wat nuwe prentjiegodsdiens maak. 

Ons het al gesien daar is twee soorte predikante – regte predikante en speel-speel 

predikante. 

Regte predikante aanvaar wat die Here vir ons in die Bybel leer. Speel-speel 

predikante wil nooit aanvaar wat die Here vir hulle in die Bybel leer nie. Hulle wil 

altyd anders wees as wat die Here vir ons wys wat om te doen in die Bybel. 

Regte predikante aanvaar die Here het alle prentjiegodsdiens afgeskaf. Hulle aan 

vaar dat die Here self met ons is en Hy self die offer vir ons sondes aan die kruis 

was. Daarom preek regte predikante dat die Here al ons skuld self betaal het. 

Wat doen speel-speel predikante? 

Hulle wil nie aanvaar dat die Here prentjiegodsdiens afgeskaf het nie. Hulle wil hulle 

eie nuwe prentjies maak in die plek van die prentjies wat die Here in die Ou 

Testament self gemaak het.  

Daarom maak hulle altyd hulle eie nuwe prentjiegodsdiens. 

3.Nuwe offerprentjies in die plek van die ou offerprentjies, 

Hierdie speel-speel predikante is altyd besig met prentjiespeletjies. Baie van hierdie 

speletjies is kruis- en offerspeletjies. Kom ons kyk na ’n paar van hierdie 
offerspeletjies wat hulle met mense speel. 

Skuldbriefies op stuk hout.  

So speel-speel predikant sit baie keer ’n houtkruis voor in die kerk. Maat dit is nie die 
regte kruis van die Here nie. Dit is sommer net ’n prentjiekruis. Die Here was nooit 

aan hierdie prentjiekruise gekruisig nie. 

Dan gee hulle vir mense wat kerk toe kom papiertjies en penne. Hulle hou veral 

daarvan om hierdie speletjie met kinders te speel. Dan sê hulle jy moet alles wat jy 

kan onthou wat jy verkeerd gedoen het op hierdie papiertjie neerskryf. Dan roep 

hulle die mense na vorentoe in die kerk en sê hulle moet hierdie briefies met 

duimspykers teen die houtbalk voor in die kerk kom vassteek. 

Wanneer jy hierdie speletjie saam met hulle speel, dan vertel hulle jou na die tyd dat 

dit is die manier waarop jy kan sien dat jy jou skuld na die Here toe moet vat. Hierdie 

prentjie moet jou wys wat om met jou sonde te doen. Jy moet dit na die kruis toe vat. 

Wat is fout met hierdie speletjie? 



Onthou die voorbeeld: wat is fout as jy langs jou geliefde sit en met sy of haar 

prentjie op jou selfoon speel terwyl hy of sy self langs jou sit? 

Met hierdie selfoonprentjie ignoreer jy die een wat self by jou is en aan wie jy self 

aandag kan gee. Om met die prentjie te speel van iemand wat by jou is, wys jy hou 

meer van die prentjie as van die persoon self. Jy wil eerder hulle ver hê van jou hê 

sodat hulle net ’n prentjie is en nie regte self by jou is nie.  

Wat wys dit as mense kruis- en offerprentjie van die Here in die kerk maak?  

Dit wys hulle wil nie met die Here wat hier self saam met hulle is, besig wees nie. 

Hulle wil met sy prentjie besig wees. Dit wys hulle hou nie van die Here self nie. 

Hulle hou net van prentjies van die Here. 

Dit wys ook iets heeltemal anders. Dit wys dat jy die offer na die Here se kruis vir jou 

sonde toe moet vat. Dit terwyl die Here jou sonde vir Hom self gevat het en self aan 

sy kruis geoffer het. Dit is regtig.  

Jy wat jou sondes na houtkruise toe vat is sommer die speletjie van iemand wat nie 

van die Here self hou nie. 

Kersies op die kruis opsteek. 

Hierdie is nog een van die speletjies wat speel-speel predikante met die Here speel.  

Hierdie speletjie werk net soos die eerste een, maar met hierdie verskil: jy moet nie 

meer papiertjies met jou sondes aan die kruis gaan vasdruk nie. Jy moet nou kersies 

wat op die kruis is aan die brand gaan steek.  

Net soos met die papietjies moet jy met sou sonde na hierdie houtbalke voor in die 

kerk gaan en daar vir jou sondes kersies op die kruis aan die brand steek. 

Jy moet speel-speel met die kersies besig wees terwyl jy die Here wat saam met jou 

is, moet ignoreer. Dit is hoe prentjie godsdiens werk. Speel-speel. 

Loop na die brandende kruis. 

Speel-speel predikante hou baie meer van kampe as van eredienste in die kerk. 

Want op kampe kan hulle hul speletjies met die Here lekkerder speel as in die kerk. 

Een so kruisspeletjie op kampe is om na die brandende kruis te loop. 

Hulle maak yster met doek vol olie toe en sit dit op ’n koppie. Dan moet jy in die 
aand in die donker saam met almal sukkel-sukkel loop en val, en dan steek hulle 

hierdie doek aan die brand. 

Dit is vir hulle ’n nuwe prentjie van die Here. Dit wys dat jy in die donker loop en na 
die lig van die kruis moet loop en daar jou sondes voor die Here moet gaan neersit. 



 Dit is weer ’n nuwe offerprentjie wat die speel-speel dominee opgemaak het. Nes al 

die ander prentjies waarmee hulle speel.  

Hulle wil nie hoor dat die Here self geoffer is en dat net Hy al ons sondes aan die 

kruis betaal het nie. Hulle wil ook nie hoor dat ons nie nuwe prentjies in die plek van 

die ou prentjies moet maak nie.  

Hulle wil altyd kruis- en offersspeletjies met nuwe kruis- en offerprentjies speel. 

4.Want hulle draai die beeld van God om. 

Hoekom hou hulle meer van hierdie nuwe prentjies van die Here as van die Here wat 

self by hulle is? 

Want hulle wil altyd die beeld van die Here omdraai.  

Ons is die Here se beeld beteken ons behoort aan hom want Hy het al ons skuld met 

sy offer aan die kruis betaal. Nou is Hy saam met ons en ons is saam met Hom. Ons 

behoort aan die Here sonder enige skuld wat betaal moet word. Hy het alles aan die 

kruis betaal. 

Wat wys hulle met hulle kruis en offerspeletjies? 

Hulle wys jy moet jou sondes na die Here vat en jy moet jou sondes met die Here 

gaan regmaak. Voor hierdie houtkruis, kersiekruis en brandende ysterkruis moet jy 

jou hart, jou lewe en jouself aan die Here as offer vir jou sondes gee. 

En dan is die Here joune!  

Ons speel nie offerspeletjies met hout, kersie of ysterkruise nie. Ons leef saam met 

die Here wat vir al ons sondes gekruisig is. Daarom maak ons ook nie nuwe 

prentjies van die Here se werk nie. Want Hy is met ons en ons het Hom lief. 

Ons is nie liewer vir prentjies van die Here asof Hy ver van ons af is nie, as vir die 

Here wat by ons is nie. 

Ons kyk nie na nuwe prentjies van die Here en sy werk nie. Ons glo in die Here wat 

vir ons gekruisig was en nou self met ons leef. 


