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Tema: Ons kan God toegewyd dien want Christus het vir ons nuwe verbond bewerk 

deur die Heilige Gees volledig in ons te laat woon.  

 

Lofsang ter voorbereiding van die erediens  

Ps 92-1: 1, 2  

Ps 118-1: 1, 12  

Sb 13-1 

 

God en ons ontmoet mekaar  

Intreelied: Ps 113-1: 1, 2 

Votum 

Seën 

Loflied Sb 1-1: 3, 5, 7 

Geloofsbelydenis: Sing Sb 8-3: 1  

 

Ons verootmoedig ons voor God  

Wet: Fokus op 10 de Gebod; HK Sondag 44,vr. 115 

Sing Sb 9-2: 8, 9 

Gebed  

 

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

Skriflesing: Hebreërs 8: 1 – 13; Hebreërs 9: 11 – 15 en Hebreërs 10: 11 - 18. 

Teksverse: Heb. 8: 6, 10 – 12 en Heb. 9: 14 – 15 en Heb .10: 12 - 15  

 

Sing Lied 478: 1 (kleuters na hulle bediening) 

Woordverkondiging  

 

Ons antwoord op die Woordbediening  

Gebed 

Sing Sb 8-1: 1, 2 

Seën 

Amenlied: Sb 13-1. 
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Geliefde brs en srs  

 

Was jy ook al moedeloos met jouself oor jou geloof en jou verhouding met die Here? 

Oor hoe ons so maklik van die Here vergeet en hoe maklik ons verkeerde dinge kan 

sê en doen? Sommer so oor en oor – asof ons nooit leer wat die regte dinge is nie? 

Hoe maklik die duiwel my kan oorreed om vir hom te luister? 

 

Of hoe maklik ons bang kan word as daar een of ander moeilike ding of bedreiging op 

ons pad kom. Hoe maklik ons kan begin twyfel of die Here daar is en of Hy vir ons lief 

is? Hoe maklik ons kan dink dat die Here se Woord dalk nie regtig die waarheid is en 

of ons daarna moet luister nie – veral wanneer ons hoor hoe ongelowige mense praat 

en dink?  

 

Ons kan hierdie gedrag baie dinge noem. Ons kan bv praat van ons swak en sondige 

menslike natuur. Ons kan sê dit is die nagevolge van die sondeval. Of ons kan dit dalk 

kleingeloof of sommer net ongehoorsaamheid noem. Ons kan dit eiewilligheid of 

hardkoppigheid noem. Maar die feit is: dit is ŉ daaglikse realiteit waarmee ons almal 

in ons verhouding met die Here worstel.  

 

Maar geliefdes, die Here wil ons aandag vanmore op n ander werklikheid vestig wat 

net so realiteit van ons verhouding met God is. Dit is soos ŉ munt met twee kante. 

Satan wil dat ons net na die een kant kyk.  

 

Daarop moet ons vanmore ŉ ander vraag vra. Het jy ooit al daaraan gedink hoe dit 

gebeur dat jy en ek – ten spyte van hierdie sondige werklikheid – nog altyd in ŉ 

verhouding met die Here bly? Dat ons nie wegraak en verlore gaan nie? Dat die Here 

nie vir ons moeg raak en ons weggooi nie? Dat ons altyd weer terugkeer na die Here 

en ons verhouding met Hom? Dat ek altyd bly soek na wat goed en reg is en dit 

probeer doen? Dat my geloof nooit so wegraak dat ek moed opgee en van die Here 

vergeet nie!  

 

Sommer eenvoudig en kort gevra: hoe gebeur dit dat ek ŉ kind van die Here bly?  

Die Hebreerskrywer het hoofstukke 8 – 10 hierdie ongelooflike waarheid vir sy 

moedelose lesers wou leer! Hy wou hulle bemoedig en hulle daarop wys dat hulle en 

ons God toegewyd kan bly dien – ons bly kinders van God – want Christus het vir ons 

ŉ nuwe verbond bewerk deur die Heilige Gees wat volledig in ons kom woon het. 

(herhaal tema)  

 

Die eerste wonderlike waarheid wat ons moet weet is dat God die inisiatief geneem 

het en met ons ŉ ooreenkoms of ŉ kontrak aangegaan het! Bv – die kontrak om ŉ kar 

te koop.  

 

Die Bybelse woord vir hierdie ooreenkoms is “verbond”! Die Here het Hom met  ŉ 

kontrak aan ons verbind! Hierdie ooreenkoms/ kontrak/verbond het die Here alreeds 

doer ver in die begin van die Bybel met Abraham gesluit. Gaan lees Genesis 12 tot 
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17. En die kern van hierdie ooreenkoms lees ons in Heb. 8: 10. Dit was dat die Here 

gesê het “Ek sal vir julle ŉ God wees en julle moet my volk wees”.  

 

Dit beteken dat God sy kinders sal red. Ons het mos verlede keer uit hf 7 gehoor dat 

redding of verlossing nie uit die mens kan kom nie. God moet ons red! Maar die ander 

kant van die ooreenkoms of kontrak was dat sy kinders uit dankbaarheid die Here 

moet gehoorsaam en dien! 

 

Die Here het in die Ou Testament vir die volk sy die Wet gegee sodat hulle kan weet 

hoe hulle die Here moet dien. Dit het gegaan oor hoe die Here by die tempel moes 

kom dien, hoe hulle offers moes bring vir hulle sondes en en allerhande voorskrifte vir 

hulle daaglikse lewe!  

 

Wanneer ons egter die geskiedenis van die Here se kinders in die Ou Testament lees, 

dan sien ons dat die volk nie aan die Here gehoorsaam gebly het nie. Hulle was maar 

soos ons, nê? Keer op keer en geslag na geslag het die volk van die Here weggedwaal 

en ongehoorsaam geword.  

 

Soveel so dat die Here besluit het om die volk te straf vir hulle ongehoorsaamheid. 

Die volk het nie hulle deel van die ooreenkoms/die verbond met die Here nagekom 

nie. Daarom het die Here die tempel verwoes, die volk uit die land Kanaan weggeneem 

en hulle in ballingskap gestuur.  

 

Dit was op hierdie stadium dat die Here deur Jeremia gesê het wat ons in hf 8: 8 – 12 

gelees het. Dat die Here die volk straf MAAR TOE REEDS beloof die Here dat Hy ŉ 

nuwe verbond met die volk gaan sluit.  

En wat behels hierdie nuwe verbond/hierdie nuwe kontrak? Hy gaan sy wette in hulle 

verstand gee en in hulle harte sal Hy sy wette skrywe! Die Here sê: Hulle almal,klein 

en groot, sal my ken”. Hulle “sal my toegewyd dien” lees ons in Heb 9: 14.  

 

Met ander woorde geliefdes, die Here sê sy wil/wet vir ons lewe sal nie meer nie – 

soos vir die volk in die Ou Testament – op kliptafels geskryf staan wat hulle nie wil 

gehoorsaam nie! Met die nuwe verbond skryf die Here sy wil in die verstand en in die 

hart van sy kinders! Hy sal ŉ nuwe verbond sluit waar gelowiges van binne, vanuit 

hulle hart en verstand, in staat sal wees om God te dien! In staat sal wees om God lief 

te hê en Hom toegewyd te dien! Ja, hulle sal steeds sonde doen, maar hulle sal altyd 

terugkeer na God! Daarvoor sal die Here sorg! Die Here sal nou ook ons deel van die 

verbond nakom!  

 

En hoe het Goddit gedoen? Deur Jesus Christus! Jesus kom betaal met sy offer vir al 

ons sonde – dit het ons nou al oor en oor in Hebreërs gehoor! Hy is die volmaakte 

Hoepriester volgens die koningpriesterorde van Melgisedek en Hy het vir al ons sonde 

betaal! Nou dra ons geen skuld meer voor God nie!  

 

Maar Christus het ook meer gedoen! Hy bewerk ŉ nuwe verbond. Hy het sy Vader se 

wil in ons verstand en in ons harte kom skryf deur die uitstorting van die Heilige Gees. 
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Daarvan lees ons in Handelinge 2. Dat die Heilige Gees nou volledig en met volle krag 

in die kinders van God kom woon en dat Hy ons lei en help om aan God gehoorsaam 

te wees. God kom werk nou van binne ons liefde, gehoorsaamheid, berou, toewyding 

en alles wat ons nodig het om God te dien! 

 

Dit br en sr en liewe kinders, is die rede dat ons kinders van God kan wees en bly! 

God, die Heilige Gees, het in ons kom woon! Nou kan ons God toegewyd dien! Die 

Heilige Gees roep ons altyd weer terug na God. Hy skenk geloof en geloofskrag! Hy 

gee nuwe moed en tel ons altyd weer op! Hy dra ons en Hy bid vir ons! Ja, God leef 

in ons en daarom kan ons God dien! Dit is die nuwe verbond wat Christus vir ons kom 

bewerk het!  

 

Jesus het tussen God en ons kom staan om vir ons sonde te betaal maar ook om ons 

in staat te stel om nou ons kant van die verbond na te kom! Is dit nie wonderlike nuus 

nie! Is dit nie ŉ rede om God te loof en te prys nie! Dit wat ons – soos die volk in die 

Ou Testament – nie kon doen nie – dit het God vir ons kom doen! “n Nuwe verbond 

met God in ons- binne ons hart en ons verstand! Nou kom dit amper soos vanself dat 

ek ‘n kind van God wil wees!  

 

Hierdie waarheid leer ons telkens op ander plekke in die Bybel. (wys skyfies) 

 

Joh 14:16–17   

16Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ’n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle 

te wees, 17naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, 

omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle 

bly en in julle sal wees.  

 

Hand 2:1–4  

2 Toe die dag van die pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. 
2Skielik was daar ’n geluid uit die hemel soos van ’n geweldige stormwind, en dit het 

die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. 3Hulle het iets soos vuur gesien wat in 

tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. 4Almal is met die Heilige Gees vervul 

en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het 

om onder sy leiding te doen.  

 

Romeine 8:9–10   

9Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, 

want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, 

behoort hy nie aan Christus nie. 10Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle 

die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is 

as gevolg van die sonde.  

 

Dit, geliefdes, is die nuwe verbond wat Jesus Christus vir ons bewerk het deur die 

Heilige Gees wat volledig in kom woon het sodat ons God toegewyd kan dien!  
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Liewe br en sr en kinders, moet dus nie moedeloos word oor jou swak menslike natuur 

en oor jou sonde nie! Dit is die een kant van die munt! Kyk ook na die ander kant: Jy 

ken die Here – jy leef in ‘n verhouding met Hom deur die Heilige Gees en kan God 

toegewyd dien! Dit is wat God die Heilige Gees met my en jou doen!  

 

Dis hoekom ons kinders van God kan bly – ten spyte van ons sonde! Dat ons elke 

keer terugkom, kom vergifnis vra en weer met nuwe ywer die Here dien! Dis hoekom 

ons nie in moedeloosheid en wanhoop bly lê nie – want die Heilige Gees werk kragtig 

in ons om weer nuwe hoop en nuwe krag in ons te gee waarmee ons aan die Here 

kan vashou!  

 

Dis hoekom God nie met ons moedeloos raak nie – want Hy help ons om ons deel 

van die verbond na te kom!  

 

Dis hoekom ek en jy die Here met vreugde kan dien! Ons het geen verskoning nie – 

want die Gees woon in ons en hy lei ons! God se krag werk nou van binne in ons. Hy 

is in ons verstand en in ons harte! Hy rig ons lewe op Hom en Hy hou ons vas! Hy gee 

krag sodat ons kan aangaan! Dis alles God se werk!  

 

Geliefdes, ons moet dus nie vaskyk teen ons menslike natuur en ons struikeling nie! 

Ons moet meer en meer fokus op wat God deur die Heilige Gees in ons werk! Die 

krag en gawes en geloof en hoop en liefde wat die Gees werk en waarmee ons die 

Here getrou kan dien!  

 

Hoe die Gees vir ons bid wanneer ons moedeloos raak! Hoe die Here ons altyd weer 

kom optel en ons vul met sy troos en sy liefde! 

 

Wat ŉ wonderlike God het ons nie! Dat Hy Sy en ons kant van die verbond nakom! 

Ons dank die Here Jesus dat Hy dit vir ons hierdie nuwe verbond kom bewerk het – 

soos Heb 10: 14 sê: dat Hy ons volmaak kom maak het – volmaak van ons sonde 

bevry en volmaak gevul met sy Gees!  

 

Kom ons luister na die Gees as Hy ons elke dag op hierdie pad van geloof lei en kyk 

net wat is die belofte:  

2 Kor 3: 17 – 18  

17“Die Here” beteken hier “die Gees”, en waar die Gees van die Here is, is daar 

vryheid. 18Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van 

ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus 

gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die 

Here wat die Gees is.  

 

Geliefdes, kom ons dien God met toewyding – dis die verbond wat God nou met ons 

gesluit het deur Jesus Christus ons Here en deur God die Heilige Gees! 

 

Amen 


