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Tema: Christus is jou Koning en Hy gebruik engele om jou te dien.  

 

God en ons ontmoet mekaar  

Intreelied: Ps. 89-1: 3, 6  

Votum 

Seën 

Loflied Ps. 91-1: 1, 2, 6 (tweede mel) 

Gebed 

Sing Ps. 103-1: 9, 10 en 11 

 

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

Skriflesing: Hebreers 1: 5 - 14  

Teksverse: Hebreers 1: 13 en 14  

Woordverkondiging 

 

Ons antwoord op die Woordbediening  

Gebed 

Liefdegawe: Diakonie (Groot boks)/ die deur vir die Teol studentekas (klein boks); 

Sing: Ps. 148-1: 1, 5 

Seën 

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

 

Wanneer ŉ mens deur ŉ besondere swaar beproewing gaan of wanneer die lewe 

eenvoudig net vir jou te veel word, dan is dit net menslik dat ŉ mens dieper soek na 

die sin van die lewe. ŉ Mens wil antwoorde hê op al jou vrae en n mens voel die Here 

is jou ŉ verduideliking skuldig oor wat besig is om met jou te gebeur.  

 

In hierdie soeke na dieper sin en betekenis van jou lewe en na die antwoorde op jou 

vrae, kan die duiwel jou verlei om te dink dat God se antwoorde in die Skrif nie vir 

voldoende is nie! Jy lees die Bybel maar dit is asof jy net nie antwoorde kry nie!  

 

Jy soek duideliker antwoorde en jy wil dit nou hê! Dit is in sulke tye en omstandighede 

dat mense ander bronne begin raadpleeg op soek na antwoorde! Dink bv terug aan 

koning Saul wat in sy grootste nood ‘n waarseër – die sg heks van Endor - gaan 

besoek het, sodat sy by Sameul antwoorde moes kry. ŉ Mens kan so desperaat raak 

dat jy selfs by die bose gaan antwoorde soek. 

 

God se Woord is nie meer genoeg nie, ek moet duidelik antwoorde kry en ek moet dit 

nou kry.  

Dit is waarskynlik wat gebeur het met hierdie gelowiges in Rome aan wie die 

Hebreërpreek geskryf is. Hulle was Jode wat die Joodse geloof aangehang het en 

daarna Christus as hulle Verlosser aangeneem en die Christelike geloof begin uitleef 

uit. Daarom hierdie teruggrype na die engele!  

 

Waarskynlik as gevolg van die verdrukking van Nero het hulle oorweeg om terug te 

val na die Joodse geloof want Nero het die Jode verduur, maar die Christene 

genadeloos vervolg! In die Joodse teologie het die engele ŉ baie groot rol gespeel en 

dit blyk dat hierdie gelowiges in hulle denke meer waarde aan die engele begin heg 

het as aan Christus. Miskien het hulle gedink dat die engele vir hulle God se wil 

duideliker bekend kan maak! Of as hulle die engele aanbid sal die engele hulle dalk 

beskerm teen die vervolging van Nero! 

 

Daarom kom stel die Hebreërskrywer om hierdie dwaling reg te stel:  

Christus is nie ondergeskik aan die engele nie! Die engele is nie belangriker as 

Christus nie! Nee, Christus is Koning en Hy gebruik engele om jou te dien! Moenie die 

engele aanbid en by engele of op ander plekke boodskappe soek nie! Aanbid Christus 

as God se laaste en finale boodskap aan jou! En dit is ook die boodskap vir vanaand!  

 

Geliefdes, hierdie soeke na nuwe openbaringe deur die engele, kry ons ook op ander 

plekke in die Nuwe Testament. Paulus skryf bv. aan die gemeentelede in Kolossense 

die volgende: “18Moenie dat iemand wat behae skep in danige nederigheid en in die 

aanbidding van engele en wat voorgee dat hy allerhande visioene gesien het, julle 

daarmee mislei nie. So iemand verhef hom oor wat hy in eiewaan van homself dink, 
19en hy hou nie aan die hoof, aan Christus, vas nie.”  
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Aanbidding van engele om deur hulle nuwe boodskappe en visioene te ontvang, was 

dus ŉ bekende dwaling in die tyd van die Nuwe Testament. En ons kry dit vandag ook 

nog onder gelowiges. Boekwinkels se rakke is vol van boeke oor die engelewêreld en 

hoe engele vandag nuwe en persoonlike boodskappe bring en jou lewe beheer.  

Nog ŉ vb: mense stel hulle hoop op die engele – die sg beskermengel - om hulle te 

beskerm in plaas daarvan om hulle hoop op God te stel.  

Hierdie soeke na antwoorde en invloed strek vandag nog wyer! Mense soek op 

allerhande ander plekke na persoonlike leiding en nuwe openbaringe! Vandag is 

mense weer opnuut behep met drome. Daar word geglo dat jou drome dieper 

betekenisse het en dat God vir jou deur jou drome boodskappe gee. Die uitleg van 

drome is vandag ŉ baie gewilde onderwerp. Mense loop kursusse om drome te kan 

verklaar 

Maar dit gaan ook nog verder: mense wat van God af weggedryf het, soek antwoorde 

op ander plekke. Die natuur word hulle god. ŉ Mens hoor gereeld van mense en 

groepe wat die aarde as Moeder Natuur aanbid en glo dat die aarde of dan die 

skepping vir jou antwoorde op jou vrae en die sin van die lewe sal gee. En dan is daar 

ŉ hele klomp rituele en dinge wat jy moet doen om in kontak met die natuur te kom en 

haar boodskap te hoor!  

Dink maar sommer aan jou vriend of kollega wat sal sê dat dit vir hom baie beter is 

om op ŉ Sondag in die natuur deur te bring, want daar hoor hy/sy God se stem beter 

as in die kerk!  

Verder glo baie mense steeds in die sterre en planete as ŉ manier om vir jou raad en 

advies te gee! Hulle sal niks doen as sekere sterre nie reg opgelyn is en die regte 

boodskap stuur nie! 

En dan is daar diegene wat net in hulleself glo! Hulle vertrou net hulle eie denke en 

oordeel en aanvaar geen raad of advies van ander nie. Net dit wat hulle dink en besluit 

is die beste! Geen invloed van buite sal hulle roer of beweeg nie! 

Hierteenoor se die Here vanaand vir ons: daar is maar net Een wat die antwoode het 

en wat sin en betekenis aan jou lewe gee en dit is Jesus Christus,  die koning van die 

wêreld!  

Op kunstige manier gebruik die Hebreersskrywer tekste uit die Ou Testament om aan 

te dui dat God vir Jesus as Koning aangestel het. In verse 6 tot 12 word Koning Jesus 

se kwaliteite beskryf en in vers 13 word sy troonsbestyging beskryf! Ja, Jesus is koning 

en almal moet voor Hom buig – ook die engele!  

Ja, engele is baie belangrike wesens in die Bybel. God het hulle gebruik as sy 

boodskappers en op kritieke tye in die volk se geskiedenis het God hulle gestuur! Maar 

daardie tyd is nou verby! Nou praat God net deur Christus. Die engele is nou nie meer 

boodskappers nie! So skryf Paulus in Galasiers 1: 8 “ 8Maar al sou een van ons of 

selfs ’n engel uit die hemel aan julle ’n evangelie verkondig wat in stryd is met die 

evangelie wat ons aan julle verkondig het—die vloek van God sal hom tref!”   
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En ja, ons leer ook in die Bybel dat God die engele gebruik in sy stryd teen Satan en 

die gevalle engele. Gaan lees maar daarvan in Daniel 12. En ja, hulle is ook daar om 

ons te beskerm en ons te dien!  

Die Hebreerskrywer bevestig hierdie waarheid in vers 14! Koning Christus gebruik die 

engele om ons te dien. Met ander woorde, br en sr, ons is meer as die engele! Ons is 

die kroon van God se skepping en tot sy beeld gemaak! Hierin moet die engele moet 

ons dien!  

Ander engele is geskape net om God in die hemel te loof en te prys. Dink maar aan 

die engele wat Gerubs genoem word en wat God in die hemel dien en tot sy lof sing!  

Br en sr, die antwoorde op ons lewensvrae – die antwoorde wat ek en jy soek in tye 

van nood en beproewing, lê dus nie in hierdie wêreld nie! Daar is niks hier op aarde 

wat vir jou die sin van jou bestaan gaan verduidelik nie! Jy gaan dit nie in die natuur 

vind nie – nie by sg moeder aarde of in die sterre nie! Jy gaan dit  ook nie by ander 

mense vind wat daarop roem dat God aan hulle besondere openbaringe gee nie – dit 

is doodgewoon leuens. Jy gaan dit ook nie jouself en in jou eie kennis vind nie! En ook 

nie by die engele nie of in  jou drome nie!  

Die antwoorde op ons vrae en die sin van ons lewe lê in Christus as die Woord van 

God! By Hom en Hom alleen vind jy die antwoorde en troos in jou beproewing! Daarom 

dat ons vanmore gehoor het: Gee goeie aandag aan die boodskap en die 

Boodskapper: Jesus Christus. Hou maar aan Hom vas! Soek in sy Woord en soek 

Hom op in gebed! Dit is waar die antwoorde lê – By Christus op sy troon en by niks of 

niemand hier op aarde nie.   

In ons teksvers word ons hoop gestel op Christus en dit wat Hy vir ons gereed maak: 

die saligheid wat ons eendag van Hom gaan erf. Hy gee dit – niemand anders nie!  

Christus – ons Koning - nie die engele nie - hou jou lewe in sy hand en Hy sal jou 

beskerm! Dit belowe die Here ons in Romeine 8: 38 en 39. Luister na hierdie troos: 
38Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of 

toekomstige dinge of kragte 39of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping 

kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons 

Here.”  

 

Amen 
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