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Inhoud  Die wyse waarop die Here ons vergewe is om ons heilig te maak. Hy het mens 

geword en heilig geleef, maar het sy lewe as offer gegee om as onheilige mens te sterf onder 

die toorn van God. Hy vergewe ons deur ons in te sluit in sy verdienste sodat ons uit sy 

verdienste vir God kan leef. Vergifnis is nie boetedoening nie. Boetedoening beteken dat 

Jesus gesterf het sodat mense in skuld mag leef voor God net solank hulle hul skuld weer 

regmaak. Christus vergeef ons op so wyse dat ons uit sy verdienste heilig is en nooit weer 

enige skuld voor God sal hê vir enige sonde van die hede, verlede of toekoms nie. Hy 

vergewe ons so dat ons liefde met al ons tekortkomings vir God volkome liefde is deur 

Christus se verdienste. Boetedoening in om by god ŉ kredietkaart te kry met jou naam op 

waarmee jy tot ŉ sekere limiet skuld mag maak en in skuld mag leef. Heiligmaking beteken 

dat Christus jou op sy kredietkaart wat nooit skuld op kan hê nie, laat leef. 

 

Liturgie. 1. Lied 169: 1, 2, 3. 2. Evangelielesing  Heb. 9: 24 -28. Lied 167 verse 1 en 

2; Wetslesing Heb. 12: 4- 13. Ps. 119 verse 8, 12, 13, 14. ; 4. Lied 171 verse 1 en 2. 

 

Skriflesing Hebreërs 2: 10 – 18; 10: 9 – 23. 

 

Teks Hebreërs 2: 11 Hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is 

almal uit een Vader. 

 

Tema Christus vergewe ons deur ons op sy rekening te neem en ons uit sy 

verdienste te laat leef. 

 

1. Die wyse waarop die Here ons vergewe is om ons heilig te maak. Dit is die 

aankondiging in ons teksvers: Christus wat self as mens vandag heilig is, maak ons 

heilig. Dit is hoe die Here mense vergewe: Hy maak hulle heilig.  

 

Dit is ook die aankondiging in Hebreërs 10: 10, ek hou dit vir u voor uit die nuwe 

direkte Afrikaanse vertaling (NDV): “Volgens sy wil is ons heilig gemaak deur die 

offer van die liggaam van Jesus Christus, eens en vir altyd.” Eens en vir altyd is ons 

heilig gemaak om vir altyd heilig te wees. Indien ŉ mens nog bietjie huiwerig is om te 

aanvaar wat hier aan gekondig word, word alle huiwering met 10 vers 14 weggevat: 

“Want deur die een offer het Hy hulle wat geheilig word, vir altyd vervolmaak.” (NDV) 

 

Dit is sonder teenspraak. Die wyse waarop die Vader ons vergewe deur die Here se 

offer – is om ons vir Hom vir altyd heilig en volmaak te maak. Deur die offer van die 

Here is ons vir God altyd heilig en volmaak. 

 

2. Die probleem wat ons met hierdie aankondiging het, is dat ons as mense nie ŉ 

idee het wat dit beteken om heilig te wees nie. Dit is juis hierdie onbegrip van mense 

oor wat heilig beteken dat die vertalers van die 1983 Bybelvertaling die woord “heilig” 
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met “afgesonder vir God” vir God vertaal het. Daarmee het hulle egter ons onbegrip 

van wat heilig beteken deel van die Bybel self gemaak. 

 

Die probleem wat ons het met die manier waarop die Here ons vergewe, was die 

rede vir die Reformasie 500 jaar gelede. Ons vier hierdie jaar die 500 jarige 

herdenking van die dag waarop die Reformasie van die Kerk uit die Rooms Katolieke 

afgodsdiens begin het. Dit het begin juis toe Martin Luther as priester en lektor van 

die universiteit 95 stellings teen die kennisgewingbord van die stadskerk in die dorp 

Wittenberg opgesit het, om ŉ debat oor die wyse waarop die Here ons sondes 

vergewe, aan te kondig. Dit was op die 31ste Oktober 1517.  

 

Met hierdie 95 stellings het Martin Luther protes aangeteken teen die wyse waarop 

mense se sondes vergewe was binne die Rooms Katolieke Kerk. 

 

3. Wat minder bekend is, is dat die Reformasie in Frankryk deurgebreek het op die 1 

November 1533 met die openingsrede van die rektor van die universiteit van Parys, 

Nicolaas Cop, wat deur Johannes Calvyn vir hom geskryf was. In hierdie 

openingsrede was die boek Hebreërs gebruik om te wys dat God mense op ŉ ander 

wyse vergewe as wat die Rooms Katolieke Kerk mense se sondes vergewe het.  

 

Die Here vergewe ons deur ons heilig te maak!  

 

Hy vergewe ons nie deur net die straf van ons sonde op Hom te neem nie. Kyk 

gerus weer na Hebreërs 10 vers 10 “Volgens sy wil is ons heilig gemaak deur die 

offer van die liggaam van Jesus Christus, eens en vir altyd.”Die offer van die Here is 

nie maar net ŉ manier waarop die straf van sonde weggevat word nie. Die offer van 

die Here is die manier waarop ons werklik vir God eens en vir altyd heilig is. 

 

Eens en vir altyd heilig, beteken om nooit weer vir enige sonde by God skuldig te 

wees nie, maar nog meer, altyd heilig beteken ons liefde vir God is vir altyd vir Hom 

volkome, al is dit nie reg en volkome soos die wet van God wys dit moet wees nie. 

 

Die Here se manier van vergewe laat ons liefde en lewe vir God altyd volgens sy wil 

volkome wees, al kan ons dit nie so leef nie. 

 

4. Dit is hoekom ons nie die woord heilig regtig kan begryp nie. Ons verstaan 

vergifnis van sonde heeltemal as iets anders as om heilig te wees. Ons verstaan 

vergifnis van sonde as boetedoening.  

 

Dit is presies soos die Rooms Katolieke Kerk vergifnis van sonde in die tyd van 

Reformasie tot vandag toe nog verstaan. In hulle Bybel, die Vulgata, word die woord 

bekering op plekke soos Matteus 4 vers 17 in Latyn vertaal met boetedoening. In die 

Vulgata sou Jesus dan aangekondig het: doen boete want die koninkryk van God het 

naby gekom.” Daarom is vergifnis in die Rooms Katolieke Kerk iets wat gebeur deur 
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die mens se boetedoening en hierdie boetedoening vind plaas binne die biegstoel 

saam met ŉ priester van die Rooms Katolieke Kerk. 

 

Ek wil graag vir u ŉ voorbeeld gee om die verskil toe te lig oor hoe vergifnis 

boetedoening deur mense is en hoe vergifnis heiligmaking is deur Jesus Christus is. 

 

Die voorbeeld gaan oor krediet by die bank en ŉ kredietkaart! 

 

Die kinders! Kyk wat hou ek hier in my hand vas! Dit is ŉ kredietkaart. Gewoonlik is ŉ 

kredietkaart iets met jou pa se naam op wat jou ma gebruik as sy winkels toe gaan.  

 

Hierdie kredietkaart is ŉ baie snaakse ding. Dit is iets wat die bank vir jou gee 

wanneer jy die waarborg vir hulle kan gee dat jy kan geld as skuld kry omdat jy jou 

skuld later sal terug te betaal.  

 

5. Het julle al ooit by julle ouers gehoor dat dit is wat ŉ kredietkaart is? Dit is ŉ bewys 

wat die bank vir jou gee dat jy kan skuld maak omdat jy jou skuld sal terugbetaal. Jy 

sal weer vir al jou skuld wat jy mag maak, vergoeding doen. Mense maak asof ŉ 

kredietkaart geld is wat jy verniet kry, Maar dit is nie. Dit is skuld wat uitgestel word. 

Daarom verduister hulle hierdie uitgestelde skuld met die naam, krediet. Dit is ŉ 

skuldkaart, nie ŉ kredietkaart nie. 

 

Wie kan sulke kaarte kry en hoe kry jy so kaart – ek mag skuld maak terwyl ek nie 

geld het nie?  

 

Het julle al ooit ander kinders sien goed koop met ŉ kredietkaart van die bank met 

hulle naam daarop? Nooit nie! Kinders mag nie kredietkaarte kry nie. Hoekom nie? 

Want hulle kan nie hulle skuld met die bank regmaak nie. Om skuld te kan maak by 

die bank moet jy eers vir hulle ŉ waarborg gee dat jy jou skuld weer met die bank 

gaan regmaak.  

 

Daarom kan kinders nie toestemming kry om skuld te maak op die bank se naam 

nie. Grootmense kan! Grootmense moet eers waarborge neersit, hul huise, karre, 

hul salarisse en as hulle hierdie waarborg neersit by die bank, dat al hierdie goed 

nou aan die bank eerste behoort, dan kan hulle op die bank se naam skuld maak 

terwyl hulle self nie geld het nie. 

 

6. Ons verstaan nie die Here se manier van sondevergifnis nie, omdat ons dink die 

Here se vergifnis werk soos om ŉ kredietkaart by God te hê waarmee jy skuld kan 

maak, omdat God weet jy sal jou skuld met Hom weer sal regmaak. 

 

Het julle al gehoor van mense wat sê hulle het hulle hart en lewe vir die Here gegee?  
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Dit is hoe hulle glo dat hulle by die Here ŉ kredietkaart gekry het met hulle naam 

daarop – hulle kon vir die Here waarborg gee vir ŉ kredietkaart om mee sonde te 

doen. Hulle mag nou skuld maak by die Here met hierdie kredietkaart. Maar hulle 

moes eers as waarborg vir die Here hul lewe en hart vir God gee voor hulle vir hulle 

sonde ŉ kredietkaart kon kry. Omdat die Here nou hulle hart en lewe as waarborg 

het, mag hulle nou sondeskuld maak. 

 

Hierdie mense glo dit regtig so! Hulle het hul lewe en hart vir God as waarborg 

gegee sodat die Here hulle kan toelaat om sondeskuld te maak en met sondeskuld 

te kan leef, tot op die limiet wat God vir hulle gee om sondeskuld te kan maak. 

 

Dit is hoe die Rooms Katolieke Kerk vandag nog die Here se kredietkaart op sonde 

vir mense uitreik. Dit gee mense die geleentheid om sondeskuld te maak, maar daar 

is ŉ limiet, ŉ beperking op. Daar is doodsondes waarvoor die Here se kredietkaart vir 

sondevergifnis nie werk nie. Gaan jy oor die limiet en jy doen dit wat volgens hulle ŉ 

doodsonde is, dan verval jou kredietkaart by God en werk hierdie kaart nie meer vir 

die vergifnis van sonde nie. 

 

8. Die Naam waarin die skuld gemaak word, is baie belangrik! Wanneer julle op ŉ 

kredietkaart kyk sal julle eers jul pa’s en ma’s se name op hierdie kaart sien. Daar is 

egter nog ŉ ander baie belangrike naam op. Dit is die Naam van die 

kredietverskaffer. Dit is name soos “Masterkaart” of Visakaart.” Hierdie is baie groot 

en sterk maatskappye wat baie geld het wat as skuld gebruik kan word. Deur hulle 

geld as skuld uit te leen, maak hul weer wins op hulle geld. Sonder hierdie Naam sal 

jy nooit kan skuld kry om op te leef nie. 

 

Dit is hoe mense sien hoe Jesus sondevergewe. Hy is die groot maatskappy wat 

soveel krag en mag het dat Hy skuld kan uitleen om op te leef. Maar dan moet jy 

eers jy eiendom as waarborg gee om op skuld te kan leef. 

 

Dit is hoe mense gewoonlik dan Jesus se vergifnis sien. Hy is die groot Here wat 

skuld as krediet gee. Hy gee vir jou die geleentheid om op sy Naam skuld te maak 

en om op skuld te leef, omdat jy jou lewe en hart vir Hom as waarborg gegee het dat 

jy jou skuld met Hom sal regmaak. 

 

Die groot verskil wat Jesus dan in sulke mense se lewens maak is dat sonder Jesus 

mag jy nie by God in skuld leef of by God skuld maak nie. Wanneer jy jou hart en 

lewe vir God gee, dan mag jy by God skuld maak en in skuld leef. 

 

9. Dink u die voorbeeld is vergesog of onbillik? 

 

Kom ons toets dit! 
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Is ons skuldig by die Here vir die sondes wat ons elke dag doen? Moet ons elke dag 

na die Here gaan en ons oortredings se skuld met die Here weer uitsorteer en 

regmaak? 

 

Broers en susters, voel u skuldig voor God vir sondes wat u doen? Is daar tussen u 

en die Here skuld? As die antwoord ja is, ek het hierdie sonde nog nie met die Here 

reggemaak nie, ek is nog skuldig omdat ek in en met hierdie sonde leef, dan is dit 

mos hoe Jesus in jou lewe inpas! 

 

Want jy glo mos in Jesus ! Jy glo Jesus en moet elke dag weer jou sondes met die 

Here uitmaak! Dan is Hy mos die kredietverskaffer! Hy het gesterf om vir jou die 

krediet te gee dat jy skuld kan maak en met skuld kan leef. Net so lank jy jou 

rekening goed bestuur en daar altyd ŉ inkomste is, mag jy in skuld leef!  

 

Dit is hoe Jesus in vandag se Christelikheid inpas! Hy het die waarborg van my hart 

en lewe gekry en daarom kan ek skuld maak en in skuld leef, net solank daar ook ŉ 

inkomste wys op my rekening. 

 

10. Hoe moet mense hul sondeskuld wat God hulle voor krediet gee weer met God 

regmaak en sorg dat daar in hulle kredietrekening by die Here ŉ voortdurende 

inkomste is?  

 

Dit is wat boetedoening gebeur! Dit is hoe mense hul sondeskuld met God regmaak 

en sorg dat daar op hul rekening by God altyd skuld en ŉ inkomste is.  

 

Wat was boetedoening in die biegstoel by die priester in die tyd van Martin Luther? 

 

1. Dit ŉ erkenning van sonde, sondeskuld en die oordeel van God oor jou as 

sondaar, 2. Dit is berou oor sonde en sondeskuld, 3. Dit is afkeer in jouself oor jou 

sonde, 4. Dit is ŉ onderneming om goed te doen en met sekere geestelike dade te 

bewys dat jy werklik jou skuld erken, aanvaar en daarvoor vergoed et liefdesdade. 

 

Dit is die wyse waarop jy jou kredietrekening by God bestuur elke dag. Wat is die 

voordeel van hierdie kredietrekening? Jy kan met hierdie erkennings van sonde en 

vergoeding met liefdesdade – altyd by God sonde skuld maak en in sondeskuld leef. 

 

11. Dit is hierdie opvatting wat maak dat ons nie die Here se manier van vergifnis 

kan verstaan nie. Kyk weer na Hebreërs 10 vers 14: “Want deur die een offer het Hy 

hulle wat geheilig word, vir altyd vervolmaak.” (NDV) In die 1983 vertaling klink dit 

so: “Deur die een offer het Hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome 

van sonde vrygemaak.” Vervolmaak of “ vir altyd volkome van sonde vrygemaak” 

beteken om nooit weer vir enige sonde ooit skuld te kry nie.  
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Die offer van die Here wat Hy gebring het, maak dat ons nooit weer enige 

sondeskuld vir enige sonde het nie. Dit is al, doen jy nog sondes. Die sondes wat jy 

doen, kan jou nie by God in die skuld bring nie. 

 

Dit is hoe die Here se offer werk. Dit maak dat sondes nooit weer sondeskuld kan 

veroorsaak nie, al doen jy sonde. Dit is wat heilig beteken – sonder sonde of 

sondeskuld vir God!  

 

Dit is glad nie so dat die Here vir ons ŉ kredietkaart by God oopmaak sodat ons met 

sondeskuld by God kan leef, net solank ons ons rekening by God goed bestuur nie. 

Dit werk totaal anders. 

 

12. Die woord wat Martin Luther in sy 95 stellings gebruik het wat die deurslag vir die 

Reformasie gegee het, was die woorde: “die verdienste van Christus”. Ek gaan vir u 

ŉ paar van die 95 stellings lees waar hierdie saak “die verdienste van Christus” 

gestel word:  

 

“58. Dit kan ook nie die verdienste van Christus en die Heiliges wees nie, want dit 

bewerk sonder die pous altyd genade vir die innerlike mense soos wat dit kruisiging, 

dood en hel bewerk vir die uiterlike mense. 

60. Ons dui met volle oortuiging hierdie skat aan as die sleutelmag van die kerk 

(Hierdie skat is aan die kerk geskenk deur Christus se verdienste) 

62. Die ware skat van die kerk is die hoogheilige Evangelie van die heerlikheid en 

genade van God. 

63. Hierdie skat is met goeie rede uiters gehaat, omdat dit van dit wat die eerste is 

die die laaste maak. (Matt.20:16) 

64. Die skat van die aflaat is daar teenoor met goeie rede uiters geliefd, omdat dit 

van dit wat die laaste is, die eerste maak.” 

 

Martin Luther stel dat Christus se verdienste bewerk vir mense genade sonder die 

pous. Christus se verdienste gee aan die kerk die skat van vergifnis van sonde wat 

die kerk kan verkondig. 

 

13. Om heilig te wees beteken om uit die verdienste van Christus te leef. Hierdie 

woord “die verdienste van Christus” het deur die manier waarop ons glo mense 

vergewe word, al heeltemal uit die teologiese en geloofstaalstaal van die kerk 

verdwyn. Wanneer laas het u van so iets gehoor? Die verdienste van Christus? 

Wanneer en waar gebruik u hierdie woord in u eie geloofslewe: “die verdienste van 

Christus”? 

 

Kom ons gebruik weer ons voorbeeld van ŉ kredietkaart om hierdie manier waarop 

die Here ons vergewe te kan ontdek: om heilig te wees deur die verdienste van 

Jesus Christus. 
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Die groot fout wat ons maak is om te dink dat die Here deur sy lewe en sterwe vir 

ons ŉ kredietrekening by God oopmaak om skuld te mag maak en op skuld te mag 

leef. Die rekening waarmee die Here besig was deur as mens heilig te leef maar as 

offer vir onheiligheid te sterf, was sy eie rekening by God die Vader, nie ons rekening 

nie. Deur self ŉ heilige mens in ons plek te wees as as heilige mens te leef, het Hy 

sy heiligheid verdien. Dit was die verdienste van sy lewe vir Homself gewees – 

heiligheid! Sy rekening by God is vol van sy volkome liefde en toewyding aan God. 

 

14. Die offer van Jesus Christus vir ons sonde gegee het, was Homself as mens –  

was sy betaling vir ons onheiligheid en ons sondeskuld. Hy het nie sy heiligheid wat 

Hy deur sy hele lewe met liefde en toewyding aan God opgebou het vir Homself 

gebruik nie. Daardie verdienste van heiligheid lê nou vir altyd by God in die rekening 

van Jesus Christus.  

 

Kyk weer gerus na hoofstuk 2 vers 18: “Omdat Hy self versoek is, en gely het, kan 

Hy dié help wat versoek word.” Hy is heilig as mens, Hy word versoek en gee nie 

aan sonde toe nie en het daarom geen sondeskuld nie. Hy ly, beteken Hy gee sy 

lewe as die vergoeding, die betaling, die offer vir sondeskuld sodat daar nooit weer 

enige sondeskuld kan wees nie. 

 

Hoe help Hy die wat versoek word, bedoelende, die wat elke dag versoek word en 

elke dag toegee aan versoekings? Die antwoord is glad nie dat hy hulle help om nie 

weer aan versoekings toe te gee nie. 

 

Die antwoord is deur sy opgeboude kredietrekening. Hy het volkome heiligheid vir 

altyd in sy rekening wat in sy Naam is opgebou. Die wyse waarop Christus ons help, 

is nie deur vir ons ŉ rekening op sy Naam by God oop te maak om skuld te mag 

maak nie. 

 

Hy laat ons leef uit sy kredietkaart, uit sy rekening! 

 

15. Hoeveel krediet het Christus in sy rekening opgebou?  

 

Dit is onuitputbaar! Dit is wat die verdienste van Christus beteken. Hy het soveel 

deur sy liefde en toewyding aan God die Vader verdien, dat hierdie verdienste 

onuitputbaar, volkome in oorvloed is.  

 

Christus se vergifnis is om ons in te sluit by die krediet in sy rekening, opgeboude 

krediet waarin daar nooit enige skuld kan wees nie, sodat ons uit sy krediet kan leef 

elke daag. Dit is die verskil. Sy kredietrekening is vol van sy verdienste, daar is 

soveel wins in dat dit nooit weer uitgeput kan word nie. Christus het nie ŉ 

skuldrekening by god waarin Hy skuld maak en skuld vereffen nie. 
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Vergifnis beteken die Here laat jou uit sy kredietrekening leef. Daarom kan jy met 

hierdie rekening nooit weer enige skuld by God kry nie. Jy leef uit Christus sy 

krediet, sy verdienste, nie met die reg om skuld te mag maak nie. Daarom is jy in jou 

lewe en liefde vir God altyd heilig – altyd volkome sonder skuld binne die 

kredietrekening van die Jesus Christus. 

 

“Want deur die een offer het Hy hulle wat geheilig word, vir altyd vervolmaak”. 

(10:14) 

 

16. Iets daarvan sien ons tog ook in ons kinders! 

 

Hulle kan nooit skuld maak nie. Hulle kan nooit hul eie rekening oopmaak om op te 

leef nie. Hulle hoef nooit vir hulle eie rekening borg te staan nie. Hulle leef uit ons 

rekenings en daarom het hulle nooit skuld nie. Ons dra hulle skuld en laat hulle uit 

ons verdienste leef. Hulle leef so skuldvry vir altyd teenoor ons as ouers en altyd 

binne ons verdienste, nooit hulle eie verdienste nie. 

 

Uit watter rekening leef u en ek vir die Here? 

 

Die kredietrekening wat Jesus vir ons sou oopmaak om skuld te mag maak by God 

en met ŉ limiet in skuld by God te mag leef? Dan is u hele lewe ŉ lewe van 

vergoeding – om met sondebelydenisse en liefde jou skuldrekening by God goed te 

bestuur! 

 

Of is jy heilig? 

 

Heilig omdat die Here jou op sy rekening laat leef uit sy verdienste uit – sy heiligheid 

wat Hy vir jou in sy rekening nagelaat het. Heilig, sonder skuld vir enige sonde altyd 

voor God in sy guns! Besig om in krediet, nooit skuld, by God te leef elke dag. 

 

Dit is tog wat ons teksvers uitwys – Hy wat heilig maak en hulle wat geheilig word, is 

uit Een Vader. God die Vader maak ons sy kinders. Dit is hoe Hy vergewe en dan 

laat Hy ons lewe op die rekening van sy Seun Jesus Christus. Op ŉ rekening wat net 

krediet in het, nooit skuld kan hê nie. Daarom kan ons voluit in liefde en sonder skuld 

vir God leef. 

 

17. Ons mag nie dat geestelikes vir ons weer op ons eie kredietkaart vir God laat 

leef nie. Kinders, het julle al op televisie gesien dat ooms kerkhou en dan na ŉ ruk sê 

hy mense moet na vorentoe kom en voor die kansel kom staan. Dan loop baie 

mense soontoe en dan staan hulle daar en dan sê hy vir hulle hulle moet nou hulle 

harte en lewens vir God gee. Dan huil hulle en doen wat hy sê! 

 

Wat se ding is dit wat hulle doen? 
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Hulle noem dit ŉ “altar call”. In Afrikaanse beteken dit om na die altaar geroep te 

word. ŉ Altaar is die plek waar jou offers vir die Here aan die Here geoffer word. Dit 

was die groot klip waarop al die bokkies en skape wat mense in die Ou Testament 

as offers vir hulle sonde gebring het, deur priesters geoffer is. 

 

Hulle maak van die plek voor die kansel ŉ offeraltaar waar jy jou hart en lewe vir 

Here moet kom gee. Vir wat? Sodat jy by die Here ŉ kredietkaart kan kry om 

sondeskuld te kan maak en in skuld by die Here te kan leef. 

 

Hulle gee hul harte en lewens vir Jesus sodat hulle kredietkaarte kan kry om by God 

in die skuld te mag leef omdat hulle vir God die waarborg gee hulle sal alle skuld 

altyd met die Here regmaak. 

Maar die Bybel sê die Here met sy offer alle offers weggevat. Mense mag nie meer 

vir god offers vir skuld gee nie, want hulle leef nie op hulle eie rekening vir die Here 

nie. Hulle leef op die Here se rekening! 

 

18. Waar is die mense wat op hulle eie rekening kan skuld maak by God se 

biegstoel vandag? 

 

Hulle gaan nie meer na Rooms Katolieke Priesters by die bieghokkies en biegstoele 

in die Roomse Kerke nie. Daardie geestelikes wat mense by God op rekening plaas 

het vir elke mens ŉ nuwe biegstoel en bieghokkie gemaak – hulle binnekamers. 

Daar waar God se kinders met hulle Vader in sy liefde mag besig wees, dit maak 

geestelikes die nuwe biegstoel. Nou moet elkeen elke dag na sy binnekamer gaan 

om met God daar sy skuld op sy kredietkaart by God te bestuur.  

 

In jou binnekamer moet jy nou jou skuld voor God bely, jou skuld regmaak deur te 

wys hoe jammer jy is en te beloof dat jy dit sal regmaak deur God beter te 

gehoorsaam en beter lief te hê. Om met God besig te wees met jou skuld – is 

boetedoening. Mense maak vandag hulle berou oor sonde en ondernemings om 

gehoorsaam te wees – offers vir God vir hulle skuld.  

 

Kyk hoe gaan iemand wat op die Here se rekening leef en nie hul eie kredietkaart by 

God het om op skuld te mag leef, hoe gaan gelowiges na God in hulle binnekamer! 

 

“22 laat ons tot God nader met ŉ opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons 

harte is immers gereinig van ŉ 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.” 

 

Ons gaan nooit weer met skuld, ŉ skuldige gewete of offers vir skuld na God toe, nie 

in ŉ erediens of in ons binnekamer nie. Ons Gaan na God gereinig van ŉ skuldige 

gewete want Hy doen wat Hy beloof – Hy laat ons lewe uit Christus se verdienste, 



Christus vergewe ons deur ons op sy rekening te neem en ons uit sy verdienste te laat leef. 
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ons is op Christus se kredietrekening. Daarom is ons altyd heilig en nooit weer 

skuldig nie.  

 

Hy wat heilig maak sowel as hulle wat geheilig word, is almal uit een Vader. Kom 

ons leef met en gaan na hierdie Vader by wie ons ons vir altyd heilig gemaak is: 

mense wat leef uit die kredietrekening, die verdienste van Jesus Christus. 

 


