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Tema: Deur middel van versoening kan ons altyd weer van nuuts af begin, met 
God en met ons naaste. 

  
God en ons ontmoet mekaar 

Intreelied Ps 32 - 1: 1 
Votum 
Seën 
Sing: Ps. 40 - 1: 1,2 (tweede melodie) 
Gebed. 
  
God bedien aan ons sy Woord en ons ontvang dit aktief in geloof 
Skriflesing: Levitikus 10: 1 - 3 en Levitikus 16 

Teksvers: Levitikus 16: 21 en 22 

Woordbediening. 
 

Ons antwoord op die Woordbediening 

Gebed 
Sing Psalm 65 - 1: 2, 3 
Seën 
Amenlied Sb 13 - 3 
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Geliefde broeders en susters en kinders 
 
 
Het u ook al die versugting in u hart gehad en gewens: Kon ek maar van nuuts af, van 
voor af begin? Kon ek maar 'n nuwe begin maak met hierdie verhouding of met die 
dinge wat ek aangepak het. As ek nou terugkyk wens ek dat ek dit oor kan doen. Nuut 
begin met mense of sake wat ek aangepak het, dinge wat ek gesê en gedoen het. 
 
Hierdie versugting word gebore uit die besef van die baie foute wat 'n mens in jou lewe 
maak. As 'n mens terugkyk dan sien jy die tekortkominge in dinge wat jy gedoen of gesê 
het. "As ek dit of dat net nie gedoen of gesê het nie, dan kon sake dalk soveel anders 
verloop het." 
 
Brs. en srs., die besef van die sonde en tekortkominge in ons lewe roep hierdie 
versugting in ons harte op: as ek maar net van nuuts af kon begin.  
 
En vanaand kom sê die Here vir ons: Dis moontlik! God maak ‘n nuwe begin moontlik!  
Deur middel van versoening kan ons altyd weer van nuuts af begin, met God en met 
ons naaste. 

 
Dit is die betekenis van hierdie geskiedenis van die groot versoendag in die lewe van 
die volk Israel. Die Here sê: Ek is heilig, julle is sondig en op 'n manier moet ons 
bymekaar uitkom en dit gebeur deur versoening. Ons kan elke keer weer van voor  
begin en die Here leer dit met die gebeure op die jaarlikse versoendag.  
 
Versoening, br. en sr., is die basis waarop ons verhouding met God en met mekaar 
berus. Wat beteken versoening? Dit veronderstel dat daar iets is wat 2 partye uit 
mekaar hou, dat daar fout gekom het in die verhouding en dit moet weer reggestel 
word. Die twee partye moet weer een word.   
 
En dit is wat die Here die volk met die ritueel en instelling van die  groot versoendag 
wou leer. Hy wou hulle leer dat daar versoening is, dat dit wat verkeerd gegaan het, 
reggestel kan word. Sonder versoening kan daar nooit harmonie in ons lewe wees nie. 
Nie harmonie met God nie, en ook nie harmonie met mekaar nie. 
 
Hierdie hoofstuk begin met die verwysing na Nadab en Abihu, die twee seuns van 
Aäron, die Hoëpriester, wat eiewillige offers vir die Here in die tabernakel gebring het en 
hoe die Here hulle 2 met vuur doodgemaak het omdat hulle verkeerd opgetree het.  
 
Pas van tevore het Moses en Aäron vir die eerste keer die offers en voorskrifte van die 
Here begin uitvoer en alles was tot eer van die Here. Alles het goed verloop. Aan die 
einde van hulle offerwerk stuur die Here vuur uit die hemel wat alles op die altaar 
verteer as 'n teken dat hierdie dienswerk van die priesters en die volk Hom welgeval 
het. En die hele volk het in aanbidding voor die Here neergeval.  
 
Direk daarna gaan Nadab en Abihu en bring 'n onvoorgeskrewe offer aan die Here. 
Waarom hulle dit gedoen het is nie duidelik nie, miskien meegevoer deur die 
voorafgaande gebeure, of dalk om dieselfde eer as Moses en Aäron te ontvang of 
sommige sê hulle was dronk. Die punt is: hulle het eiewillig en verkeerd opgetree en 
daarom straf die Here hulle daar op die plek. Hulle het onverskillig voor die Here 
opgetree en Hy straf hulle. 
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Hierna was Aäron en die priesters bang om iets te doen, want sê nou dis dalk verkeerd 
en dan tref dieselfde lot hulle. Veral in die lig van die reinigingswette wat die Here 
daarna afgekondig het in hfe. 11 - 15. Êrens, iewers, gaan hulle onrein en 
onaanvaarbaar vir die Here wees en as hulle dan offer, gaan die Here hulle straf. 
 
Brs. en srs. sien u wat die Here ons hiermee wil leer? God is die volmaak Heilige, die 
onaantasbare en Almagtige God en ons is onvolmaakte, sondige en magtelose mense. 
En hierdie twee pole is onversoenbaar met mekaar. Dit is soos wanneer 'n mens die 
twee positiewe pole van magnete teen mekaar probeer druk, dit beur weg van mekaar. 
So is dit tussen God en ons.  
Tussen Heilige en sondige, tussen volmaakte en onvolmaakte.  
 
Om te verstaan wat die Here hier doen – moet ons in die eerste plek besef hoe groot en 
heilig God is. Heilig beteken dat God sonder sonde is en dat niks wat sondig is, in sy 
teenwoordigheid kan kom nie. Wie God se grootheid en heiligheid raaksien kan nie 
anders as om in die tweede plek jou eie sonde en onwaardigheid raak te sien en te 
erken nie. Ons is nie waardig om voor God te verskyn nie. Ons weet dit almal.  
 
Vanwee die mens se sonde het God se woonplek - die tabernakel - onrein geword het. 
Die woonplek van God, die Heilige, word bevlek met die sondes van die mense tussen 
wie Hy woon. En hierdie feit vertroebel ons verhouding met God.   
En wie dan op onwaardige en onheilige manier voor God wil verskyn kan nie ongestraf 
bly nie.  
 
Daarom gee die Here die baie besondere opdrag:  
Om Aäron, die sondige, te beskerm teen God, die Heilige, mag hy net een keer per jaar 
in die Allerheiligste ingaan, daar waar God simbolies by sy volk woon. En op hierdie een 
keer moet daar spesiale voorsorg getref word sodat hy nie sal sterf nie. 
 
Om te sorg dat ons voor Hom kan bly lewe en ons verhouding met Hom weer herstel 
kan word, tref God nou voorsorg. Aäron moet eers vir homself met 'n offerbul 
versoening doen. Die bul moet betaal vir sy sondes. En vir die volk moet hy 'n skaapram 
offer as versoening vir hulle sondes. Dan moet hy spesiale klere aantrek en die bloed 
van die bul en die ram neem en dan reinig hy die hele tabernakel met die bloed van die  
twee diere.  
 
Hy begin in die Allerheiligste, dan die Heilige en dan die voorhof. God se woonplek, 
besoedel deur mense se sonde word gereinig. En tydens hierdie reinigingseremonie 
mag daar niemand anders in die tabernakel wees as  Aäron nie. So reinig God die plek 
dat Hy voort kan gaan om daar te woon en so kan mense weer agterna terugkom om 
Hom daar te dien. Hy maak 'n nuwe begin moontlik. 
 
En dan word daar twee bokke gebring. En Aäron trek lootjies oor hierdie twee bokke. 
Op die een lootjie staan: vir die Here en op die ander lootjie: vir Asasel. Ons weet nie 
presies wat die woord Asasel beteken nie. In die lig van die sending van die bok dui dit 
waarskynlik op 'n plek in die woestyn. 
 
Die bok wat vir die Here geloot is, word dan dadelik vir die Here geoffer as 'n 
versoeningsoffer vir die sondes van die volk. Maar die ander bok word lewendig voor 
die Here gebring en dan doen Aäron 'n eienaardige ding. Daar voor die aangesig van 
die Here lê hy sy twee hande op die kop van die bok. En dan bely Aäron voor die Here 
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al die sondes van die volk. Voor die Here word erken dat sy kinders onwaardig is, vol 
sonde en ongehoorsaamheid en dat nie een van hulle voor God kan verskyn nie.  
 
En simbolies word dié sondes van die volk op die bok oorgedra. En as hy klaar is, dan 
kom haal iemand wat vooraf aangewys is, die bok en in teenwoordigheid van die hele 
volk word die bok dan die woestyn ingejaag. Hy word geneem na die mees 
onherbergsaamste gedeelte in die woestyn en daar gelos om nooit weer terug te kom 
nie. So neem die onskuldige bok dan die volk se sondes van hulle af weg en hy gaan 
sterf daar in die woestyn met hulle sondes op sy kop. 
 
Die volk sien hom wegloop, hulle sien hoedat hulle sondes weggedra word en nooit 
weer terugkom nie. Dit word vir ewig van hulle af weggeneem. Dis vergewe en die  
Here maak 'n nuwe begin moontlik. 
 
Brs. en srs. in die lig van die Nuwe Testament weet u klaar waarop gebeure gedui het. 
Dis nie moeilik om te sien dat hierdie sondebok dui op die versoeningswerk van ons 
Here Jesus Christus nie. Christus is ons Sondebok! Hy die onskuldige, die sondelose, 
op wie al ons sondes gelaai is en wat aan die kruis vir ons sondes betaal het en so vir 
ons versoening met God bewerkstellig het.  
 
God het Hom in ons plek laat sterf as straf vir ons sonde, sodat u en ek vandag weer 'n 
nuwe begin kan maak. Elke dag weer 'n nuwe begin kan maak. Nie net een maal per 
jaar soos in die ou tyd nie, maar elke dag. Want Christus se offer was eenmaal en 
volmaak. En as ons in Hom glo en weet dat Hy ons verhouding met die Vader reggestel 
het, dan kan en mag ons vandag hier in die huis van die Here voor Hom, die Heilige 
verskyn.  
 
Ons kan van nuuts af begin. God maak elke dag 'n nuwe begin, as ons sy Grootheid en 
ons kleinheid besef en Hom so wil dien, dan kan en mag ons nou voor Hom staan.  
 
Br. en srs. besef ons wat dit beteken? Besef ons die vryheid en die vrede wat dit vir 'n 
mens bring? As ek dink aan alles wat verkeerd loop tussen my en my Vader , as ek dink 
aan alles wat ek gedoen het aan Hom en aan my naaste, en ek dit erken en bely, dan 
sê Hy vanaand vir my: Ek vergewe dit alles! Jou Sondebok – Jesus Christus – het dit vir 
jou in die woestyn van die dood weggedra! Kom ons begin van voor af. Kom ons maak 
'n nuwe begin. Wat verby is, is vergewe, dit kom nooit weer terug nie.  
 
Miskien, geliefdes, hoor ons dit te veel, daarom besef ons nie meer die volle heerlike 
implikasies van hierdie versoening nie. Hierdie versoening verander jou hele lewe!   
 
Die volk moes op daardie versoendag ook op 'n spesifieke wyse antwoord op God se 
versoening. Op daardie dag mag hulle nie gewerk het nie. Hulle moes gevas het en dit 
as 'n Sabbatdag gevier het. Dié verbod het daarop gedui dat hulle volkome op God 
gerig was en hulle geheel en al aan Hom toegewy het. 
 
Net so moet ek en jy ook op ‘n spesifieke manier antwoord op God se versoening: Ons 
moet elke dag leef uit hierdie versoening. Ek moet weet: ek is klein en sondig, en God is 
groot en Heilig, maar Hy het ons versoen in Christus, alles is reggemaak en daarom 
gaan ek uit dankbaarheid, my hele lewe in toewyding aan Hom leef.  
 
Dat ek die ongelooflik voorreg van die moontlikheid van ‘n nuwe begin besef en daarom 
met vreugde en toewyding voor die Here lewe!  
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Dat ons nie in vrees vir God hoef te lewe nie, maar in versoening! Dat daar vrede 
tussen my en God is! Dat ons sonde ons nie wegdryf van God nie – maar dit ons dit na 
God neem en in Christus versoening ontvang! Dat ons met die krag van die Heilige 
Gees ons lewe rein hou omdat ons in teenwoordigheid van God mag kom!  
 
Ons Here Jesus het ons ook kom leer dat ons die versoeningslewe wat ons met God 
mag leef, ook met ons naaste sal deel! Dat ons versoening soek met die wat onvrede 
met ons het en dat ons dieselfde genade betoon as wat God aan ons betoon! Dat ons 
mense vergewe en ‘n nuwe begin moontlik maak met hart vol vergewensgesindheid en 
‘n soeke na herstel en versoening! 
 
Iemand wat met God versoen is en wat die groot genade daarvan besef, kan toe nie in 
onvrede met jou naaste lewe nie – dan getuig jou lewe nie werklik wat jy van God 
ontvang en hoe jy in versoening moet leef nie! 
 
Hierdie versoening bring ook ‘n heerlike uitsig op ons dood en die wederkoms! Dat ons 
nie dood hoef te vrees nie – dat ons nie die oordeelsdag hoef te vrees nie – maar 
daarna kan uitsien omdat God versoening bewerk het!  
 
Geliefdes, kom ons dank die Here vir tweede kanse, vir die moontlikheid van ‘n nuwe 
begin op grond van die versoening wat Hy in Christus vir ons bewerk het! En kom ons 
gryp hierdie versoening aan! Ons leef daaruit en ons leef daarmee! Diep bewus van die 
groot voorreg dat niks ons ooit meer van God kan skei nie en dat ons altyd in sy 
Heiligdom mag ingaan, in sy teenwoordigheid mag lewe omdat ons lewe skoon gewas 
is!  
 
Hoe wonderlik is nie om van voor af te begin nie!  
 
Amen. 


