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Tema: Hou jou oë in die wedloop van die lewe op Jesus Christus dan sal jy nie moeg 

word en uitsak nie, maar die wedloop met geloofsvolharding voltooi.  

  

Lofsang met die oog op die erediens 

Sb 1 - 6 : 1,2,3  

Ps 84 - 1: 1,3 

  

God en ons ontmoet mekaar 

Intreelied: Sb 10 - 2: 1  

Votum 

Seën 

Loflied Sb 4 - 6: 1 

Geloofsbelydenis: Gemeente sing Sb 12 - 2: 1, liturg lees verse 2 tot 4 en gemeente 

sing vers 5.   

  

Ons verootmoedig ons voor God 

Wet uit Romeine 13: 8 – 14 

Sing Ps 32 - 1: 1,3 

Gebed 

  

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

Wys skyfies 1 en 2 

Skriflesing: Hebreërs 10: 32 - 11: 5 en 11: 32 - 12: 3  

Teksverse: Heb. 12: 1 - 3 

Woordverkondiging 

 

Sakramentbediening 

Nagmaalsformulier met aksente deur J Calvyn - gelees deur oudl Chris de Bruyn; 

Gebed 

Sing: Ps 23 - 1: 3 

Nagmaalbediening 

Sing Sb 14 - 2: 1 

Gebed. 

  

Ons antwoord op die Woordbediening 

Liefdegawes 

Sing Sb 15 - 7: 1,4,5 

Seën 

Amenlied: Sb 13-3  
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Geliefde brs en srs en kinders 

 

Ons lewe as gelowiges kan vergelyk word met ŉ lang wedloop of maraton waarnaan 

ons almal deelneem. In hierdie wedloop van die lewe is daar dikwels lang en styl 

opdraendes wat ons moet uithardloop. Net soos daardie laaste lang en uitmergelende 

opdraende in die Comrades marathon wat Polly Shortts genoem word en waar baie 

atlete moeg word en uitsak. So is daar ook baie dinge in die wedloop van die lewe wat 

ons geestelik moeg maak sodat ons nie krag het om aan te gaan nie!  

  

Om hierdie rede, br en sr, wil die Here ons vanmore aanmoedig en vir ons hoop kom 

gee deur die boodskap en deur die Nagmaal wat ons gaan vier!  

 

En daarom is die boodskap van die Here vanmore met Nagmaal:  

Hou jou oë in die wedloop van die lewe op Jesus Christus dan sal jy nie moeg word 

en uitsak nie, maar die wedloop met geloofsvolharding voltooi.  

 

Ja, jy kan en sal die wedloop voltooi1 

Die Hebreerskrywer herinner sy lesers in hf 10: 32 – 39 daaraan dat hulle alreeds – 

toe hulle pas tot geloof gekom het- baie sterk in die geloof gestaan het ten spyte van 

swaar tye wat hulle moes deurleef. Hy herinner hulle aan die beledigings en vervolging 

wat hulle beleef het, dat op hulle besittings deur die staat beslag gelê is en hoe hulle 

toe – met blymoedigheid aanvaar het en staande gebly het!  

 

Maar nou lyk dit asof hulle geestelik moeg word en wil uitsak in die wedloop van die 

lewe en hy wil hulle in hulle geloof bemoedig.  

 

Die eerste wat hy doen om hulle aan te moedig is om hulle te herinner aan sovele 

gelowiges voor hulle wat ook swaar gekry het maar wat die wedloop voltooi het. In ons 

teksverse noem hy hulle “ die groot skare geloofsgetuies” wat as’t ware romdom die 

gelowiges staan en hulle aanmoedig. Dis nou al daardie gelowiges van wie hy in hf 11 

vertel het, van Abel – mense dwarsdeur die geskiedenis van die Ou Testament - tot 

by die profete!  

 

Wys skyfies 3,4, en 5 – die skare geloofsgetuies wat ons aanmoedig!  

 

Wie was hulle? Doodgewone mense net soos ek en jy! Noag, Abraham, Isak, Gideon 

en Dawid! Net gewone mense! Nie superhelde wat meer as ons ontvang het aan 

buitengewone gawes nie! Gelowiges wat hier op aarde geleef het en die wedloop van 

die lewe gehardloop het.  

 

En waarvan getuig hulle? Van hoe God hulle in hulle wedloop van die geloof gedra 

het! Hf 11: 34: hulle het in swakheid krag ontvang”! God het hulle deur die moeilikste 
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omstandighede gehelp sodat hulle ongelooflike dinge kon doen maar ook in die 

moeilikste en aller verskriklikste omstandighede kon oorleef!  

 

Brs en srs, dis wat hierdie “tuisskare” ook vanmore vir ons kom sê: God sal jou krag 

gee om te volhard!  

Dink maar ook aan die “geloofsgetuies” in jou eie lewe! Jou oupa of ouma, pa of ma, 

of selfs medegelowiges wat nog lewe en wat vir jou ŉ voorbeeld is van hoe God swak 

en sondaar mense genadig is en hulle met hemelse krag dra!  

 

Terwyl jy dan nou moeg is en voel jy wil uitsak – hoor hoe skree die tuisskare vir jou: 

God, God sal jou krag gee – hou net aan!  

 

Die tweede bemoediging wat die Here vir ons as atlete gee om te kan volhard,is: gooi 

alle onnodige laste af – veral die sonde wat jou so maklik verstrik! Atlete moet so lig 

as moontlik hardloop sodat niks hulle hinder of pla nie!  

 

Wys skyfie 6 – atlete dra ligte klere – geen ekstra gewig! 

 

Letterlik staan hier in hf 12: 1 “die sonde wat rondom ons staan en ons lewe sterk wil 

beheer”. Net soos die skare geloofsgetuies wat rondom ons staan, “staan” die sonde 

ook rondom ons en wil ons lewe beheer! Dit is wat Satan in die wedloop van die lewe 

wil doen! Sy versoekings is soos mense wat in jou pad staan sodat jy nie kan hardloop 

nie – hulle wil jou heeltyd beheer!  

 

Geliefdes, ons veroorsaak dikwels ook ons eie swaarkry deur te volhard in sonde! 

Verkeerde denke en verkeerde optredes wat vir ons swaarkry besorg! Dat jy jou laat 

verlei om verkeerd te dink oor God en wat Hy doen of nie doen nie! Deur verkeerd te 

dink oor wie of wat jy is of nie is en dit besorg jou baie pyn en moeite! Deur verkeerd 

te dink oor jou swaarkry en die pad waarop God met jou is!  

 

Pasop vir sonde en die beherende mag daarvan. Trek hulle van jou af soos ŉ atleet 

onnodige klere uittrek om so lig as moontlik te hardloop!  

Ons het vanmore die unieke geleentheid om dit oor hier met Nagmaal te doen! Die 

selfondersoek wat met die gebruik van Nagmaal saamgaan waar ons nadink oor ons 

sonde en versoekinge en dit voor God bely en om vergifnis vra! Brs en srs, jy kan 

vanmore daardie ekstra vrag klere aflaai – erken dit voor God en neem die vergifnis 

aan wat Christus vir ons bewerk het deur sy liggaam en bloed!  

Hardloop so lig as moontlik – dan kan jy volhard!  

 

Die derde bemoediging vir atlete wat wil uitsak kom wanneer die skrywer sê: hou jou 

oog gevestig om Jesus Christus die Begin en Voleinder van die geloof! Ons almal wat 

al aan een of ander wedloop deelgeneem het, ken die krag wat die fokus op die 

eindpunt vir ŉ mens gee! As ek die wenstreep sien, dan kom daar sommer nuwe krag 

in die bene!  
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Wys skyfie 7 

Hou jou oog op die wenpaal! Ons ken die roete wat ons hardloop! Ons weet waarheen 

ons oppad is! Die comrades atleet weet ons trek in Durban weg en ons hardloop 

Pietermaritzburg toe! Net so weet ons dat God ons in die wedloop van die lewe gesit 

het en dat hierdie wedloop eindig wanneer ons eendag by God in die hemel of op die 

nuwe aarde sal wees! Net soos die mense wat die lint vashou wat die atleet by die 

wenpaal deurbreek, so wag Christus ook vir ons! Kyk na Christus by die wenpaal! 

 

Daar staan in ons teks: Hy is die “Begin” van ons geloof! Hier het ons weer daardie 

besonder woord wat ons al vroeer in Hebreers raakgeloop het! Diew woord “Pionier”. 

Jesus is die Pioneer – die voorloper in ons wedloop! Dit is Hy wat ons wedloop begin 

het en dit is Hy wat ons op die pad van die geloof geplaas!  

 

Deur Hom skenk God ons geloof en deur Hom ontvang ons die krag van die Heilige 

Gees om in die wedloop te volhard! Dit het ons verlede keer so mooi gehoor! 

 

Maar Jesus is ook die Voleinder van ons geloof! Hy het die wedloop self suksesvol 

voltooi sodat ons dit ook suksesvol sal voltooi! Hy is die Een wat ons dra tot die einde 

toe! Onthou weer sy belofte aan jou toe Hy opgevaar het Hemel toe: Onthou: ek is by 

julle al die dae tot die voleinding van die wêreld”. Geliefde br en sr, die Here Jesus sal 

jou krag gee todat jy die einde van die wedloop bereik!  

 

Br en sr en liewe kinders: hou jou oog dan op Hom! Glo in Hom, soek Hom op en 

versterk jou in Hom! Hiervoor het jy ook vanmore die unieke geleentheid! Hy nooi jou 

om aan die tafel te kom aansit, brood en wyn te eet en te drink – en deur Hom versterk 

te word! Hierdie Nagmaal vanmore is soos die verversingsstalletjies in die Comrades 

– daar waar hulle vir jou water en iets te ete uitdeel sodat jy krag kan kry!  

 

Is dit nie wonderlik nie! Is jy moeg en is jou krag besig om min te raak? Eet dan die 

stukkie brood en drink die wyn en weet en glo dat Jesus jou net so seker in jou geloof 

versterk as wat hierdie tekens ontvang en in Hom glo! 

 

Daarom is die vierde stukkie bemoediging vanmore: wanner dit regtig met jou swaar 

gaan,  sê die skrywer in hf 12: 3, as dit voel asof jy nie meer kan nie: dink dan aan 

Jesus! Letterlik staan daar: “dink vergelykend” aan Jesus! Dink watter swaar pad moes 

Hy loop! Dink aan die geweldige vyandige wedloop wat Hy moes hardloop en wen – 

deur sy hele lewe, maar veral aan die einde daarvan.  

 

Wys skyfie 8 

Dink aan die kruis – dat Jesus daardie pad vir jou geloop het! Nie om daarmee jou 

swaarkry af te maak asof dit niks is nie! Die vergelyking is nie Jesus se geweldige 

lyding teenoor jou nie! Die vergelyking is in die feit dat Hy ook oorwin het! 
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Daarom: dink ook aan die leë graf! Sy opstanding uit die dood en sy Hemelvaart en 

waar Hy nou aan die regter hand van die Vader sit!  

 

Jesus het ook sy oog op die wenstreep gehou! Hy het die kruis verduur om die 

hemelse Troon te kan ontvang! Dit is waar Hy nou sit aan die regterhand van die Vader 

en Hy lei jou in die wedloop! Hy wag vir jou!  

Dink aan Hom en skep moed!  

 

Wys skyfie 9   

Is dit hoe jy voel?  

Wanneer ek na die wêreld en sy mense kyk, sien ŉ ŉ na-covid-moeë mensdom wat 

sukkel om te herstel. Ek sien ons land en sy mense wat moeg is van sukkel en 

swaarkry, van armoede en geweld en korrupsie – tot ons president staan nou onder 

verdenking vir korrupsie!  

 

Ek sien ŉ kerk wat steier om te herstel na die impak van Covid op ons kerklike lewe. 

Ek sien mense wat swaarkry by die werk omdat die eise van die tyd ons oorweldig. Ek 

sien gesinne wat sukkel en swaarkry om die gesinslewe aan die gang te hou!  

 

Kyk op! Kyk na die brood en wyn wat jy nou gaan ontvang! Dis waarom die Here ook 

vir ons ŉ sigbare teken gegee het! Kyk na die brood en wyn! Hierdie brood en wyn 

wys na die eindpaal! Dit herinner jou aan Christus en wat Hy vir jou gedoen het! Dit 

vestig jou oog op die wenpaal! Jy sal daar kom – byt vas, hardloop verder!  

 

En so, geliefde br en sr, sal ek en jy ook die wedloop van ons lewe volhardend tot 

die einde toe kan hardloop!  

 

Wys skyfie 10  

 

Ek en jy sal saam met Paulus daar kom waarvan hy in 2 Tim 4:7–8 praat:  

  
7Ek het die goeie wedloop afgelê; ek het die wenstreep bereik; ek het gelowig end-uit 

volgehou. 8Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat Hy 

weer kom, sal die Here, die regverdige Regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, 

maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms.” 

 

Amen  

  


