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Tema: Swaarkrytyd is nie tyd vir babakossies nie! Word groot en eet vaste kos! 

Moenie lui wees nie maar volhard in jou geloofsgroei! So sal die troos en hoop wat 

Christus, ons Hoëpriester, jou gee tot volle werking in jou lewe kan kom.  

 

Lofsang ter voorbereiding van die erediens  

Lied 478: 1, 2, 3, 4 

 

God en ons ontmoet mekaar  

Intreelied: Lied 151: 1, 2 

Votum 

Seën 

Loflied Sb. 1-2: 1, 2, 3 

Geloofsbelydenis: NGB art 1 deur Sb. 12-3: 1 en 2 te sing 

 

Ons verootmoedig ons voor God  

Wet: Deut. 6: 4 - 9 en 20 – 25 

Sing as antwoord op die wet: Sb. 9-3: 1 

Gebed 

 

God bedien aan ons sy Woord en ons ontvang dit aktief in geloof  

Sakrament van die Doop:  

Doopformulier; 

Sing na die Doop Lied 287: vers 1 (almal); vers 2 (brs); vers 3 (srs) ; vers 4 

(volwassenes); (kleuters gaan tydens hierdie lied na hulle bediening) 

Gebed 

 

Skriflesing: Hebreërs 5: 9 - 6: 20  

Fokusverse: Heb 5: 11 - 12; Heb 6: 11 - 12 en 18 – 19 

Woordverkondiging  

 

Ons antwoord op die Woordbediening  

Gebed 

Sing Sb. 14 - 1: 1, 2 

Seën 

Amenlied: Sb. 13-2. 
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Geliefde brs en srs 

 

Die Here leer ons in sy Woord dat swaarkry en beproewing ons oefen om te volhard 

en te groei in ons geloof en nader aan Hom te kom. Jakobus skryf in sy brief die 

volgende 2My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle 

kom, 3want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat 

om te volhard. 4En die volharding moet end-uit volgehou word sodat julle tot volle 

geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming.” 

Petrus skryf in sy eerste brief ook dat ons bly moet wees as daar beproewinge op ons 

pad kom, want dan weet ons God is besig om ons geloof so goud te louter en te 

versterk. Paulus skryf in 2 Kor 1 hoe hy na ŉ tyd van swaarkry God beter leer ken het.   

Maar geliefdes, swaarkrytye kan ook gelowiges se geloof knou! Dit kan maak dat hulle 

toewyding aan die Here verslap en dat hulle hulle hoop verloor! In die ergste geval sê 

die skrywer in hf 6: 4 kan dit selfs gebeur dat sulke mense finaal – uit eie keuse – hulle 

rug op die Here draai om nooit weer tot geloof te kom nie.  

 

Die Hebreërskrywer het iets van hierdie vervlakking en verflouing by sy lesers 

raakgesien. In plaas daarvan dat hulle swaarkry hulle nader aan die Here gebring het, 

het hulle toegelaat dat dit hulle verder van die Here laat gaan. Hulle wou nie meer 

dieper delf opsoek na troos en hoop nie. 

 

Dit gebeur so maklik, nê?! In swaarkrytye moet jy so fokus om te oorleef dat jy voel 

jou geloof is nou eintlik die laaste ding waaraan jy aandag kan gee. As jy – soos hierdie 

gelowiges in Rome – letterlik in ŉ oorlewingstryd is, dan voel dit vir jou jy het nie nog 

krag om harder te werk in jou geloof nie!  

 

Jy kan selfs voel dat die Here jou in die steek gelaat het en dat die antwoorde wat Hy 

in die Bybel gee, nie meer bevredig nie. Jy soek nou na iets wat beter en vinniger 

antwoorde en hoop kan gee. ŉ Mens sien dit vandag ook by gelowiges. Hulle spring 

van een kerk na die ander, van een prediker op die internet na die volgende, van een 

mooi geestelike boek na die volgende! Op soek na iemand wat net mooi en vinnige 

trooswoorde kan gee. So het hierdie gelowiges begin om nuwe antwoorde te soek by 

die Joodse geloof – dit het vir hulle net makliker gelyk.  

 

Hulle het in hulle geloof soos babas geword wat met melk gevoed moet word! Iemand 

moet net vinnige en lekker geloofskossies gee! Hulle wou nie self dieper soek en hard 

werk om hulle geloof te versterk nie! Hulle het nie besef dat gelowiges in swaarkrytye 

juis vaste kos nodig het nie. Melkkossies gaan jou nie genoeg geloofkrag en moed 

gee om vas te byt en te volhard nie. Melk het nie langdurige energie wat nodig is om 

te volhard nie!  

 

En dis waarom die Here vir hulle en vanmore vir ons kom sê: : Swaarkrytyd is nie tyd 

vir babakossies nie! Word groot en eet vaste kos! Moenie lui wees nie maar volhard 
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in jou geloofsgroei! So sal die troos en hoop wat Christus, ons Hoëpriester, jou gee tot 

volle werking in jou lewe kan kom.  

 

Die skrywer wou hulle nou juis met sulke vaste kos begin onderrig. Hy sê in hf 6: 1”Laat 

ons nie stilstaan by die eerste dinge wat oor Jesus verkondig word nie, maar verder 

gaan na die volle inhoud van die boodskap”. Hy wil hulle voed met die vaste kos van 

hoe Jesus die vervulling is van die Ou Testamentiese verlossing deur die diens van 

die Hoëpriester in die tempel. Dat hulle nie moet terugval op die Ou Testamentiese 

verlossingsleer nie, maar besef dat Jesus die vervulling daarvan is en dat hulle in Hom 

die ware en volkome redding gevind het.  

 

Daar is vandag weer by sommige gelowiges die tendens om hulle geloof op die Ou 

Testament te bou. ŉ Soeke om allerhande rituele en voorskrifte van die Ou Testament 

na te kom. Feeste en eetgewoontes en allerhande rituele van die Ou Testament word 

nagevolg in ŉ poging om hulle geloof te verdiep! Dit alles dui op oppervlakkige soeke 

na selfredding – ek moet iets doen om beter te voel!  

 

Daarteenoor kom die Hebreersskrywer om te sê: daar is alleen geloofsgroei te vind in 

toewyding aan Jesus! Hy is God se waarborg van redding vir elkeen wat in Hom glo 

en geloofsgroei en volharding kom deur op Christus te fokus en in ŉ lewende 

verhouding met Hom te leef.  

 

Dis baie leersaam om op te let wat die skrywer as melkkos in die geloof beskou! Hy 

beskryf dit in hf 6: 1 – 2. Hy noem drie pare geloofssake:  

 

1. Eerstens noem hy “bekering” en “geloof”. Dit is die aanvangselemente van jou lewe 

met God en baie mense gryp voortdurend terug na daardie aanvangsmoment om die 

wonder daarvan oor en oor te probeer beleef en krag daaruit te put.  

 

2. Die leer van die doop en die leer van handoplegging – dit gaan oor kerklike 

sakramente en rituele wat saamhang met jou bekering en geloof. Sommige gelowiges 

vestig hulle geloof op die Sakramente van bv die doop asof die doop jou salig maak 

en nie dat dit net ŉ simbool is van wat Christus vir jou doen nie. Die ritueel van die 

handoplegging was ŉ uithandeling om die vervulling met die gawes van die Gees uit 

te beeld en dit is gewoonlik met jong gelowiges gedoen. Mense wou dit oor en oor 

ontvang as bevestiging en tot troos.  

 

3. Die leer van die opstanding van die liggaam en die ewige oordeel. – Dit is die 

basiese teologie wat aan nuwe gelowiges geleer word en baie gelowiges hak daarby 

vas.  

 

Hierdie dinge is melkkos – daarom sê die skrywer in vers 3 dat die gelowiges verder 

moet gaan! Hulle moet met ywer en toewyding werk aan hulle verhouding met Jesus 

as hulle Verlosser! In Hom is daar sekerheid en in Hom is daar groei en geloofskrag! 
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Hy roep hulle op in hf 6: 11 en 12 op om ywerig en met volharding vas te hou aan hulle 

hoop sodat hulle tot volle geloofsekerheid kan kom! Dat hulle deur hierdie vaste 

geloofskos tot geloofsvolwassenheid kan groei en deur die moeilike tyd kan kom 

waardeur God hulle laat gaan!  

 

Ja, inderdaad, kan moeilike tye ŉ mens oorweldig – maar God is getrou – dit staan in 

vers 9 en 10! God sal hulle deur sy krag dra! In vers 9 noem die skrywer sy lesers die 

eerste en enigste keer ‘geliefdes”. God het hulle lief en God sal die wat Hy beloof ook 

in hulle beproewing waar laat word! Hulle moet net styf vashou en volhard aan hierdie 

hoop!  

 

En wat is hierdie “hoop” wat hulle moet soek en waarop hulle met volharding moet 

wag? Hy Jesus Christus! God het belowe en dit met ŉ eed bevestig dat Christus hulle 

Verlosser is en dat hulle deur Hom al God se beloftes sal ontvang!  

 

Hy beskryf dit wat God beloof met ŉ pragtige metafoor van ŉ lewensboot in hf 6: 19 

en 20. Lees! 

Sien hierdie prentjie: die moeilike tye waardeur ons as gelowiges gaan is soos ŉ storm 

op die see wat dreig om ons lewensbootjie te laat sink! Ons word moeg en moedeloos! 

Maar nou moet ons aan Christus vashou! Hy het aan ons geloof gegee wat soos ŉ 

ankertou van ŉ boot is!  

 

Maar in plaas daarvan dat hierdie anker hier in ons stukkende en deurmekaar wêreld 

afgegooi word om vir ons vastigheid te bied – want dit kan nie – het Jesus ons anker 

geneem en dit in hemel gaan vasmaak! 

 

Daar staan letterlik: Christus het die anker van ons siel in die hemel gaan vasmaak. 

Die hemel word hier vergelyk met die allerheiligste deel van die tempel waar die 

hoëpriester in die Ou Testament een keer per jaar met die offerdier se bloed 

versoening vir die volk se sondes moes gaan doen.  

 

So het Jesus die allerheiligste hemel ingegaan – nie deur die offerbloed van ŉ dier nie 

– maar deur sy eie bloed sodat ek en jy die sekerheid kan hê van ons redding en van 

God se liefde en bystand in ons lewe! Die skrywer sê: ons het ŉ veilige en 

onbeweeglike anker in die hemel! Dit staan vas: Christus is ons Redding en ons Hoop!  

 

Geliefdes, hou dan styf vas aan Hom. Soek na Hom in die Woord en voed jou geloof 

met ŉ lewende verhouding met Jesus! Bou jou hoop op Hom en nie op jouself of iets 

in hierdie wêreld nie! En as jy deur beproewing gaan – moenie moedeloos word nie – 

volhard deur jou geloof op Christus te bou!  

 

So bv is die doop van Mia vanoggend geen ritueel waarop ons ons geloof kan bou nie! 

Dit gaan nie om die doop en die water nie – dit is net tekens! Dit gaan om wat hierdie 
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doop vir ons wil leer: Dat net soos water jou skoonwas – so was Christus alleen jou 

sondes af en skenk Hy aan jou die ewige lewe!  

 

Maar Hy skenk ook aan jou die krag en hulp en leiding om in hierdie lewe op te groei 

en in Hom te groei en geloofsvolwasse te word! Jesus beloof op verskillende plekke 

in die Bybel dat wanneer ons in Hom verbind bly en vashou, wanneer ons Hom in die 

geloof eet en drink, dan word ons versadig en soos iemand uit wie se binneste strome 

lewende water vloei! As ons Hom “geëet” het sal ons nooit weer honger vir iets of 

iemand anders. En hierdie versadiging kom deur die werk van die Heilige Gees wat 

ons lei tot geloofsvolwasseneheid, ywerige diens en volharding.  

 

Daarom beloof die Heilige Gees ook hier by die doop dat Hy in Mia sal werk om haar 

daartoe te bring. En soos wat ons deur die lewe gaan – moet ons nie toelaat dat Satan 

of beproewinge of moeilike tye ons geloof laat verslap nie!  

 

Ons moet nie dink alles gaan sommer vanself gebeur nie! Nee, ons moet ywerig 

hierdie lewe saam met Christus onderhou! Dit is die kragte en gawes waarvan die 

skrywer in verse 4 – 8 praat wat God aan gelowiges gee. En ons moet dit gebruik en 

benut om te groei en vrug in ons geloof te dra! Net soos water op droë grond val en 

daardie grond vrugbaar maak, so moet ons dit wat God ons gee, gebruik om vrugbaar 

in die geloof te wees! En te volhard todat God sy beloftes aan ons vervul!  

 

Br en sr, is jy dalk ook moeg en soek jy dalk ook na iets anders? Hoe lyk my en jou 

ywer in Christus? Hoe fluks is ons om te groei in ons verhouding met Hom? Hoe ywerig 

lees ek Bybel en bid ek? Hoe ywerig kom dien ek die Here hier in die erdiens? Hoe 

ywerig is ek in my liefde tot Jesus en my naaste?  

 

Daarom: Ons moet Hom opsoek, aan Hom vashou, elke dag saam met Hom leef en 

ons hoop op Hom bou! En dit vra inspanning, volharding en vasbyt!  

 

En dit is wat die Here ook vanmore van jou vra! Hy het jou deur Jesus aan Hom 

vasgemaak! Die anker van jou siel is vas en veilig by God! Hou jy dan aan daardie tou 

vas – met alles wat jy is en het!  

 

Amen 


