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Tema: Hoekom Here? Omdat Ek jou liefhet en jou as my kind wil leer. Byt vas, dit is 

die swaarkry werd.  

 

Lofsang ter voorbereiding van die erediens  

Lied 464: 1, 3  

Lied 203: 1, 3  

 

God en ons ontmoet mekaar  

Intreelied: Lied 525: 1 

Votum 

Seën 

Loflied Ps. 146 - 1: 1, 3, 6 

Geloofsbelydenis: Sondag 1 en sing Lied 292: 1  

 

Ons verootmoedig ons voor God  

Wet: Deut. 6: 1 - 9 en 20 – 25\ 

Sing Ps. 119 - 2: 10 ,11 

Gebed  

 

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

Doopformulier 

Sing na die doop: Ps. 105 - 1: 5 

 

Skriflesing: Hebreërs 12: 4 – 13 

Woordverkondiging  

 

Ons antwoord op die Woordbediening  

Gebed 

Liefdegawe 

Sing Lied 588: 1, 3 

Seën 

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

 

In die vorige preek uit Heb 12: 1 – 3 het ons die wedloop van die geloof vergelyk met 

die Comrades marathon en ook verwys na die lang en uitmergelende opdraende Polly 

Shorts wat menige atlete se moed breek.  

Wys skyfies 1,2 en 3 

 

En dit is net menslik dat ons - wanneer ons swaarkry en teen die steil 

opdraandes van die lewe moet uitbeur – wil weet: Waarom Here?  

Wys skyfie 4 

Vrae soos:  

• Hoekom is daar sulke lang en uitmergelende opdraendes in my lewe? 

• Waarom moet ek swaarkry en deur so ‘n moeilike beproewing gaan? 

• Wat wil u hiermee in my lewe bereik, Here?  

• Wat het ek verkeerd gedoen?  

• Straf u my vir iets wat ek verkeerd gedoen het?  

• Het ek nie nou al genoeg swaar gekry nie?  

 

Geliefdes, vanoggend gee Ons Vader vir ons ŉ antwoord op hierdie vrae wanneer Hy 

vir ons sê: Omdat Ek jou liefhet en jou as my kind wil leer! Ja, swaarkry gaan oor ŉ 

liefdevolle pa wat besig is om sy kinders te leer. Byt vas my kind, dis die swaarkry 

werd!  

 

Wat leer die Here ons dan in antwoord op ons “hoekom”-vraag? 

 

Wys skyfie 5 

 

Ons gaan na vier dinge kyk:  

1. God se motief vir sy optrede in ons lewe: liefde. 

2. God se metode – opvoeding en dissiplinering 

3. God se doelwit met swaarkry: lewe, heiligheid en vrede.  

4. Hoe moet ek my swaarkry hanteer?   

 

Geliefdes, die metafoor in ons teksverse verander nou van die 

comradeswedloop na ŉ pa wat met sy kinders op die pad van die lewe loop!  

Wys skyfies 6 en 7 

 

Ja, my en jou swaarkry is deel van God ons Vader se liefde vir ons! Dit klink so 

teenstrydig nie waar nie? Hoe kan swaarkry deel wees van ŉ bewys van liefde! Dit is 

die struikelvraag waarmee baie gelowiges worstel en ja, die oorsaak is dat sommiges 

van die geloofspad verdwaal!  
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Dit is immers wat besig was om met hierdie gelowiges in Rome te gebeur aan wie die 

Hebreerpreek geskrywe was! Hulle het so swaar gekry onder vervolging en lyding dat 

dit hulle moed begin breek het!  

Hoe kan ŉ liefdevolle God toelaat dat hulle so swaarkry?  

 

Maar, brs en srs, is dit nie wat ek en jy ook doen nie? Tree ons wat ouers is en 

ons kinders liefhet nie presies dieselde op nie? Dit is die teenvraag wat die skrywer 

in verse 9 en 10 vra! Watter ouer wat sy kind liefhet sal toesien dat sy kind voor ŉ 

motor inloop sonder om drasties op te tree? Watter ouer sal sy kind los om afstootlike 

gedrag te openbaar en hom of haar los en nie met drastiese maar liefdevolle optrede 

op die regte pad help nie?  

 

Dis immers wat die doopouers vanmore hier met die doop van hulle kinders 

belowe het. Dat hulle hul kinders die pad van die Here en geloof in Hom sal leer! 

En as hierdie kinders die pad byster raak dan moet die ouer optree om die kind na 

regte pad terug te bring! En soms is dit nodig om met harde dissipline op te tree om 

jou kind te leer wat reg en verkeerd is! Om hom of haar te lei sodat hulle op die pad 

van die Here kan bly!  

 

Dis wat ouers doen wat hulle kinders liefhet! Inteendeel: die skrywer sê in vers 8 

dat wanneer jy nie beproewinge of swaarkry in jou lewe beleef nie, dan is jy nie 

egte kind van die Here nie! Wie net voorspoed beleef moet wonder of hy of sy nog 

op die pad van die Here is? Nee, swaarkry en beproewing is deel van die pad van God 

se kinders/  

 

Geliefdes, ek en jy, is ware en egte kinders van ons hemelse Vader en Hy tree 

op soos elke pa wat sy kind liefhet, optree! Die skrywer haal Spreuke 3: 11 en 12 

aan om hierdie liefdevolle karakter van God te beskryf nl dat God elkeen wat Hy liefhet 

tugtig en dissiplineer!  

 

Hy het ons immers duur gekoop! Hy het ons so lief dat Hy het ons as sy egte kinders 

aangeneem deur die bloed van ons Here Jesus Christus! Jesus het ons kom loskoop 

van ŉ lewe sonder liefde, van doodwees in die sonde en van ŉ lewe wat afstuur op 

die afgrond. Ja ons Here Jeus het ŉ duur prys betaal om sodat ons lewende kinders 

van God kan wees! Om te kan deel aan die ware lewe van ware kinders vir wie God 

baie lief is!  

 

Br en sr, jy wat swaarkry en deur diep beproewing gaan, jy wat voel dat Polly 

Shorts jou moed gaan breek: die Here is lief vir jou! Kyk maar net na die kruis op 

Golgota om te besef hoe lief God jou het! Hoe duur prys Hy betaal het sodat ek en jy 

sy kinders kan wees!  

God se motief vir sy optrede in jou lewe is liefde! En juis omdat Hy ons liefhet 

moet Hy ons soos ŉ goeie pa ook opvoed en dissiplineer en daarvoor gebruik 

Hy ook beproewing in ons lewe!  
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Ek en jy verstaan nie altyd waarom nou en waarom so nie! Maar God ken die 

pad en Hy weet baie goed wat Hy in jou lewe wil bereik!  

 

Kyk weer hierdie foto: Wys skyfie 8 

God ken die pad – Hy vat jou aan die hand en Hy lei jou! En as Hy jou deur ŉ donker 

bos lei waarvan jy nie die roete ken of weet waar jy gaan uitkom nie! Hou styf vas aan 

God se hand!  

 

Wys skyfie 9 

Want, br en sr - God se motief is ware liefde! Soos ‘n goeie pa vir sy kinders.  

En God se metode is opvoeding en dissipline. Dis die twee woorde wat in ons 

teksverse gebruik word. “Opvoeding: dui op opleiding, op toerusting wat jy nodig het. 

Kennis wat jy nog moet ontvang. Opvoeding dui ook op “gereed maak” deur ervaring. 

Want ons leer die beste deur ervaring! Dis deur swaarkry dat ons onsself en God 

waarlik leer ken!  

 

Maar God gebruik ook dissipline! Die woord dui op ernstige teregwysing, en ja, self 

ook straf! Maar dan nie pakslae om te straf nie – maar om te dissiplineer. Net soos ŉ 

ouers soms omdat ons kinders nie wil leer nie, baie streng moet optree en selfs ŉ 

pakslae moet gee om die boodskap deur te bring – dan doen jy dit want jy weet dit is 

vir jou kind ten goede! Dit kan sy of haar lewe verander!  

  

Die Here gebruik ook “oefening”  In vers 11 word gepraat van mense wat deur 

swaarkry geoefen is! Letter staan daar: om in die gymnasium te wees! In ŉ gymnasium 

moet met oefen deur herhaling – 15 oefening van opstote of wat ook al!  

Here, het ek nie nou al genoeg swaar gekry nie? Nee, my seun, nog 15 opstote! Dan 

gaan jy reg wees!  

 

Geliefdes, dis hoe ŉ liefdevolle pa werk en dit is hoe God ons Vader met ons werk 

omdat Hy ons liefhet!  

 

En hoekom is dit alles nodig? Hoekom moet ek Polly Shorts uit hardloop tot my 

bene brand en my asem op is?  

Wys skyfie 10?  

Wat is God se doel met swaakry?  

Vers 9: God wil my laat deel kry aan die ware lewe! Die ware lewe wat alleen by God 

te vind is! Die lewe hier op aarde waar swaarkry deel van my bestaan is, maar wat vir 

ons uitloop op die ewige lewe! Dit is die lewe! Swaarkry is deel daarvan!  

 

Vers 10: Om deel te kry aan God se heiligheid (om sonder sonde te wees). Deur 

beproewing leer die Here my om my sonde te ken en my daarvan te bekeer! So leer 

ek om meer en meer sonder sonde te lewe! Om heilig te wees soos God heilig is. 
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Vers 11:Om die vredevolle vrug te verkry: ‘n lewe van gehoorsaamheid aan God. Duit 

is dan God se plan: om my op die pad van geloofgehoorsaamheid te laat groei! Want 

eers as ek leer om aan God gehoorsaam te wees, dan kom daar vrede in my lewe! 

Ook vrede oor my seer en my swaar! 

 

Daarom geliefdes, kom ons Vader se oproep tot ons! Tel op jou lam hande en 

knieë, maak sterk jou bene en loop die pad saam met God! 

Hoe moet ek dan nou op hierdie swaarkry reageer? Hoe loop ek die pad saam 

met God? 

Wys skyfie 11 

 

Vers 5: Onthou God se motief – moenie vergeet nie - sy liefde vir jou! Dis ‘n aansporing 

om te volhard! Die Heilige Gees herinner ons gedurig deur die Woord aan God se 

liefde en aan sy beloftes! So gee die Here ons krag om vas te byt. 

  

Vers 7 – verdra God se opvoeding! Verduur dit in die geloof en bid dat die krag van 

die Heilige Gees jou volharding sal gee.  

  

Vers 9 – onderwerp jou aan God! Moenie opstandig word – vertrou die Here. 

Onderwerp jou wil aan die Heilige Gees se wil 

 

Vers 10 – God weet dit is swaar – Hy sien jou trane raak soos Hy in Psalm 55 beloof! 

Weet dat dit tot jou beswil is, God sal iets goeds hieruit laat kom!  

 

Vers 12 en 13 :  Byt vas, my kind – dit is die swaarkry werd! God sal jou sterk en die 

krag gee! Dink aan sy belofte in Jesaja 40: “ 28Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor 

nie? Die Here is die ewige God, Skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, 

Hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik. 29Hy gee die vermoeides krag, 

Hy versterk dié wat nie meer kan nie. 30Selfs jongmanne word moeg en raak afgemat, 

selfs manne in hulle fleur struikel en val, 31maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe 

krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en 

raak nie afgemat nie.” 

 

Geliefdes, hoor dan die Here se antwoord op ons vraag: Waarom Here?  

Wys skyfie 12  

Omdat Ek jou liefhet en jou as my kind wil leer. Byt vas, dit is die swaarkry werd.  

 

Amen 

  

 

 

 


