
Maandag 

Geloofsgehoorsaamheid 03 Skriflesing Hebreërs 2: 10 – 18; (1983 vertaling) 7: 25 - 

27; 9: 13,14; 10: 11 -14; 19 – 25. (Direkte Afrikaanse Vertaling DAV) 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." Die woorde “heiligmaak” en “heilig” is vandag vreemde woorde wat nie 

meer alledaags gebruik word nie. Wanneer predikante, pastore en priesters dit 

deesdae gebruik, dan sê hulle dat om heilig te wees, is om goddelik te wees en om 

heilig gemaak te word sê hulle 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 

met eise dat “Jy God in jou lewe moet innooi, laat inkom” en “God moet deur jou 

leef.” Om goddelik te wees en te leef is sommer net afgodsdiens, nie heiligheid 

volgens die Bybel nie. “Heilig” in die Bybel gaan altyd oor liefde, nie goddelikheid nie. 

Wat is vir ons so kosbaar dat as jy dit voel of het dat jy dit vir ander mense wegsteek 

en nie vir hulle wys nie, sodat hulle nie wat vir jou só kosbaar is, weer met hulle 

grappige en vuil woorde snaaks en goedkoop probeer maak nie? Dit is liefde! Liefde 

is heilig, en om lief te hê soos liefde móét wees, is om heilig te leef. Daarom word 

die woord “heilig” op baie plekke in Hebreërs in die 1983 Bybelvertaling met die 

woord “afgesonderd” vertaal: om liefde weg en een kant vir ander te hou omdat dit 

so kosbaar vir jou is! Jesus Christus het ons vir God die Vader se liefde kosbaar 

gemaak en maak ook dat ons liefde vir God die Vader kosbaar is: “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. Uit een Vader, 

beteken Christus wat God die Seun is en wat ons in Homself as mens insluit, maak 

ons heilig, deel van liefde van God die Vader. Preek beskikbaar op Google by 

ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 

 

Dinsdag 

Geloofsgehoorsaamheid 03 Heb. 2: 10 – 18; (1983 vertaling) 7: 25 – 27; 9: 13,14; 

10: 11 -14; 19 – 25. (Direkte Afrikaanse Vertaling DAV) 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." Wat 

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

so! Dit is presies wat Jesus Christus met ons doen. Paulus stel dit só in Kolossense 

1: 22: “Maar nou het Hy julle ook met Homself versoen deurdat sy Seun as mens 

gesterf het om julle heilig (heel), sonder smet(skoon) en onberispelik voor Hom te 

stel.”(goed) In Heb. 7: 26 word presies dieselfde van Jesus gesê: Hy is heilig, sonder 

skuld en smetloos! Hoe is ons net soos Jesus heilig, sonder smet en onberispelik? 

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

toegegee het nie. Heb.2:18. As heilige, onbesmette en onberispelike mens het Jesus 

sy lewe as die offer gegee vír hulle wat aan sondeversoekings toegee: “Hy het 

immers een en vir altyd ŉ offer vir die sondes gebring toe Hy Homself geoffer het” 7: 

27 en 9:14. Hy help ons wat toegee aan versoekings deur vir ons die offer vir ons 

sondes te wees. Dit beteken Jesus is die Een wat God die Vader gestraf het as ŉ 



onheilige, smetterige en skuldige sondaar wat aan versoekings toegegee het IN 

ONS PLEK. Omdat Hy gestraf is, word ons ingesluit en deel ons sy lewe waarin Hy 

nie aan versoekings toegee het nie, en tel dit vir ons. Sy offer maak ons heilig, 

sonder smet en onberispelik vir God die Vader se liefde: “Volgens sy wil is ons heilig 

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

DAV Dit is hoe Christus ons elke dag help as ons barmhartige en getroue 

Hoëpriester: Hy maak en hou ons heilig vir God se liefde. Preek beskikbaar op 

Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus. 

 

Woensdag 

Geloofsgehoorsaamheid 03 Heb. 2: 10 – 18; (1983 vertaling) 7: 25 – 27; 9: 13,14; 

10: 11 -14; 19 – 25. (Direkte Afrikaanse Vertaling DAV) 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." Hoe 

is dit moontlik dat ons altyd bly sondes doen maar altyd vir God heilig, sonder smet 

en onberispelik is? Dit is soos met kinders en hulle ma! Ma’s maak altyd kinders se 

klere heel, was en stryk dit. Wanneer kinders skooltoe gaan, is hulle klere mooi heel, 

gewas en gestryk! Wanneer hulle huis toe kom, is dit stukkend, met vet en 

tamatiesouskolle en gekreukel. En die volgende dag werk dit weer net só! Hoe kan 

dit so werk? Jy maak elke dag jou klere vuolstukkend, 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 nie. Nooit nie! 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, reinig jou van sondesmet en laat jou skuldloos onberispelik wees: “Volgens sy 

wil is ons heilig gemaak deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, eens en 

vir altyd.” Heb. 10:10 Dit beteken dat eens en vir altyd het Jesus ŉ offer gebring en 

vir altyd werk hierdie offer soos ŉ naald en gare, waspoeier en ŉ strykyster vir klere. 

Sy offer maak altyd weer heel soos naald en gare, heilig; maak altyd weer smetloos 

soos waspoeier en altyd weer onberispelik soos met ŉ strykyster. Ons is vir altyd 

heilig, sonder smet en onberispelik want Hy is met sy offer vir altyd ons barmhartige 

en getroue Hoëpriester. Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. 

Petrus. 

 

Donderdag 

Geloofsgehoorsaamheid 03 Heb. 2: 10 – 18; (1983 vertaling) 7: 25 – 27; 9: 13,14; 

10: 11 -14; 19 – 25. (Direkte Afrikaanse Vertaling DAV) 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." Hoe 

verander dit jou lewe as jou ma elke dag jou klere heel maal, was en stryk? 

Hebreërs 10: 14 (DAV) stel hierdie nuwe lewenswyse só: “Want deur die een offer 

het Hy hulle wat geheilig word, vir altyd vervolmaak.” As jou ma eendag vir jou sê, sy 



is nou moeg vir hierdie aanhoudende, heel maak, gewas en gestryk, sy staak, 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 en daardie vetkolle en 

kreukels op jou hemp? Jy gaan skaam wees en van alles wat ŉ kind moet doen, 

onttrek! Wanneer die klok vir pouse lui, gaan jy in die klas bly sit en maak asof jy 

huiswerk doen en nie meer saam met die ander kinders speel nie. As jy moet buite 

loop gaan jy maniere soek hoe om so te loop en jou tas so te dra, dat jy jou vuil kolle 

(skande) kan wegsteek. Tot jy in graad 10 kom, dan verander alles! Die kinders het 

ŉ hele paar jaar 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.” Hulle is 

nie meer lus vir skaam leef nie en daarom maak hulle hul skande hul trots. ŉ Ma wat 

na jou klere kyk, laat jou trots, sonder skaamte, jou toelê op jou skoolwerk, jou sport 

en sosiale lewe, en bevry jou om van jou skande jou trots te moet maak. Christus 

vervolmaak ons deur ons heilig, sonder smet en onberispelik te maak, sodat ons ons 

roeping om God te kan dien en liefhê kan vervul. Ds Petrus 

 

 Vrydag 

Geloofsgehoorsaamheid 03 Heb. 2: 10 – 18; (1983 vertaling) 7: 25 – 27; 9: 13,14; 

10: 11 -14; 19 – 25. (Direkte Afrikaanse Vertaling DAV) 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." 

Christus maak ons heilig sodat ons heilig kan leef: “Want deur die een offer het Hy 

hulle wat geheilig word, vir altyd vervolmaak.” (10:16 DAV) Vervolmaak beteken dat 

ons diens vir God, laat Jesus vir God volmaakte gehoorsaamheid wees mét al die 

sondes wat ons doen. Hebreërs 11 gee ŉ naamlys wie heilig geleef en volmaak 

gehoorsaam aan God was: Abel, Noag, Abraham, Isak, Jakob, Josef, Moses se 

ouers, Moses, die Israeliete, Ragab, die prostituut, Dawid en Salomo. Hoe was hulle 

liefdevolle diens vir God volmaak? Dit word só gestel: “Dit is vanweë hulle GELOOF 

dat daar oor die mense van die ou tyd getuig is – dit 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 GELOOF dat hulle heilig, sonder 

smet en onberispelik vir God is, gedoen. Noag het heilig geleef deur ŉ ark te bou; 

Abraham deur as ŉ vreemdeling in ŉ vreemde land te gaan rondswerf; Jakob deur 

baie kinders te hê; Josef deur eers ŉ slaaf en gevangene en toe minister van 

landbou te word; Moses se ouers deur hul kind teen die landswette van die koning te 

beskerm en Moses deur sy lewe as prins te verruil om die Here se volk uit Egipte te 

lei. Hulle het heilig geleef al is daar van elkeen ŉ lang lys sondes in die Bybel, want 

heilig leef beteken om elke dag in die geloof weer die skoon klere aan te trek wat die 

Here vir hulle elke dag heel gemaak, gewas en gestryk het, sodat hulle besig kan 

wees met die diens waarvoor God hulle bestem het. Heilig leef beteken nooit om al 

minder sondes te doen omdat jy al meer deel van God se goddelike krag, lewe en 

persoon word nie. Dít is .... afgodsdiens. ds. Petrus. 


