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Inhoud Hierdie preek wys hoe ons as gelowiges deur Christus heilig, sonder smet en 

onberispelik vir God gemaak en gehou word, en hoe dit ons lewenswyse verander sodat ons 

vir God heilig leef. Heilig wees en heilig leef gaan oor hoe ons in God se liefde met liefde vir 

Hom leef. Dit gaan nooit oor hoe ons deel van God se goddelikheid word nie. Christus maak 

sy offer die wyse waarop Hy ons elke dag heilig, sonder smet en onberispelik vir God maak 

en hou. Ons maak ons nie self heilig met gebede, bekerings en oorgawes nie. Heilig leef is 

ook nie om al minder sondes te doen nie of nog minder om al meer goddelik te word nie. Dit 

is om jou roeping teenoor God te vervul uit die geloof dat Hy jou heilig maak en heilig hou.  

 

Skriflesing Hebreërs 2: 10 – 18; (1983 vertaling) 7: 25 – 27; 9: 13,14; 10: 11 -14; 19 

– 25. (Nuwe Afrikaanse Direkte Vertaling NAD) 

 

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

almal uit een Vader.” 

 

Tema Christus maak en hou ons heilig sodat ons God vrymoedig kan liefhê en dien 

 

1. Ons doop vanoggend vir Amelia en Liëtte omdat hulle heilig gemaak is vir God se 

liefde.  

 

Die woord “heiligmaak” en heilig maak is vandag vir mense vreemde woorde. Dit is 

nie meer woorde wat mense elke dag gebruik nie. Wanneer predikante, pastore en 

priesters hierdie woorde gebruik, dan bedoel hulle deesdae dat om heilig te wees, is 

om goddelik te wees en om heilig gemaak te word beteken om goddelik gemaak te 

word. 

. 

Hulle bedoel regtig dat jy iets van God binne in jouself moet wees, kry en soos God 

moet wees. Hulle gebruik uitdrukking soos “Jy moet God in jou lewe innooi”, God 

moet in jou lewe inkom” en “God moet deur jou leef.” Wanneer jy só is en só leef, 

dan sê hulle jy is heilig en jy leef heilig. 

 

Dit is sommer net afgodsdiens wanneer jy glo om heilig te wees en te leef, is om 

goddelik te wees en leef. 

 

Heilig in die Bybel gaan altyd oor liefde, nie goddelikheid nie. Wat is vir ons so 

kosbaar, so spesiaal, dat as jy dit voel of het dat jy dit vir ander mense wegsteek en 

nie vir hulle wys nie, sodat hulle nie weer dit wat vir jou so kosbaar is weer met hulle 

grappige en vuil woorde en gedagtes snaaks en goedkoop probeer maak nie?  

 

Dit is liefde! Liefde is heilig en om lief te hê soos liefde moet wees, is om heilig te 

leef. Daarom het die Bybelvertalers die woord “heilig” op baie plekke in Hebreërs 
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met die woord “afgesonderd” vertaal, om dit weg en een kant vir ander te hou omdat 

dit so kosbaar vir jou is! 

 

2. So? Wat sê ons teksvers oor Amelia en Liëtte? Hoekom gaan ons hulle doop? 

““Hy wat heilig maak, sowel as die mens wat geheilig word, is almal uit een Vader.” 

Hierdie vers sê allereers Christus maak ons heilig vir God die Vader en omdat Hy 

ons heilig maak, is ons geheilig. Ons doop Amelia en Liëtte, omdat Jesus Christus 

hulle heilig gemaak het en hulle daarom geheilig is.  

 

Ons kan dit ook anders sê! Liefde is heilig. Daarom het Jesus Christus Amelia en 

Liëtte kosbaar vir God se liefde gemaak en ook só hulle liefde vir God kosbaar 

gemaak.  

 

Dit is wat die teken van die doop altyd vir hulle gaan wys: Jesus Christus het jou vir 

God die Vader se liefde kosbaar gemaak en maak ook dat jou liefde vir God die 

Vader kosbaar is. 

 

Die vers sê vir ons nog ŉ tweede belangrike ding oor heiligheid. Kom ons kyk weer 

na hierdie vers: ““Hy wat heilig maak, sowel as die mens wat geheilig word, is almal 

uit een Vader.” Ons en Christus is uit een en dieselfde Vader. Christus se Vader is 

ook ons Vader. Daarom is Jesus nie skaam om ons, sy broers en susters, te noem 

nie. 

 

Uit een Vader, beteken, gemaak om ingesluit en deel te wees deur God die Vader, 

Christus wat God die Seun is en ons wat ingesluit is in Christus. Heilig gemaak 

beteken deel van liefde van God die Vader gemaak. 

 

3. Kan iets wat sleg, gebreek en vuil is, kosbaar wees? 

 

Is daar enige iets wat julle het wat nou sleg is, gebreek is en vuil is, wat vir julle nog 

kosbaar is? Wat maak jy met dit wat vir jou kosbaar is? Jy maak dit heel, skoon en 

goed, en baie belangrik, jy hou dit so! Dit is presies wat Jesus Christus met ons 

doen. Hy maak ons heilig en hou ons heilig vir God die Vader se liefde.  

 

Van Jesus word in Hebreërs 7: 26 gesê dat Hy heilig, sonder skuld en smetloos is. 

Dit is presies die teenoorgestelde daarvan om gebreek, vuil of sleg te wees. Paulus 

gebruik presies hierdie uitdrukking in Kolossense 1: 22, maar nou word dit van 

kinders van die Here gesê: “Maar nou het Hy julle ook met Homself versoen deurdat 

sy Sy as mens gesterf het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor Hom te 

stel.” Jesus is heilig, sonder skuld en smetloos, en ons as kinders van die Here is 

heilig, sonder smet en onberispelik!  
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Dit is nog maklik om te glo dat Jesus as mens heilig, sonder smet en skuldloos, dit 

is, onberispelik is, maar hoe kry die Here dit reg om ons so te maak soos Hy as 

mens is: heilig, sonder smet en onberispelik. 

 

4. Die antwoord is dat Jesus self versoek is en gely het, nie aan hierdie versoekings 

en verleidings toegegee het nie, en nou ons wat aan versoekings en verledings 

toegee, kan help. 

 

Hoe help Hy ons wanneer ons toegee aan versoekings en verleidings? 

 

Hy help ons deur vir ons ŉ barmhartige en getroue Hoëpriester te wees, wat sy lewe 

as die offer gegee het. Dit word by herhaling in Hebreërs gestel dat Jesus sy lewe as 

offer gee: “Hy het immers een en vir altyd ŉ offer vir die sondes gebring toe Hy 

Homself geoffer het” 7: 27. “Hiervoor het Christus Homself immers Homself as 

volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer” 9: 14; 

 

Jesus is ook as mens versoek en verlei om sonde te doen, maar Hy het nie sonde 

gedoen of aan versoekings toegegee nie. Daarom is Jesus self ŉ heilig, smetlose en 

onberispelike, dit is, onskuldige mens.  

 

Hoe help dit ons wat aan versoekings en verleidings toegee? 

 

Want Hy is vir ons geoffer! Dit beteken Hy is as heilige, smetlose en onberispelike 

mens deur God die Vader gestraf en behandel het as ŉ onheilige, smetterige en 

skuldige mens vir al die sondes wat ons doen deur aan versoekings en verleidings 

toe te gee. 

 

Sy offer maak ons heilig!  

 

Dit is hoe dit spesifiek duidelik in twee verse as die opsomming en hoogtepunt van 

Christus se werk aangekondig word in Hebreërs 10. 1. “Volgens sy wil is ons heilig 

gemaak deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, eens en vir altyd.” 10:10; 

DAV 2. “Want deur die een offer het Hy hulle wat geheilig word, vir altyd 

vervolmaak.” 10:16. 

 

Christus se offer maak dat ons ingesluit word deel kry aan wie Hy as mens vandag 

in die hemel is: heilig, smetloos en onberispelik, sonder skuld, omdat Hy wat só is, 

vir ons geoffer is as ŉ onheilige, smetterige en skuldige sondaar. 

 

Dit is hoe Christus ons elke dag help as ons barmhartige en getroue Hoëpriester: Hy 

maak en hou ons heilig vir God se liefde. 

 

5. Die kinders! Ons kan die werk van die Here Jesus Christus vandag verduidelik 

met die voorbeeld van ŉ ma wat julle klere heelmaak, was en stryk. 
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Wanneer julle skool toe gaan, hoe lyk julle klere? Dit is mooi heel, gewas en gestryk! 

En hoe lyk dit as julle na skool by die huis kom? Dit is stukkend, met vet en 

tamatiesouskolle en gekreukel. Wanneer julle die volgende dag skool toe gaan, hoe 

lyk julle klere dan? Dit is weer mooi heelgemaak, gewas en gestryk! En wanneer 

julle dan weer by die huis kom, hoe lyk dit dan? Weer stukkend, vuil en gekreukel en 

more gaan jy al weer met heel, gewasde en gestrykte klere skool toe. 

 

Hoe kan dit so werk? Jy maak die hele tyd, stukkend, vuil en gekreukel, maar jy leef 

altyd met heel, skoon en gestrykte klere? Want jy het ŉ barmhartige en getroue ma! 

Sy maak elke dag jou klere, heel, skoon en stryk dit! 

 

Wanneer hou dit op? Nooit nie! Want sy bly altyd jou barmhartige en getroue ma. Sy 

gaan nooit eendag vir jou sê, ek is nou klaar, omdat jy nie jou klere kan heel hou, 

skoonhou en ophou kreukel nie, gaan ek nou ophou om dit heel te maak, te was en 

te stryk! Nooit nie! 

 

Want barmhartig beteken sy wil nie hê jy moet skaam leef met stukkende, vuil en 

gekreukelde klere nie, sy wil hê jy moet trots kan leef. Getrou beteken dit is wie sy is 

en wat sy doen – sy hou aan om jou goeie ma te wees! 

 

6. Wat doen die Here Jesus elke dag vir altyd, so lank as wat jy lewe?  

 

Wat maak Hy elke dag wanneer jy aan versoekings en verleidings toegee, en jouself 

met sonde stukkend maak? Hy maak jou elke dag weer heel, heilig! Wat maak Hy 

elke dag wanneer jy met sondes jouself besmet met skande en ŉ slegte naam? Hy 

was en reinig jou weer van alle sondesmet? Wat maak Hy elke dag vir altyd wanneer 

jy met sonde eintlik jouself skuldig maak en in ŉ posisie plaas dat met jou geraas 

moet word? Hy maak jou onberispelik en onskuldig! 

 

Daarom moet ons die aankondiginge in Hebreërs 10 vers 10 baie goed hoor: 

“Volgens sy wil is ons heilig gemaak deur die offer van die liggaam van Jesus 

Christus, eens en vir altyd.” 

 

Eens en vir altyd het Jesus ŉ offer gebring vir sonde. Dit beteken dat eens en vir 

altyd het Jesus ŉ offer gebring wat vir altyd werk soos Hy dit laat werk. Daarom kan 

ons sê Jesus se offer vir ons sonde werk soos ŉ naald en gare, waspoeier en ŉ 

strykyster vir klere. Jesus se offer is waarmee Jesus, soos naald en gare, ons 

heelmaak, heilig maak; Jesus se offer is waarmee Jesus, soos met waspoeier, ons 

skoonmaak, smetloos en Jesus se offer is, soos ŉ strykyster waarmee Hy ons 

onberispelik maak, elke dag, vir altyd. 

 

7. Hoe verander dit jou lewe as jou ma elke dag jou klere heel maal, was en stryk? 
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Hebreërs stel hierdie nuwe lewenswyse in die volgende vers in hoofstuk 10: “Want 

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

 

As jou ma sommer eendag vir jou sê, sy is nou moeg vir hierdie aanhoudende, heel 

maak, gewas en gestryk, sy staak, jy kan nou maar met jou klere leef soos jy dit 

maak, hoe gaan dit jou leef wyse verander by die skool? 

 

As jy met daardie broek wat geskeur is, moet rondloop waar almal jou onderbroek 

kan sien, met daardie vetkolle en kreukels? Wat gaan jy doen wanneer die klok vir 

pouse lui en al jou maats hardloop om te gaan buite speel? Jy gaan in die klas bly sit 

en wanneer die juffrou vir jou vra hoekom gaan speel jy nie buite nie, gaan jy sê nee, 

jy wil ekstra leer en huiswerk doen. As jy moet buite loop gaan jy maniere soek hoe 

om so te loop en om jou tas so te dra, dat jy jou skande kan wegsteek. Jy gaan nooit 

weer saamkuier, gesels en deel voel van die lewe nie. Jy gaan net die hele tyd besig 

wees hoe om jou skande te verberg. 

 

8. Tot jy in graad 10 kom, dan verander alles! Die kinders het ŉ hele paar gelede ons 

geteister met hulle onderbroeke! Hulle trek hulle broeke so af dat jy die hele tyd hulle 

onderbroeke moet raaksien! 

 

Wat het hier gebeur? 

 

Paulus beskryf dit só: “Hulle skande is hulle trots.” Fil. 3:19 en “en tog doen hulle nie 

net self hierdie dinge nie, maar hulle vind dit ook goed as ander dit doen.” Dit begin 

gewoonlik by een kind. Hierdie seun is nou so moeg vir die stukkende broek en vir 

die skaamlewe wat hy moet leef omdat sy ma nie sy klere heel maak nie, dat hy sy 

skande sy trots maak. Nou trek hy sy broek sommer so halfpad af, en hy begin al die 

kleintjies spot en terg oor ŉ mens nie hulle skande, hulle onderbroeke kan sien nie. 

En nie kort voor lank nie, loop almal só rond: hulle skande is hulle trots! 

 

Want een het nie ŉ ma gehad wat sy klere heel gemaak, gewas en gestryk het nie, 

moeg geword om skaam te leef en van sy skande sy trots vir die hele skool se seuns 

gemaak! 

 

So! Kom ons vra weer die vraag: hoe gaan dit jou lewe verander wanneer jy leef ŉ 

barmhartige en getroue ma wat altyd jou klere heel maak, was en stryk? 

 

En die antwoord is trots, sonder skaamte, gaan jy jou toelê op jou skoolwerk, jou 

sport en sosiale lewe, want jy leef met ŉ ma wat barmhartig en getrou is. Jy gaan nie 

ophou om jou klere te skeur, vuil te maak of te kreukel nie, maar jy gaan sonder 

skaamte en trots van jou toelê om van jou skoolloopbaan en sosiale lewe ŉ sukses 

te maak binne die lewe saam met jou ouers en vir jou ouers. 
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Wat jy vir hulle doen, is om jou roeping met jou lewe te vervul, nie om op te hou om 

jou klere te skeur, vuil te maak of te kreukel nie. 

 

9. Dit bring ons by die weer by hoofstuk 10 vers 16: in hoofstuk 10: “Want deur die 

een offer het Hy hulle wat geheilig word, vir altyd vervolmaak.” Hoe vervolmaak God 

ons deur ons heilig te maak? ŉ Ander woord vir “vervolmaak” is om heilig te leef!  

 

Omdat die Here ons heilig maak, is ons mense wat heilig leef. As ons wil weet hoe 

mense heilig leef, moet ons kyk na Hebreërs 11. Hier kry ons ŉ naamlys van mense 

wat God heilig gemaak het en heilig geleef het!  

 

Die naamlys klink so: Abel, Noag, Abraham, Isak, Jakob, Josef, Moses se ouers, 

Moses die Israeliete, Ragab, die prostituut, Dawid en Salomo. Hulle is die naamlys 

van mense wat heilig gemaak is en heilig geleef het. 

 

Wat het hulle gedoen omdat hulle geheilig was? Dit word só gestel: “Dit is vanweë 

hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd getuig is – oor hoe hulle vir en 

met die Here geleef het: hulle het hulle roeping teenoor die Here vervul en die 

dienswerk waarvoor die Here hulle gebruik het vir die Here uit liefde gedoen. 

 

Noag se heilige lewe was om ŉ ark te bou, Abraham se heilige lewe was om as sy 

eie land te verlaat en as ŉ vreemdeling in ŉ vreemde land te gaan rondswerf; Jakob 

se heilige lewe was om baie kinders te hê waaruit die volk Israel geskep is; Josef se 

heilige lewe was om eers ŉ slaaf en gevangene in ŉ vreemde land en toe minister 

van landbou te word; Moses se ouers se heilige lewe was om aan die landswette 

van die Farao ongehoorsaam te wees om hul kind vir die Here groot te maak; Moses 

se gehoorsame lewe was om sy lewe as prins te verruil om die Here se volk uit 

Egipte te le. 

 

Van elkeen van hierdie gelowiges kan jy ŉ lang lys van sondes opstel wat hulle 

gedoen het. Hoe kan hulle die voorbeelde van heiliges wees wat heilig leef? Want 

hulle het die skoon klere aangetrek wat die Here vir hulle elke dag heel gemaak, 

gewas en gestryk het. Hulle het geglo God maak hulle heilig in en vir sy liefde, en 

daarom kon hulle die diens lewer waarvoor God hulle gemaak en bestem het. 

 

10. Om heilig te leef beskryf die boek Hebreërs só: “Ons het dus vrymoedigheid deur 

die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom … Laat ons daarom ingaan met 

ŉ opregte hart, in volle geloofsekerheid, met ons harte besprinkel, vry van ŉ slegte 

gewete en ons liggame gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die 

belydenis van ons hoop, sonder om af te wyk, want Hy wat die belofte gemaak het, 

is getrou. Laat ons ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie 

dade.”(DAV 10: 19 – 24)  
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Die kinders! Wanneer jy goed gedoen het in jou toetse, goed gepresteer het in sport, 

verkies is as leier, of wanneer iemand jou seer gemaak het en jy gesukkel het met 

die skool, wat doen jy wanneer jy by die huis kom? 

 

Jy gaan na jou ma en vertel haar alles en spog en kla by haar!  

 

Met watter klere doen jy dit? Daardie klere wat jy so verinneweer het deur die dag! 

Kyk nou weer hoe nader ons God! Met vrymoedigheid, ŉ opregte hart, in volle 

geloofsekerheid, sonder ŉ slegte gewete oor sonde en sondeskuld! So gaan ons 

elke dag aan God toe in gebed en aanbidding, met die onheiligheid, smet en 

berispelikheid wat ons nog die dag gedoen het, om alles met die Here te deel van 

ons lewe! 

 

Want Hy gaan die klere heel maak, was en stryk, daarom kan ons met 

vrymoedigheid, ŉ opregte hart en sonder ŉ slegte gewete vir God alles vertel en met 

Hom deel wat ons vir Hom die dag gedoen het! Ons leef met ŉ barmhartige en 

getroue Hoëpriester. 

 

Wie met hierdie vrymoedigheid God nader, Hom vereer in gebed met alles wat ons 

doen en alles wat ons nie kan doen nie, leef volkome heilig vir God. Want ons kan dit 

net doen wanneer ons die klere dra en aantrek wat Hy vir ons reg maar en hou: ons  

glo ons is heilig, sonder smet en onberispelik gemaak. 

 

12. Ons is besig om van hierdie lewe saam met die Here vervreem te word deur baie 

geestelike predikante, pastore en priesters wat sommer ŉ simpel storie opmaak  van 

heeltemal ŉ ander tipe heiligheid en heilige lewe as dié van die waarvan die Here 

Jesus Christus ons deel maak. 

 

Volgens ons voorbeeld preek hulle só: die Here maak jou heilig deur vir jou ŉ nuwe 

stel skoon klere te gee en jy moet heilig leef deur jou eie klere self skoon te hou, 

heel te maak, te was en te stryk. 

 

Die kinders! Dink julle só iets kan ooit vir julle werk? Pa en ma koop vir julle nuwe 

klere en dan moet julle leer om hierdie klere skoon te hou, self heel te maak, self te 

was en self te stryk? 

 

Hoe gaan daardie klere wat jy self moet skoonhou, heel maak, was en stryk verskil 

van die klere wat jou ma nie reg gemaak het vir jou nie? Nie regtig baie nie. 

Waarskynlik ŉ bietjie erger! Want jy gaan dit só heel maak dat die gare soos ŉ 

miershoop op jou broek uitstaan, só stryk dat jy nuwe gate in jou klere gaan brand 

en só was dat dit gaan krimp. 

 

Net so! Die naald en gare, die waspoeier en strykyster waarmee die Here ons heilig 

maak, is sy offer wat Hy gebring het aan die kruis. Maar hierdie geestelikes sê, nee 
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die was poeier, naald en gare en strykyster waarmee jy jouself moet heilig maak, is 

jou bekering van sonde, jou gebede, jou liefde vir God, jou oorgawe aan God en jou 

gehoorsaamheid aan God. Daarmee moet jy leer om jouself heilig te hou net soos 

wat ŉ ma vir haar kinders net nuwe klere koop, en dan moet die kinders dit self heel 

maak, was en stryk. Hierdie skewe godsdiens leer jy moet as kind leer om jou klere 

al minder en minder vuil te maak, en al meer en meer self skoon te maak totdat jy dit 

regkry!  

 

13. Hierdie is die nuwe goddelike lewe waarin hulle glo wat nie die heilige lewe is 

wat die Here vir ons gee nie. Hoe kon Noag elke dag al minder en minder verkeerde 

dinge doen en sê, totdat hy dit glad nie meer doen nie? Deur nie die ark te bou nie! 

Want arkbou is só moeilik dat jy sukkel om die regte goed te sê en te doen as jy ark 

bou. Net so! Hoe kon Abraham altyd in vrede en geluk geleef het en nooit bang 

geword het en aan God getwyfel het nie? As hy nie ŉ vreemdeling in ŉ vreemde land 

geword het nie, en lekker by sy eie mense gebly het! Só kan Jakob al meer en meer 

voorspoed beleef het omdat hy nie al daardie seuns wat die stamvaders van Israel 

geword het, moes grootmaak nie. Moses kon ŉ sagmoedige en vriendelike prins 

gewees het in ŉ paleis en nie ŉ nukkerige, kwaai en hardkoppige leier wat God se 

volk uit Egipte uitgelei het nie. 

 

Dit is wat geestelikes mense leer: los jou menslike taak, roeping en bestemming en 

dan kry jy die goddelike krag om al minder en minder sondes te doen! Dit is ŉ 

bedrogspul. Hierdie mense leef al vriendeliker, gemoedeliker, sagmoediger, vol 

vrede en geluk nie omdat hulle goddelike krag kry nie, maar omdat hulle nie meer 

die diens waarvoor die Here hulle bestem het, lewer nie. 

 

14. Hoe nader ŉ mens God in gebed?  

 

As kinders by die huis kom en hulle het goed gedoen met hulle toetse en sport, wat 

doen hulle? Hulle hardloop dadelik na ma toe om vir haar te wys wat het hulle alles 

reg gekry! Met water klere? Daardie klere wat nou vuil, stukkend en gekreukel is! 

Kyk hoe stel Hebreërs dit! “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. 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. (Heb. 10: 22 – 24)  

 

Omdat ons weet God maak ons heel, was ens stryk ons, gaan ons met 

vrymoedigheid, sonder ŉ skuldige gewete, sonder ŉ gevoel ons is vuil van sonde en 

met die geloofsekerheid ons liefde is en bly vir God volmaak, en vertel wat ons alles 

vir Hom kon doen en reg kry. 

 

Geloofsgehoorsaamheid beteken ons mag nooit met die gevoel ons mag God nie 

nader, ons is skuldig, vuil en ons liefde is nie goed genoeg God nader nie. Dan is 
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ons soos kinders wat nie hul ma vertrou dat sy was, heel maak en stryk nie, maar dit 

self moet doen.  

 

15. Ons doop vanoggend vir Amelia en Liëtte omdat die Here vir altyd hulle gaan 

heel maak, was en stryk, heilig maak! En die Here gaan sy offer gebruik om dit te 

doen, nie hulle gebede, bekerings, gehoorsaamheid en liefde nie. 

 

Ons doop hulle nie omdat die Here vir hulle as babas skoon klere gee, of omdat 

hulle geleer het om hulle klere nooit weer vuil te maak of om hulle klere self heel te 

maak, te was en te stryk nie. Dit is hoekom baie geestelikes kwaad is omdat ons 

hulle as babas vanoggend doop. Hulle wil hê dat hulle eers hulle self moet stukkend 

maak, vuil maak, en kreukel, en dan self heel maak, skoon maak en onberispelik 

maak, voor hulle gedoop mag word.  

 

Dit is mos sommer simpel! Wys die skoon water waarmee ons hulle was, dit is doop 

dat die Here hulle was, stryk en heel maak, en dit altyd sal doen, of wys die water 

waarmee ons hulle doop dat hulle hul self moet was, stryk en heel maak? 

 

Ons doop in hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Gees omdat dit die 

Here se doop is, en Hy wys dat Hy was, stryk en heel maak. Dit is nie hulle teken 

waarmee hulle vir Here wys hulle gaan hulle self was, stryk en heel maak nie! 

 

Net so! 

 

Ons vra die ouers om hulle te leer dat die Here hulle was, stryk en heel maak en 

kerk toe moet bring dat die kerk dit ook vir hulle kan leer. Dit is sodat hulle nooit eers 

skaam kinders moet wees wat later kinders word wat hulle skande hulle trots maak 

nie. Hulle moet leer om te glo wat die Here doen, sodat hulle vrymoedig die taak wat 

die Here vir hulle gaan gee kan leer doen! 

 

Die Here gaan hulle was, stryk en heel maak sodat hulle hul ark kan bou, as 

vreemdelinge kan gaan leef in vreemde lande, kan kinders kry en groot maak, hulle 

kinders kan beskerm teen die regering se wette en die lewe van prinse verruil om die 

Here se kerk te dien! 

 

Die Here maak en hou hulle heilig sodat hulle die Here vrymoedig kan dien en liefhê! 


