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Tema: Wie is God se grootste en belangrikste Boodskapper? Christus! In Hom stuur God 

vir jou ŉ boodskap van agtvoudige genade!  

 

Lofsang met die oog op die erediens  

Lied 191: 1, 2, 3 

Lied 547:1, 2 (spesiaal vir ons kinders) 

Sb 3-6: 1 

Lied 175:1 

 

Ontmoetingsdiens  

Intreelied Sb 1-6: 1, 3 

Votum (Kol 1: 15 - 16) 

Seën 

Sing Sb 1-2: 1, 2 

Geloofsbelydenis: HK Sondag 12: Liturg lees vraag 31 en vraag 32;  

                              gemeente antwoord hardop met die antwoord van vraag 32;  

 

Verootmoedigingsdiens  

Wet: Eksodus 20 

Sing Ps 2-2: 3, 4, 5, 6 

Gebed 

 

Woorddiens  

Skriflesing: Hebreërs 1: 1 - 4; Teksverse: 2 - 4  

Sing: Sb 2-5: 3 (Ps 18 se tweede melodie) (kleuters gaan na hulle bediening); 

Woordverkondiging  

 

Antwoorddiens  

Sing: Sb 5-3: 1 (almal), 2 (brs), 4 (srs), 5 (almal) 

Bevestiging van ouderling 

Sing Ps 134-1: 4 

Seën 

Amenlied Sb 13–2. 2  

 

Liefdegawes vandag vir Diakonie (Groot boks) en by die deur vir die Dankbaarheidsfonds 

(klein boks).  
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Geliefde brs en srs en kinders 

 

(Wys skyfie 1) Steur jy jou ooit aan die posman wat gewoonlik die pos in jou posbus gooi? 

As julle nog pos by die huis kry? Want gewoonlik is dit sommer maar net die maandelikse 

rekeninge of bondels nuttelose advertensies wat hy in jou posbus sit. Kyk jy ooit na die 

gemorspos wat in jou epos beland? Jy “delete” dit sommer dadelik, nie waar nie, want jy weet 

dit is nie ŉ belangrike boodskap nie.  

 

Maar wanneer hierdie man jou voordeurklokkie lui (wys skyfie 2) dan is jy gewoonlik ŉ bietjie 

meer opgewonde, nie waar nie? Hier is ŉ belangrike pakkie vir jou en gewoonlik is ŉ mens 

opgewonde om te sien wat daarin is. Jy verwag iets belangriks!  

 

Wat dan daarvan as ons staatspresident voor jou deur sou staan (skyfie 3)? Jy sou heeltemal 

uit die veld geslaan wees, nie waar nie? Wat maak hy hier by jou huis en wat sou hy vir jou 

wou kom sê? Dit moet baie belangrik wees as mnr Ramaphosa in lewende lywe vir my ŉ 

boodskap bring!  

 

Sien julle wat die Here vanmore vir ons wil sê? Die Man wat die boodskap bring bepaal 

die belangrikheid van die boodskap. Die Boodskapper is uiters belangrik! Hy bepaal in ŉ 

groot mate wat jy van die boodskap dink!  

 

Geliefdes, verlede week het ons in die eerste preek uit Heb. 1: 1 - 2 gehoor dat Christus die 

laaste en belangrikste boodskap van God aan ons is. Ons het mekaar ernstig gevra: luister 

ons nog na Hom?  

 

Vanmore verskuif die fokus van die boodskap na die Boodskapper. Wie is Hy? Is Hy 

sommer maar net die posman wat ongesiens God se boodskap in jou posbus gooi? 

Nee, kom ons kyk vanmore mooi wie Hy is!! Jy is Christus, God se grootste en 

belangrikste boodskapper! In Hom stuur God vir jou ŉ boodskap van agtvoudige 

genade!  

 

Ja, ons Here Jesus is die belangrikste Persoon in die hele wêreld, meer nog, in die 

hele skepping – in die hemel en op die aarde! Daar is niemand belangriker as Hy nie! God 

stuur juis vir Hom om sy boodskap vir jou te bring!  

 

Die skrywer gee vir ons in Heb 1: 2 - 4 ‘n pragtige, volkleur, drie-dimensionele 

beskrywing (foto) van die Boodskapper. En as jy mooi kyk is daar in hierdie foto van die 

Boodskapper vir jou ŉ boodskap van nie minder nie as agtvoudige, ongelooflike genade 

wat God aan jou bekend maak.  

 

Ja, Christus staan as’t ware vanmore voor jou deur met ŉ boodskap van God. En Hy 

is nie sommer maar net die gewone posman nie! Kom ons kyk Wie Hy regtig is! 
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Wys skyfie 4 – Kom ons kyk net eers na die geheelbeeld van hierdie foto van Christus 

as God se boodskapper.  

 

God het Hom deur wie Hy die wêreld geskep het,   ----- AARDSE heerlikheid 

ook erfgenaam van alles gemaak.  

 
3Uit Hom straal die heerlikheid van God    Hemelse heerlikheid 

en Hy is die ewebeeld van die wese van God.  

 

Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand.          Aardse heerlikheid 

Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het,  

 

het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel.   Hemelse heerlikh 
4Hy is net so verhewe bo die engele as wat die Naam wat God Hom  

gegee het, voortrefliker is as hulle naam.  

 

Die Here Jesus Christus se eer, sy roem en glorie is alomvattend! Dit is groter as die 

skepping en alles wat daarin is en is groter as die hemel en alles wat daarin is! Daar is niks 

of niemand groter of belangriker as Hy nie!  

 

Brs en srs, wie en wat is Jesus regtig in jou oë? Baie gelowiges se denke oor Jesus is 

bloot aardsgerig! Net vir wie en wat Jesus was toe Hy op aarde gelewe het! Die baba in die 

krip! Baie mense steek was by die sg liewe Jesus! Sag en teer! Ja dit is en was Hy ook – 

maar dis nie al nie!  

Vir ander: die wonderlike man met liefde in sy mooi blou oë! Vir die dissipels was Hy aan die 

begin maar net ŉ wonderlike Leermeester. ŉ Man met baie wysheid! Later – toe Jesus begin 

om wonderwerke te doen, het hulle besef: nee wag! Hy is meer as net ŉ slim professor! Hier 

is iets bomensliks in Hom! Hy kan vir die seewind en die golwe bevele gee en hulle luister na 

Hom. 

 

Vir die skares wat Hy met ŉ paar vissies en brode wonderbaarlik kos gegee het, was Hy ŉ 

ou wat hulle koning moes maak want dit sal darem lekker wees as Hy vir ons kan sorg! Vir 

baie was Jesus net die een wat die beursies en die mae moes volhou! Vandag nog dink baie 

mense so oor Hom: Hy moet net sorg dat alles in my lewe reg verloop! Die man wat 

voorspoed en vreugde bring! 

 

Sommig dink aan Jesus as net die Een wat my van my sondes verlos het en nou kan ek 

lekker sonder enige skuldige gewete maar voortleef en doen wat ek wil! Gelukkig is ek gered 

– en nou hoef ek nie te verander of my slegte dade en gewoontes te laat staan nie. Ons gaan 

vanaand meer hieroor hoor!  
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Nee brs en srs, mag God, die Heilige Gees gee dat ek en jy Jesus vanmore in sy volle 

glorie en heerlikheid sien! Dat ek en jy soos die eers ongelowige Thomas toe Hy Jesus 

regtig voor Hom sien staan, kon neerval en uitroep: My Here en my God!  

Want alleen dan sal ons regtig verstaan wat God deur Hom vir ons wil sê! 

 

(Wys skyfie 5) – ons gaan nou kortliks kyk na al agt beskrywinge van Jesus om in die 

Boodskapper die boodskap vir my en jou raak te sien! 

 

Wanneer ons na hierdie foto van Jesus kyk dan sien ons in die eerste plek, dat Hy ook 

Skepper van die wêreld is! Johannes skryf in Joh. 1 dat daar niks hier op aarde sonder 

Christus ontstaan het nie! Saam met die Vader en die Gees het Jesus geskep! Die aarde en 

alles wat daarop is, die hemelruim met sy sterre en onmeetbare ruimtes! Elke mens, plant en 

dier! Dit alles kom uit Jesus se hand! Hy het dit gemaak!  

 

En wat is God se boodskap hiermee vir my en jou? Jesus het ons ook gemaak! Ek en jy 

is die werk van sy hande! Ons is vir Hom kosbaar en belangrik! Ons behoort aan Jesus! Wat 

ŉ wonderlike troos om mee te leef! En Hy het belowe: Niks kan my uit sy hand losruk nie!  

 

In die tweede plek sien ons Jesus is ook erfgenaam van alles! Alles is vir Hom gemaak! 

In Kol. 1 lees ons dat “Alles is deur Hom en vir Hom geskep! Hy is die eersgeborene wat alles 

erf! Hy is die belangrikste. Kol 1:18 “Hy het die eerste plek in die heelal ingeneem”! ŉ Baie 

belangrike Boodskapper nie waar nie?  

 

En watter boodskap bring Hy vir jou? Hy sê: Ek maak julle my mede-erfgename! Deur my 

dood aan die kruis het julle saam met My kinders van God geword! Ons lees in Rom. 8: 

Romans 8:17 “En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, 

erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê 

aan sy heerlikheid.” Wat ŉ groot erfporsie het ek en jy nie van Jesus ontvang nie! Dat ons 

kan deel in sy lyding maar ook in sy heerlikheid! Nou reeds! Nou reeds deel ons aan Jesus 

se hemelse heerlikheid!   

In die derde plek sien ons in sy foto “uit Hom straal die heerlikheid van God”. Letterlik staan 

hier: Christus is die afstraling van God! Dink aan die son! Ons sien die helderheid en 

skerpheid van die son in die strale wat van hom afstraal! So is Christus die strale wat van 

God afstraal! En soos die strale inherent deel van die son is, so is Christus ook God.  

 

God het Hom aangestel om sy strale hier op aarde te laat sien! Hy is die Een wat ons die 

heerlikheid van God laat sien! ŉ Belangrike Boodskapper nie waar? Wie sou God kies om sy 

heerlikheid hier op aarde hier te vertoon: Christus!  

 

In die vierde plek sien ons dat Hy ook die ewebeeld van die Vader is. Hier staan letterlik: 

Jesus die afdruksel van die Vader! Hier moet ons dink aan ŉ stempel wat ŉ afdruksel maak 

op papier! Wie die afdruksel op die papier sien, weet hoe die stempel lyk! Die afdruksel is die 

ewebeeld – die presies beeld – van die stempel!  
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Christus is God se afdruk op aarde! Wie Christus sien, sien die Vader! Dit sê Jesus vir 

dissipels in Joh 14: 9 Wie my sien, sien die Vader”. Nogals ŉ belangrike Persoon met ŉ 

belangrike werk! Om God te verbeeld hier op aarde! Dis die Boodskapper! 

 

Watter boodskap bring God se Boodskapper hiermee vir my en jou? Ek en jy is van die 

bevoorregte mense op aarde wat God intiem mag ken! Ons sien in Jesus presies Wie God 

is en wat Hy doen! Ons hoef nie te twyfel oor God se bestaan nie! Ons weet Hy is daar! Ons 

hoef nie te wonder oor wat Hy vir ons wil sê of van ons verwag nie! Jesus openbaar dit alles 

aan ons! Ons ken God en ons leef saam met Hom deur Jesus! Wat ŉ wonderlike voorreg!  

 

In die vyfde plek sien ons dat Jesus alles in stand hou deur sy magswoord! Net soos 

wat God die Vader geskep het deur te spreek, so hou Jesus alles in stand deur magswoorde! 

Jesus hou die ganse wêreld in sy hand! Hy sorg dat alles hier leef en roer! Ook ek en jy! Dat 

jy nou hier kan sit en asem haal en leef – Hy sorg daarvoor! 

 

Kinders, luister gou hier: ŉ dogtertjie het eenkeer gebid en gesê: Jesus, kyk tog mooi na 

pappa en mamma! Kyk tog mooi na my boetie en sussie! Kyk tog mooi na my hondjie En 

Jesus: kyk tog ook mooi na jouself! Hoekom het sy so gebid? Want sy het geweet: as Jesus 

iets oorkom, is ons in die moeilikheid! Hy hou alles in stand! Nogals ŉ belangrik Man 

met ŉ belangrike werk – die Boodskapper wat God na ons toe stuur!  

 

Wat sê God hiermee vir ons? Ons moet nie bang wees of ons bekommer oor ons lewe nie! 

Jesus sorg vir ons! Hy hou ook my en jou lewe in stand! Hy sorg vir alles – moenie “worry” 

nie! Vertrou op Hom! Weet dat Hy sal voorsien deur net te spreek! Ook in jou grootste 

behoeftes en nood!  

 

In die sesde plek sien ons dat Jesus ons van ons sondes kom reinig het! Met hierdie 

enkele sin word Jesus se hele aardse sending saamgevat. Hy het ons kom skoonwas van 

die sonde en ons sondeskuld! Dit wat geen mens kon doen nie, het Hy kom doen! Hy is ons 

Verlosser en ons losprys! Wat ŉ ongelooflike daad van liefde en opoffering! Om sy lewe vir 

ons af te lê! Daar kan tog geen groter liefde en geen groter Mens wees wat dit sou kon doen 

nie! Hy is God se Boodskapper! 

 

Wat is God se boodskap hiermee? Ons was vasgevang deur die Satan en deur sonde 

maar Jesus het ons met sy dood kom vrykoop! Al ons skuld voor God is betaal! Ons is vry! 

Wat ŉ heerlike boodskap van troos en hoop! Ek is vry van Satan om God te kan dien! Nou 

kan en moet ek my lewe skoonhou! Nou moet ek breek met my ou sondige bestaan en soos 

ŉ Koningskind lewe!  

 

In die sewende plek sien ons dat Jesus opgevaar het na die hemel en aan die 

regterhand van God gaan sit! Die regterhand dui metafories op die ereplek! Christus neem 

as Koning die ereplek in die heelal in! Hy is Koning en Hy regeer! Almal op aarde moet voor 

Hom buig!  
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Brs en srs, nogals ŉ belangrike Boodskapper wat vanmore voor my en jou deur staan, 

nie waar nie? Groter as president Ramaphosa of enige president van die grootste land 

op aarde! Die Koning van die heelal is God se boodskapper!  

 

Watter boodskap bring Hy vir ons? Dat ons in gehoorsaamheid voor Hom sal buig en Hom 

sal dien! Dat ons niks en niemand anders sal volg nie, maar net vir Hom alleen! Dat ek alles 

sal doen om aan my Koning gehoorsaam sal wees! Dat ek my eie wil en my eie begeertes 

ondergeskik stel aan sy Wil vir my lewe! Want Hy regeer tot in ewigheid!  

 

Die laaste wat ons in Christus se foto sien, is dat Hy ŉ groter Naam het as die engele! 

Engele was ook deur God as boodskappers gebruik. Dink maar aan die Ou Testament toe 

engele aan mense verskyn het en ook so in die Nuwe Testament! Maar nou is Jesus God se 

grootste en laaste Boodskapper! Die belangrikste ooit 

 

Wat sê dit vir my en jou? Moenie na ander boodskappers gaan soek nie – daar is geen 

ander boodskap van God nie! Moenie wag dat God nog iets of iemand anders gaan stuur 

nie! Dis net Jesus alleen! Ons sal in die volgende preek meer hierop ingaan!  

 

Maar vir nou! Wat moet ek en jy nou huis toe vat?  

Br en sr en liewe kinders: Sien jy Jesus vanmore voor jou staan? In al sy grootheid en 

heerlikheid? Sien jy Wie die Boodskapper van God regtig is! Besef jy dat Hy vir jou die 

belangrikste Boodskap van alle tyd bring? Nie sommer maar net gemorspos of ŉ 

pakkie van Takealot af nie!  

 

Nee, God stuur sy laaste en grootste boodskap met die grootste en belangrikste 

Boodskapper van alle tye: Jesus Christus!  

 

Mag ek en jy dan vanmore – saam met Thomas – nou voor Hom neerval en sê:  

Jesus : U is My Here en My God! U is die belangrikste Boodskapper met die 

belangrikste boodskap ooit! Ek glo in U!  

 

Amen 

 

Kom ons doen dit nou deur saam te sing uit Sb 5 - 3 


