
Maandag 

Heb. 4: 3. 9 – 11; 12:1 – 3, 12 – 14; 11: 1, 23 – 28. Teks: Heb. 12: 3 "Dink inderdaad 

aan Hom ... sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie." Tema: "Die Here 

Jesus laat aanhou ons rustig sukkel met ons roeping." Rustig aanhiu sukkel met wat 

jy moet doen óf so moeg gesukkel met wat jy besig moet wees dat jy ophou en 

uitsak! Dit is die twee lewensmoontlikhede wat vir die gelowiges aan wie die boek 

Hebreërs geskryf is, oopstaan. Hierdie twee lewenshoudinge sien ons baie keer met 

die langafstande in atletiek by laerskole. Jy sien een kind regtig sukkel en agterraak, 

so ver dat hy sommer twee keer verbygegaan word, maar rustig so aanhou sukkel 

en wanneer hy klaarmaak dit met selfversekerdheid doen. Jy sien dan weer ŉ ander 

kind wat sommer in die manier waarin hy hardloop  wys dat hy spartel met homself 

en na ŉ ruk sak hy uit die wedstryd uit. Wat maak die verskil tussen een kind wat 

rustig aanhou sukkel en ŉ ander wat moeggesukkel uitsak? Dit is nie dat die een 

liggaamlik moeër as die ander is nie. Hulle is liggaamlik beide ewe moeg! Die verskil 

is die oupas en oumas op die paviljoen en die pa’s en ma’s langs die veld! Hulle het 

hul kleinkinders en kinders aangemoedig om deel te neem, te oefen en aangery en 

kom kyk trots en liefdevol hoe die kinders hul talente gebruik en die uitdaging 

aanpak. Kinders wat ouers en grootouers het wie só na hulle kan kyk terwyl hy moeg 

is, rustig voort sukkel in die ouers en grootouers se guns. Die kind wat geestelik 

spartel met homself, het gewoonlik niemand langs die veld of op die paviljoen wat na 

hom kyk nie. Hy moet alleen sien en kom klaar óf dit kan sy pa/ma wees wat langs 

die veld staan en skree en raas omdat hy nie deel van die wenners is nie. Sulke 

kinders sak geestesmoeg uit. Christene het vir die Here Jesus as Leidsman en 

Voleinder wat trots en liefdevol met hulle is, in hulle gesukkel om hul roeping teenoor 

Hom uit te leef. Dáárom hou hulle rustig aan sukkel met hul roeping! Preek 

beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 

 

Dinsdag 

Heb. 4: 3. 9 – 11; 12:1 – 3, 12 – 14; 11: 1, 23 – 28. Teks: Heb. 12: 3: "Dink 

inderdaad aan Hom ... sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie." Tema:  "Die 

Here Jesus laat ons rustig aanhou sukkel met ons roeping." Heb. 4 wys hoe God ons 

rustig maak om aan te hou sukkel  met ons roeping sonder om uit te sak volgens die 

voorbeelde in Heb. 11. Die “geestelik moeg word” in die 1983 en Nuwe Direkte 

Vertaling,  stel die 1953 vertaling uit die Grieks as dat ons “siele” nie moet moeg 

raak nie. Siele hier staan in direkte kontras met fisiese en emosionele moegheid. Die 

werklike verskil tussen aanhou sukkel met jou roeping of uitsak, is die verskil tussen 

sielsmoeg en  sielsrustig. Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof maak die 

verskil tussen hierdie twee. Dit is Hý wat jou met jou talente aan jou roeping verbind 

het, jou in jou roeping oefen, wat jou bystaan en met jou is in jou roepingsvervulling. 

Deur jou geloofsoog op Hom wat so met jou is, te hou, maak Hý jou in jou siel en 

gees rustig. In Heb. 4 word dit beskryf as dat Jesus het ons in God se rus laat 

binnegaan. Die Sabbat as rusdag was nog altyd ŉ teken dat God rustig God is vir sy 

skepping en sy volk. Hy is rustig besig om sy ganse skepping, van elke sel van elke 

lewende organisme tot elke galaksie in die heelal, te bestuur - sonder stres. God is 



rustig God! En ons met ons sondes? Ontwrig ons God so met ons sondes dat Hy nie 

meer weet hoe om God te wees vir mense omdat hulle sondaars is nie? Dit is net nie 

waar nie! God weet hoe om vir sondaars God te wees sodat hulle sy rus kan ingaan! 

God is rustig God vir sondaars! Jesus Christus laat God rustig God vir sondaars 

wees, deur hulle vir sy liefde te heilig (Heb. 2: 11), met een offer vir altyd (Heb. 10: 

10.14) al gee hulle nog aan versoekings toe. (Heb. 2: 18) Dit is hoe God rustig ons 

God is – en ons sy rustige kinders maak– omdat ons God ken en vertrou as die God 

wat rustig sonder stres ons God is - al doen ons nog sonde. Preek beskikbaar op 

Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 

 

Woensdag 

Heb. 4: 3. 9 – 11; 12:1 – 3, 12 – 14; 11: 1, 23 – 28. Teks: Heb. 12: 3: "Dink 

inderdaad aan Hom ... sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie." Tema: "Die 

Here Jesus laat ons rustig aanhou sukkel met ons roeping." Geloof soos 

aangekondig in Hebreërs 11:1 is die geloof waardeur ons rustig aanhou sukkel met 

ons roeping waarvoor God ons in sy diens gebruik. Daarom gaan geloof in Hebreërs 

oor die geloof dat ek reg (11: 7) en heilig (10: 10, 14) is vir God, én terselfdertyd dat 

ek geroepe is tot diens aan God. Om die Onsienlike te sien is juis om te sien dat 

Jesus Christus my reg en heilig maak sodat ek  sonder angs kan besig wees met sy 

roeping as mens teenoor God. Hiervan is Moses en sy ouers vir ons voorbeelde:  

reg én geroepe tot diens! Daarom het sy ouers nie die wette en strawwe van die 

Farao, die magtigste heerser van die bekende wêreld gesien toe hulle na hul 

babatjie gekyk het nie. Hulle het die onsienlike gesien: hulle het gesien dat hulle vir 

God reg en heilig is en moet vir die baba wat Hy vir hulle gegee het as ouers sorg. 

Daarom was hulle nie bang om die Farao se wette te verontagsaam nie.  In hierdie 

geloof het hulle rustig bly sukkel om Moses in ŉ mandjie met pik waterdig gemaak 

tussen riete in die Nylrivier groot te maak. Rustig besig om te sukkel om hul roeping 

teenoor God met hul baba na te kom! Moses het die onsienlike gesien – die Here as 

Leidsman en Voleinder van sy geloof om nie as Egiptiese prins die volgende Farao 

te wees nie, maar die leier wat God se volk onder die mag van die Farao uitlei na hul 

beloofde land. Rustig besig om aan te hou sukkel met die geweld, minagting en 

vernedering van ŉ slaaf omdat hy sien hy is reg en geroep deur God. Daarom het hy 

volhard in sy roeping teenoor die Here om die volk uit Egipte na Palestina toe te lei. 

(Heb. 11: 27) Hy het rustig bly sukkel met die gekla en weerspannigheid van die 

Jode en rustig bly sukkel met die Farao. Preek beskikbaar op Google by 

ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 

 

Donderdag 

Heb. 4: 3. 9 – 11; 12:1 – 3, 12 – 14; 11: 1, 23 – 28. Teks: Heb. 12: 3: "Dink 

inderdaad aan Hom ... sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie." Tema: "Die 

Here Jesus laat ons rustig aanhou sukkel met ons roeping." Streef na heiligmaking, 

is die oproep waarvan Moses en sy ouers vir ons ŉ voorbeeld is. Hulle is gelowiges 

wat hulle roeping teenoor God vervul in die vertroue dat hulle reg en heilig is vir God! 

Dit is hoe ŉ mens heilig leef.  Moses se ouers het heilig geleef deur hul baba te 



versorg en nie aan die wette van die Farao gehoorsaam te wees nie. Moses het 

heilig geleef deur nie as Egiptiese prins betower te raak met die toekomstige mag 

om Farao te wees nie, maar om Israel uit Egipte na die beloofde land toe te lei. Om 

aan te hou sukkel met jou roeping teenoor God in die geloof jy is vir God reg en 

heilig deur die offer van Jesus Christus, ís hoe gelowiges heilig leef. Om 

heiligmaking na te streef kan nóóit beteken om daarna te streef om reg en heilig vir 

God te wórd of al meer en meer reg en heilig vir God te wórd nie. Moses se ouers 

het nie hul baba weggesteek, versorg en die koning se wette verbreek om al 

regverdiger en heiliger te word nie. Hulle het net hul roeping teenoor God as ouers 

vervul. Hulle het net gewees wat hulle is. Dink weer aan ons voorbeeld van daardie 

twee kinders wat hardloop om die veld. Die een kan maar aanhou sukkel met sy 

wedstryd in die wete sy gesukkel is volmaak vir sy ouers wat kyk. Die ander kind 

spartel sielsmoeg om so goed te doen en te presteer, dat sy ouers dalk eendag sal 

kom kyk en hom aanmoedig omdat hy ŉ wenner is. Wanneer hy sien hy is nie die 

wenner nie, weet hy dat hy nooit so goed sal presteer dat hulle in sy prestasies sal 

kom wil deel nie. Daarom raak hy sielsmoeg en sak uit. Om heilig te leef is om aan 

te hou sukkel om jou roeping te vervul omdat jy reeds vir God se liefde heilig is. Dit is 

nie om ŉ geestelike wenner te wees nie.  Preek beskikbaar op Google by 

ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 

 

Vrydag 

Heb. 4: 3. 9 – 11; 12:1 – 3, 12 – 14; 11: 1, 23 – 28. Teks: Heb. 12: 3: "Dink 

inderdaad aan Hom ... sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie." Tema: "Die 

Here Jesus laat ons rustig aanhou sukkel met ons roeping." Wie die Onsienlike sien 

(dus vir Jesus Christus wie rustig God vir ons is, die Leidsman en Voleinder in die 

geloof dat ons heilig is in ons diens en roeping vir God), met hulle gebeur daar iets 

totaal verrassends. Kyk wat sê die Here vir hulle: “Tel julle sal lam hande en lam 

knieë op, en maak ŉ reguit pad! " Dit is totaal anders as die tipiese geestelikheid 

vandag. Volgens hierdie tipe geestelikheid moet God hulle moegheid eers met 

geestelike energiedrankies behandel om die moegheid weg te vat sodat hulle weer 

fris en vars is om te kan hardloop. In hierdie vroomheid moet God kom en vir jou sy 

goddelike krag, mag en lewe gee wat jou weer sommer van kragvolheid laat 

bokspring. Éérs dán kan jy weer voluit jou wedloop hardloop. Maar dit is glad nie wat 

die Here doen nie. Hy vat nie hulle moegheid weg en gee hulle nuwe goddelike 

kragte en magte om fris en vars te wees nie. Die Here daag hulle om na Hom te kyk 

en hul moeë slap hande op te tel en aan te gaan met wat hul moet doen in hul 

moegheid. Die Here daag hulle om hul moeë lam knieë op te tel terwyl hulle moeg is 

en voort sukkel! Dit is mos presies wat met so ŉ kind op die baan gebeur! Ín sy 

moegheid kyk hy en sien sy oupa en ouma kyk trots en bly na hom en sy pa en ma 

moedig hom aan. En dan tel hy ín sy moegheid sy slap hande en lam knieë op en 

hardloop verder ín sy moegheid! Hy maak ŉ pad waar daar in sy moegheid nie meer 

ŉ pad was nie! En dit maak hom gesond! Nie goddelike krag ten magte nie, maar om 

deur sy moegheid weer sy slap hande en slap knieë op te tel. Dit maak hom weer 

gesond om uit sy sielsmoegheid weer op te staan en voort te gaan, om aan te hou 



sukkel met sy roeping. Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. 

Petrus 


