
Les 12 Jesus is ons regte hoëpriester wat sy offer vir ons sonde na God vat. 

1.Prentjies op foto’s van die outyd is vir ons vandag onbekend. 

Wie van julle het al na foto’s van papa en mamma gekyk toe hulle klein was?  
 

Het julle ook al tussen al hulle ou foto’s ’n foto gekry wat julle die prentjie gesien het 
op die foto maar glad nie geweet het wie of wat dit is wat op die foto is nie? 

 

Die rede hiervoor is omdat daar glad nie meer sulke mense vandag is soos wat jy op 

hierdie ou foto sien nie. Ook dit wat die mense op hierdie ou foto gedoen het, is iets 

wat glad nie meer vandag gedoen word nie. 

 

Wanneer jy wil weet wie is op hierdie foto is en wat hulle op die foto doen, dan moet 

iemand dit eers vir jou verduidelik. 

 

2.Ou prentjies: Koring wan en wyn pars. 

 

Twee sulke ou dinge wat ons nie vandag meer ken nie, is koring wan en wyn pars.  

 

Jy sal nog dalk iewers so ou foto kry van iemand wat met iets wat soos ’n baie groot 
hark lyk, goed in die lug gooi. Dit is iemand wat koring wan.  

 

Brood word van koring gemaak. Boere plant koring en dit groei amper soos gras. 

Wanneer die koring ryp is, was dit in die ou dae gepluk. Dan het hulle die koring op 

’n stuk grond gegooi en het beeste daaroor geloop om dit fyn te trap. Dan het 
iemand met hierdie groot hark gekom en alles in die lug gegooi. Dan waai al die fyn 

koring halms weg en die koring wat swaar is val op die grond. So het hulle die koring 

en die koringhalms geskei. 

 

So wanneer jy so foto sien, dan moet iemand vir jou vertel wat sien jy, anders is dit 

vir jou onbekend. 

 

Net so sal jy op ou foto’s dalk mense sien wat in so klein vlak dammetjie rondloop. 

Dit is mense van die ou tyd wat druiwe pars.  

 

Hulle het al die druiwe wat gepluk is, in hierdie dammetjie gegooi en dan het mense 

met hulle voete die druiwe stukkend getrap sodat die sap van die druiwe van die 

doppe van die druiwe geskei word. Van die sap het hulle dan wyn gemaak. 

 

Met foto’s van outydse dinge moet iemand altyd vir jou eers verduidelik waaroor die 
foto gaan.  

 

3.Prentjies van die hoëpriester in die Bybel. 



 

Die prentjie van die hoëpriester in die Bybel is so tipe ou prentjie. Ons ken nie meer 

vandag iets soos ’n hoëpriester en ons weet ook nie meer vandag wat doen iemand 

wat ’n hoëpriester is nie. Daarom moet ons ook eers leer wat hierdie prentjie van 

hierdie outyd vir ons wys. 

 

Kom ons kyk saam na hoe lyk hierdie prentjie van wie ’n hoëpriester is en wat ’n 
hoëpriester doen binne die Bybel in Hebreërs hoofstuk 9 vers 6 en 7: 

 

 “Met hierdie dinge dan so ingerig, gaan die priesters gereeld die voorste tent binne 

om hulle rituele diens te verrig.7 Maar by die tweede tent gaan net die hoëpriester in, 

en dit slegs een keer per jaar, en nie sonder bloed wat hy vir homself offer en vir die 

sondes wat die volk onwetend gedoen het nie.”  
 

4.’n Hoëpriester werk in die tempel. 

Ons het vandag ook glad nie meer iets soos’n tempel nie. Ons kerkgeboue is nie 
tempels nie. Ons kerkgeboue is plekke waar ons bymekaar kom om die Here te 

aanbid.  

 

Die tempel in die Ou Testament was die plek waar offers gebring was. 

 

Daarna het ons al gekyk. Die offers was prentjies wat die Here gegee het vir sy 

kinders wat vir hulle gewys het hulle betaal nie self vir hulle sonde nie. Die Here sal 

hulle nooit straf vir hulle sonde nie. Die Here sal self die betaling vir hulle sonde 

doen. 

 

Hierdie offers was diere en voëls of ook kossoorte soos koring. Die gelowiges het 

hierdie prentjieoffers na die tempel gevat. 

 

In die tempel was daar ’n altaar. Dit is die plek waar die diere geslag is en dan 
verbrand is. Dit is hoekom hierdie diere, voëls of kossoorte dan offers is. Dit mag 

glad nie gebruik word nie, maar dood gemaak en verbrand word op die altaar binne 

in die tempel. 

 

Wanneer mense dan na hierdie offers kyk wat verbrand word, dan sien hulle die 

Here sal hulle nooit straf of verniel of stukkend maak as hulle sonde doen nie. Die 

Here doen dit met die offer wat Hy vir hulle gegee het. Nooit met hulle self nie. 

 

Die mense vir wie die gelowiges hierdie offers gegee het om die tempel op die altaar 

te slag en te verbrand was die priesters genoem.  

 

Die hoëpriester was die belangrikste van hierdie priesters wat in die tempel gewerk 

het. 

 



5.Die werk van die hoëpriester: om binne die Allerheiligste deel van die tempel  

   met offers in te gaan.  

  

Die werk van die hoëpriester was om mense se offers te vat en in die plek binne die 

tempel in te gaan wat hulle die Allerheiligste genoem het. Dit was ’n kamer binne 
hierdie gebou wat net hy in mag gegaan het. 

 

Hierdie ingaan binne hierdie kamer was ook bedoel gewees om ’n prentjie te wees. 
Dit was ’n prentjie wat vir mense gewys het hulle kan nie self hulle offers vir die Here 

vat nie. Hulle is nie die regte mense om vir die Here offers te vat nie.  

 

Die Here wys dat net Hy sal wys wie vir Hom offers vir ons sondes mag vat. En dit is 

net een persoon: die hoëpriester. 

 

Wanneer mense gekyk het na die hoëpriester wat alleen binne in hierdie kamer, die 

Allerheiligste ingaan, dan het hulle gesien en geglo, hulle kan nie self offers vir hulle 

sonde na die Here toe vat nie.  

 

6. Jesus is die regte hoëpriester, nie die prentjie hoëpriester nie. 

 

Wie is die regte hoëpriester volgens die Bybel?  

 

Kyk hoe wys die Bybel dit vir ons in Hebreërs 9 vers 11: “Christus egter het gekom 

as Hoëpriester van die goeie dinge wat nou verwesenlik is, en Hy het deur ’n 
uitnemender en meer volmaakte tabernakel beweeg wat nie deur mense hande 

gemaak is nie, dit wil sê wat nie van hierdie skepping is nie.’’ 
 

Hier sê die Bybel vir ons dat Jesus is die regte Hoëpriester. 

 

Die hoëpriesters wat in die tempel wat in Jerusalem Israel was en deur mense 

gebou was, was nooit die regte hoëpriester nie. Hulle was net prentjiehoëpriesters. 

Hulle was net prentjies wat gewys het dat God vir Jesus as die regte groot 

Hoëpriester na ons toe gestuur het. 

 

Wanneer hierdie hoëpriesters binne in daardie donker kamer in die tempel ingegaan 

het, het hulle ook nie regtig die offer vir God gevat nie. Dit was net ’n prentjie dat 
Jesus die offer wat Hy vir ons sondes gebring het self na God toe gevat het, nie 

binne in ’n donkerkamer iewers in ’n gebou nie, maar in die hemel na God self toe.  

 

Dit is regtig. Jesus het Homself vir ons sondes geoffer. Hy het al ons sondes betaal. 

Na Hy al ons ondes betaal het, het Hy hierdie betaling na God die Vader self 

geneem. 

 



Daarom hoef ons nooit weer vir God self offers te vat vir ons sondes nie. Jesus is 

ons Hoëpriester wat sy offer vir ons sonde self na God die Vader in die hemel gevat 

het om ons vir altyd van al ons sondes vry te maak. Daarom is en sal ons nooit weer 

vir enige van ons sondes skuldig wees by die Here nie. 


