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Tema: Pasop vir God en sy Woord! Wees uiters gehoorsaam aan God deur Jesus 

Christus sodat jy die ewige lewe kan ingaan!  

 

Lofsang voor die diens  

Ps 33 - 2: 1, 3, 5  

 

Ontmoetingsdiens  

Intreelied Lied 151: 1, 2 

Votum uit Jes. 55 

Seëngroet 

Loflied Sb 2 - 2: 1, 2, 3 

 

Verootmoedigingsdiens  

Die Wet uit Markus 12: 28 – 34 

Sing Ps 139 - 1:1, 10, 12 

Gebed 

 

Woorddiens  

Wys skyfies 1, 2 en 3 voor Skriflesing 

Skriflesing: Hebreërs 4: 1 – 16 

Teksverse: Heb. 4: 11 – 14 

Sing Sb 15 - 4: 1, 4, 5 (kleuters gaan na hulle bediening) 

Woordverkondiging 

 

Antwoorddiens  

Sing staande: Ps 119 - 1: 7, 11 (eerste mel) 

 

Belydenisaflegging formulier 

Sing Ps 20 - 1: 2, 4, 5 (mel Sb 18 - 6) 

Oudl Tom Larney – paar woorde namens ouers 

 

Gemeente doen belydenis van geloof: 12 Artikels almal hardop saam  

Sing Lied 241: 2, 3 

Seën 

Amenlied Sb 13-2.  

 

Liefdegawes vandag vir die Diakonie (groot boks) en vir die Kerkblad (klein boks) 
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Geliefde gemeente 

 

Emma en Cody gaan netnou belydenis van hulle geloof doen! En nou klink dit seker 

vir julle vreemd dat die tema van vandag se prediking begin met die woorde: Pasop 

vir God en Woord!! 

 

(Wys skyfie 1) 

Hoekom hierdie ernstige waarskuwing by hierdie mooi geleentheid? Wil die Here die 

twee jongmense bang maak en afskrik om vanmore voor almal te sê dat hulle in Hom 

glo? Wil die Here ons bang maak?  

 

Nee, brs en srs, die Here wil ons net baie ernstig oproep om presies te verstaan wat 

dit beteken om in Hom te glo! Waar kom geloof vandaan en hoe werk dit? Reeds vanaf 

Heb. 1: 1 het die boodskap baie duidelik gekom: God red mense alleen deur geloof in 

Jesus Christus! Christus is die enigste Verlosser! Hy is ons Pionier wat ons uit die 

kloue van Satan kom red het en ons deel gemaak het van God se huisgesin! Hoe het 

Hy dit gedoen? Deur Homself as die volmaakte offer aan die kruis in ons plek te gee 

en ons so van die sonde en van die dood te red! So het Hy die volmaakte hoëpriester 

geword wat vir ons die pad na die Vader kom oop maak het!  

 

En van hoofstuk 1 af tot hier is ons aangemoedig om in Christus te glo en aan Hom 

vas te hou! Die skrywer het ook verwys na hoe God hierdie redding in die Ou 

Testament gedoen het. Hy het die volk Israel uit Egipte gaan red en hulle deur die 

woestyn gelei om die beloofde land in te gaan!  

 

Verlede keer het ons gehoor dat nie almal van die Israeliete die beloofde land 

ingegaan het nie! Hoekom nie? Want hulle het nie waarlik op God vertrou nie! Vanweë 

hulle eie begeertes was hulle nie gehoorsaam aan God om sy Hom deur alles te volg 

en die beloofde land (die rus) in te gaan nie!  

 

Dis die waarskuwing waarvan ons ook in die eerste deel van hf 4 gelees het! En nou 

weet ons dat die lesers van die Hebreërpreek het ook hierdie probleem gehad! Hulle 

het lou begin word in hulle geloof vanweë al die swaarkry! ! Hulle het begin vergeet 

waar hulle geloof vandaan kom en watter impak dit op hulle lewe moet hê! Dat hulle 

met uiterste gehoorsaamheid aan Christus moet vashou! 

 

 

En daarom, hier inons teksverse, aan die einde van die eerste punt van sy preek, kom 

die Hebreërskywer met ŉ ernstige oproep! Ja, eintlik ŉ ernstige waarskuwing: Pasop 

vir God en sy Woord! Wees uiters of nougeset gehoorsaam aan God deur Jesus 

Christus, sodat jy die rus wat vir ons voorlê - die ewige lewe – kan ingaan!  

 

Cody, Emma, br en sr, hierdie groot gawe van God in Jesus Chirstus – die gawe van 

geloof en van redding - vra van jou groot oorgawe! Jy moet op God vertrou en Hom 

gehoorsaam. Jou grootste geskenk word nou ook jou grootste verantwoordelikheid!   

 



3 
 

Ons verlossing is 100% God se werk. Hy en Hy alleen red ons deur Jesus Christus! 

Maar die oomblik as ek die gawe deur die Heilige Gees ontvang, dan word dit ook 

100% my verantwoordelikheid! Nou moet ek uit dankbaarheid aan God gehoorsaam 

wees! 

 

En dis waaroor hierdie ernstige waarskywing gaan: hoe antwoord jy op Christus en sy 

genade? En die antwoord lê opgesluit in die woord van God!  

 

Wys skyfie 5 

Die woord van God! Oppas vir die Woord! Want in die eerste plek is God se Woord  

lewend en kragtig! Die Here sê self in Jesaja 55 dat wanneer Hy praat, sy woord altyd 

doen waarvoor God dit gestuur het! Dit is soos vuur wat ŉ klip breek! Dit is kragtig en 

vol energie! Dit skep nuwe lewe!  

 

Die Heilige Gees werk geweldig sterk deur die Woord! Die Evangelie van Christus 

bring en skep nuwe lewe in jou! Dit is soos elektrisiteit wat lig aan die gloeilamp gee! 

Sonder Christus is jy dood en donker. Maar met Christus skyn die lig uit jou! En hierdie 

nuwe lewe van geloof bring dan noodwendig gehoorsaamheid te weeg! Deur hierdie 

geloof kan jy berge versit, kan jy enige iets vermag! Iemand wat in Christus glo – moet 

gehoorsaam wees – anders het jy ŉ dooie geloof!  

 

Emma, Cody, br en sr, wat maak ek en jy dus met God se Woord? Laat ons dit so 

lewend en kragtig in ons werk dat ons uiters gehoorsaam aan God lewe? Of skyn daar 

geen lig uit ons nie? Is ons geloof dood en kragteloos? 

 

Wys skryfie 6 

In die tweede plek is die Woord van God skerper as enige swaard met twee snykante! 

Dit is so skerp soos ŉ sjirurg se snymes waarmee hy diep kan sny!  

Die Woord dring diep in jou lewe in: dit dring in jou siel en gees, in gewrigte en murg 

in! Hierdie metafore dui op jou diepste menswees – tot daar waar niemand anders kan 

sien nie – daar sny God jou oop met sy Woord en kan Hy sien wat in jou aangaan!  

Wys skyfie 7 – soos ŉ sjirug wat jou borskas oopsny om tot by jou hart uit te kom!  

 

Brs en srs, ons kan vir mense baie dinge wegsteek! Ons kan ook baie maklik vir 

onsself dinge wegsteek omdat ons nie eerlik wil wees of regtig wil wys wat in ons lewe 

aangaan nie! In Spreuke 4: 23 waarsku die Here ons: wees versigtig jou eie hart – jou 

diepste motiewe – want dit kan jou mislei!  

 

Maar ons kan God nie mislei nie! Wys skyfie 8. Deur die Woord beoordeel God ons 

diepste motiewe! Hoekom ek en jy in Hom glo! Glo ons in Hom bv net vir ons eie 

voordeel? Of glo ons in Hom omdat ons besef God is die enigste ware God! Volg ons 

Christus net tot dit vir ons te moeilik raak en dan hou ons op! Sodra ons geloof te veel 

van ons vra, dan raak ons lou en verhard ons ons harte omdat ons nie ons lewe vir 

God wil opoffer nie? Vertrou ons die Here net sover ons eie planne gaan? Of vertrou 

ons Hom blindelings al sien ons nie wat vir ons voorlê nie?  
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Wys skyfie 9 

Ja, sien, God weet alles en daar is niks wat ek en jy vir hom kan wegsteek nie! Die 

griekse woorde in vers 13 vir “oop en bloot” is ook gebruik om te sê hoe ŉ dier afgeslag 

is en jy alles kan sien! So is ek en jy voor God – soos ŉ afgeslagte bok!  

 

Geliefdes, die lewe en die krag van God se Woord, maak my bang, want ek weet, my 

geloof vertoon nie die volle krag van daardie geloof soos ek dit behoort uit te leef nie! 

Baie kere is my lewe donker en sonder krag!  

 

Die snymes van die Woord maak my bang! Net soos ek bang is vir ŉ operasie, is ek 

bang wat God sal vind as Hy regtig diep in my kyk en my diepte motiewe en gedagtes 

sien! Baie keer doen ek nie wat God wil nie, maar eerder wat ek wil! Baie keer weet 

ek wat die regte is om te doen, maar ek gaan doen die verkeerde! Baie keer is daar 

eerder haat en afguns in my hart as liefde en omgee! Dikwels is my lewe en my 

belange vir my belangriker as God!  

 

En die Here weet dit! Daarom gebruik Hy sy Snymeswoord om diep te sny om ons 

gesond te maak. Met sy skerp Woord roep Hy ons tot bekering en gehoorsaamheid! 

Om die volle verantwoordelikheid van my geloof met uiterste gehoorsaamheid uit te 

leef!  

 

Anders – as ek sou volhard in ongehoorsaamheid– mag ek dalk die ewige lewe mis! 

Want net soos die Woord van God lewe wek,  bring dit ook die dood vir iemand wat 

nie daarna wil luister nie!  

 

Wat staan my nou te doen? Wat moet Cody en Emma nou doen? Hier waar ons staan 

voor die krag van God se Woord – daardie krag wat ek nou in my voel werk! Wat staan 

my te doen, hier waar ek op die operasietafel lê en God se Woord my oopgesny het? 

Hier waar ek oop en bloot voor God staan en Hy met diepste wese ken en beoordeel?  

Hoe kan ek antwoord op God se genade? Waarin lê my gehoorsaamheid?  

 

Skyfie 10 

Vlug na Christus ons Hoepriester toe! Om ons hele lewe in sy hande oor te gee en te 

weet Hy alleen kan vir my by God intree! Christus laat die Woord kragtig tot 

gehoorsaamheid in my werk! Hy gee aan my die Heilige Gees wat my sterk maak en 

my die vermoë gee om aan God gehoorsaam te wees – Selfs in die moeilikste tye en 

midde die grootste gevare! Die Here Jesus is my krag!  

 

Gaan staan agter Hom waar Hy by jou vir God intree! Vir al daardie sonde en sondige 

motiewe van jou wat God se Woord oopgesny het – Christus het daarvoor betaal! Vind 

in Hom vergifnis en vrede! Was jou skoon in sy bloed en trek die klere van die nuwe 

lewe aan sodat jy nie langer kaal voor God staan nie! 

 

Christus is jou gehoorsaamheid! Hoe meer jy op Hom fokus, hoe meer jy in en deur 

Hom leef, hoe meer en meer sal God jou lewe verander na ŉ lewe van 

gehoorsaamheid!  
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Geliefdes, omdat Jesus Christus ons Hoepriester is, omdat Hyt vir ons intree by God, 

daarom kan ons aan God gehoorsaam wees! Kan die krag van die Woord ons lewe 

vernuwe, ons gedagtes en en motiewe op God rig en ons so laat vashou sodaty ons 

ook die ewige lewe kan ingaan! Agter Christus aan 

 

Cody en Emma – omdat Christus daar vir julle is – kan julle vanmore sonder om bang 

te wees – julle geloof bely! Hy is julle Here, julle Pionier en Hy sal julle deur julle lewe 

lei! Bly by Hom todat Hy ons ook die beloofde land inlei – die ewige lewe! 

 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 


