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Tema: Kom, kom ons leef ons nuwe en vrymoedige lewe met God-Drie-enig en met 

mekaar!  

 

Gebed: Elsie Ferreira – Vir erediens, bedienaars van die Woord en prediking  

 

God en ons ontmoet mekaar  

Intreelied: Ps 100-1: 1, 2, 3 

Votum 

Seën 

Loflied Sb 1-2: 1, 2, 3 

Geloofsbelydenis: 12 Artikels almal hardop saam  

 

Ons verootmoedig ons voor God  

Gebed: Gerhard Turkstra vir ouderlinge en groepleiers 

Wet uit Ekodus 20 

Sing Sb 15-1 in beurtsang: 1 (almal), 2 (brs), 3 (srs), 4 (almal) 

Gebed: Hanré Delport vir kinders en Katkisasie 

 

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

Wys eers skyfies 

Skriflesing: Hebreërs 10: 19 -31 

                   Teksverse: Heb. 10: 22 – 25  

Gebed: Gizelle Alberts: vir Susters, Groepsusters en Diensgroepe 

(kleuters na hulle bediening) 

Woordverkondiging  

 

Ons antwoord op die Woordbediening  

Gebed; ds Piet – voorbidding vir gemeente 

Sing Sb 1-1: 7 

Liefdegawes 

Gebed: Walter Plotz vir Diakens en diakonale sorg 

Sing Ps 89-1: 6, 7 

Seën 

Amenlied: Sb 13-1. 
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Geliefde brs en srs en liewe kinders 

 

Hoe bemoedig ŉ mens ŉ vriend/vriendin of medegelowige wat in baie moeilike 

omstandighede vasgevang is? Iemand wat deur diep beproewing gaan en baie swaar 

kry? Iemand wie se geloof in God al begin wankel het en wat al begin twyfel het of dit 

waarin hy of sy glo die moeite werd is.  

 

Iemand wat nie meer die Bybel wil lees nie, maar op die internet allerhande ander 

goed begin lees en al begin kyk het of daar nie ŉ ander geloof is wat hom of haar beter 

kan help nie. Iemand wat hom of haar al van die gemeente af begin onttrek het en nie 

meer die eredienste en ander byeenkomste van die gemeente bywoon nie? Iemand 

wat sommer maar net moeg en moedeloos is en nie meer wat om te doen nie? 

 

Jy bemoedig nie so ŉ persoon deur hom/haar te wys op alles wat sy of hy moet doen 

om self die situasie reg te ruk nie! Want hulle het al alles probeer! Jy laat nie so iemand 

skuldig te laat voel oor sy of haar verhouding met die Here wat besig is om uit te rafel 

en alles wat God dan van hom of haar verwag om te doen nie!  

 

Nee, jy wys die persoon in die eerste plek op alles wat God vir hom of haar doen! Op 

al God se genade, sy liefde en wat Hy vir jou doen! Dat hy of sy nie self die probleme 

kan oplos nie, maar dat God jou help! Dat hy of sy weer net na God moet gaan, Hom 

moet opsoek en in Hom nuwe lewe vind. Dat hy of sy die Here weer moet vertrou en 

hulle hoop op Hom stel – Hy sal nie teleurstel nie!  

 

In die tweede plek wys jy die persoon daarop dat hy of sy nie alleen is nie, ons as 

gelowiges is saam in die bootjie van die lewe en die golwe van die see en ons moet 

mekaar vashou en mekaar help!  

 

Geliefdes, dit is presies wat die Hebreërskrywer nou in die laaste deel van sy preek 

doen! Dis hoe hy sy lesers wil bemoedig en versterk! Vir die eerste keer sedert hf 3 

noem hy sy lesers “broers” en ons kan byvoeg “susters”. Hy kom staan langs hulle, 

daar waar hulle in hulle nood is en hy rig ŉ oproep en n bemoediging om hulle nuwe 

moed en krag te gee! Dis asof hy vir hulle wil sê: ek het nou alles wat belangrik is vir 

julle gesê, kom, neem dit nou ter harte – glo dit! 

 

 ŉ Bemoediging wat ek as volg bewoord as die tema van God se boodskap vir ons 

vanmore:  

 

Kom, kom br en sr, kom ons leef ons nuwe en vrymoedige lewe met God-Drie-enig en 

met mekaar!  

 

Kom, skep moed op grond van alles wat God deur Jesus Christus en deur die Heilige 

Gees vir jou gedoen het. In vyf hoofstukke (hfe 5 – 10) het die skrywer die lesers op 



3 
 

al die genade gewys wat God vir ons bewerk het! Hoe Christus ons volmaakte 

Hoepriester is wat vir ons die volkome offer gebring het! Met ander worod: jy hoef nie 

meer uit jouself te probeer om van jou sonde los te kom nie – daar is niks wat jy kan 

doen nie! God bevry jou! Christus gee sy liggaam as offer en nou is jy vry! Jou gewete 

is skoon – jy hoef nie meer vir God bang te wees nie! Jou sonde is vergewe! Christus 

het vir jou die pad na God toe oopgemaak en jy kry vrye toegang tot ŉ lewende 

verhouding met God! Kom met vrymoedigheid – self al het jy ver van God gedwaal, 

baie sonde gedoen, kom met vrymoedigheid – die pad is oop!  

 

Maar God doen nog meer! Die Heilige Gees kom vernuwe jou lewe van binne af! Hy 

skenk aan jou ŉ nuwe hart en gees! In ons teksvers 20 noem die skrywer hierdie pad 

met God as ŉ “nuwe” pad wat na die ware lewe lei! Hierdie lewe met God is ŉ lewe 

waar God self sy verbond met ons kom nuut maak het en in ons ware lewe bewerk 

het! Hy het ons deur die Heilige Gees in staat gestel om nou in hierdie verhouding met 

Hom te kan lewe! Dis ŉ nuwe lewe wat God in jou skenk – jou liggaam is skoon gewas 

– jy is vernuwe en God woon nou kragtig in jou! Hy tel jou op en Hy gee jou krag! Skep 

moed!  

 

Hierdie kragtige werking van die Gees in ons lewe is wat ons vandag ook op 

Pinkstersondag herdenk! Dat God self in ons kom woon en dat die Heilige Gees ons 

opwek uit ons moedeloos het en wanhoop en aan ons nuwe en kragtige geloof skenk! 

God doen dit!  

 

Kyk, br en sr, dit is wat God vir jou doen! Op grond van hierdie groot genade van God 

in Christus en deur die Heilige Gees rig die skrywer nou drie aanmoedigings tot hierdie 

moedelose gelowiges! Dit is asof hy wil sê: kom, Kom. KOM!!! 

  

Die eerste aanmoediging is: Kom, laat ons tot God nader! Kom ons soek die Here en 

die heerlike geloofsgemeenskap met Hom! Dit is wat die skrywer bedoel met die 

woorde in vers 19: ons het vrye toegang tot die “heiligdom”. Hy bedoel nie hier toegang 

na ŉ gebou of ŉ plek soos die Allerheiligste deel van die tempel nie! Hy bedoel: ons 

kan nou self innige en persoonlike gemeenskap met God leef waar ek en jy die 

heerlike dinge wat God vir ons gee, kan geniet en beleef! Persoonlik: God se genade 

en liefde vir my!! 

 

Ons het nie meer ŉ priester of iemand nodig nie om namens ons na God toe te gaan 

nie! Jesus het met sy offer aan die kruis – vir jou die pad oopgemaak! Onthou jy wat 

gebeur het toe Jesus aan die kruis gesterf het? Die voorhangsel in die tempel het van 

bo na onder geskeur! Daardie gordyn in die tempel wat mens van God af wegghou 

het, het van bo af geskeur! God maak die pad na Hom toe oop! Kom ek en jy gaan na 

die Here toe! Kom ons gaan soek Hom en leef elke dag saam met Hom!  

 

In vers 22 beklemtoon die skrywer die sekerheid wat ons hieroor moet hê! Ons moet 

met opregte harte en met “volle geloofsekerheid” hierdie gemeenskap met God 
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beoefen! Moenie twyfel in die Here en sy beloftes nie! Daar is nie ŉ ander god of ŉ 

ander geloof of ander raad wat jou gaan help nie! NET GOD ALLEEN!  

Al lyk alles in jou lewe nie goed en reg nie, God sal jou vashou en dra! Hy sal jou die 

krag gee vir die beproewing en by Hom is die belofte van uitkoms en genade! Liewe 

vriend of vriendin, br en sr, glo dit en soek die Here elke dag van jou lewe! Vertrou 

met jou hele hart op die Here!  

 

Brs en srs, hierdie heerlike en lewegewende gemeenskap met die Here word elke dag 

ŉ werklikheid wanneer ek en jy die Bybel lees en vertrou op die beloftes van die Here. 

Hierdie gemeenskap word lewend wanneer ek en jy bid en met God praat en jou hart 

voor Hom kan uitstort! En weet jy liewe vriend, br of sr, jy sal ervaar hoe die Here met 

jou kan praat deur sy Gees en jou bemoedig!  

 

Daarom, laat ek jou in die tweede plek aanmoedig in vers 23 om styf vashou te hou 

en aanhou glo in die geloof wat ons bely! En wat is hierdie geloof en hoop: Dit is Jesus 

Christus! God is getrou en dit wat Hy deur Christus beloof, dit sal doen! Dis nie maar 

net ŉ vae hoop wat dalk soos mis voor die son sal verdwyn nie! Dit sal regtig gebeur! 

Christus is ons Koning wat op die wereldtroon sit en wat regeer! Hy sal jou versorg, 

jou beskerm en bewaar! En: Hy kom weer! Hou moed! Die swaarkry gaan nie vir altyd 

aanhou nie! Christus sal ons daarvan bevry! 

 

Liewe br en sr, wanneer jy moeg en moedeloos word: kyk na die kruis op Golgota, kyk 

na die troon van God: sien Christus raak! Wie Hy is en wat Hy doen – Hy is jou hoop! 

En skep moed en bly glo! 

 

En onthou in die derde plek: Jy is nie alleen nie! Daarom is die skrywer se derde 

aanmoedig: laat ons mekaar raaksien! Laat ons as gelowiges op mekaar ag slaan en 

mekaar aanmoedig! Liewe moedelose vriend, br of sr, ons is saam met jou en ons sal 

jou help en dra! Moenie net so fokus op jou en jou eie omstandighede nie! Kyk rondom 

jou en sien daar is ander saam met jou!  

 

Vat hande en spoor mekaar aan tot goeie dade en tot liefde! Dis moes immers die 

werk van die Heilige Gees in ons! Kom ons moedig mekaar aan om te luister na die 

Gees en die Gees se leiding in ons lewe te volg! Moenie toegee aan jou eie gees en 

eie begeertes nie! Leef liefde vir mekaar en gee vir mekaar om! So bewys ons dat ons 

kinders van God is! 

 

En moenie van die byeenkomste van die gemeente wegbly nie! Dis waar ons saam 

kom om God te dien en mekaar by te staan! Dit help nie jy bly by die huis en isoleer 

jouself nie! Kom na die gemeentelike samekomste, reik uit na ander sodat ander ook 

na jou kan uitreik en jou kan ondersteun! Hier hoor jy die Woord van die Here en hier 

kan jy die Here kom doen en krag vir jou week kom vind! Hier – in die gemeenskap 

van gelowiges – hier kan jy opgevang en versorg word!  
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Wat het jy nodig? Kom laat ons jou help! Het jy fisiese hulp nodig? Ons sal jou help 

versorg! Is jy siek? Ons sal jou besoek en verpleeg? Het jy geestelike hulp nodig? Ons 

sal vir jou die Here se Woord en sy troos bedien! Ons sal vir jou bid en so saam met 

jou veg teen die aanslae van die duiwel – ons sal die brandpyle van die duiwel afweer 

met ons gebede! – plakkate 

 

So, geliefdes, bemoedig jy daardie vriend of vriendin of broer of suster van jou! Deur 

hulle eers te wys op God se genade en liefde, Hulle aan te moedig op Hom op te soek 

en saam met hulle die pad te loop! En so skep ek en jy ook nuwe moed! Ons gryp vas 

aan wat God vir ons gedoen het en ons gryp vas aan mekaar!  

 

En ja, as dit nodig is, moet ons dalk ook ŉ dringende waarskuwing tot hierdie 

moedelose mense te rig. Dit is wat die skrywer vanaf vers 26 tot 31 doen! As jy al 

hierdie dinge weet en gehoor het: van wie God is en wat Hy vir jou doen en hoe Hy 

jou wil red en help, en jy dan opsetlik hierdie genade van die Here verwerp, dan is jy 

in groot moeilikheid! Dan gaan jy kom onder die oordeel van die Here – dan is sy 

genade vir jou op! Geen offer wat jou dan sal kan red nie!  

 

Daarom liewe br en sr, kom ons neem verantwoordelikheid op en gryp vas aan God 

en aan mekaar! Luister na God en luister na mekaar!  

 

Brs en srs, so kom bemoedig die Here ons ook vanmore! Kom, kom ons leef hierdie 

nuwe en vrymoedige lewe saam met God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees 

en ook saam met mekaar! God reik uit na jou! Hy red jou deur sy Seun en Hy vernuwe 

jou deur sy Gees!  

 

Kom ons leef met groot vrymoedigheid en met vaste vertroue in hierdie heerlike 

gemeenskap met God en met mekaar! Volgende Sondag is dit Nagmaal. Die Nagmaal 

is ŉ sigbare teken wat die Here ingestel het juis om hierdie heerlike, reddende en 

troosvolle gemeenskap met Hom en met mekaar uit te beeld.  

 

Dat ek en jy saam met God aan die tafel kan sit en dat ons Christus kan eet en drink! 

Kom, kom volgende Sondag eet en drink en word met God versterk! Nader tot God en 

Hy sal tot jou nader – dis sy belofte!  

 

Soek innige gemeenskap met die Here en vertrou Hom! 

Bly vas glo en dit wat jy weet en jou hoop in Christus! 

Kom ons kyk na mekaar en ons hou mekaar vas! 

 

Amen 


