
TEKS: Hebreers 4: 14 
TEMA: Arresteer die ware belydenis! 
 
Jongmense, julle is vanoggend ast’ ware besig met arrestasie.   
 Nie as polisielede nie, maar as gelowiges wat julle behoefte  bekend gemaak het dat julle 
 belydenis van geloof wil aflê.   
 Sodanige arrestasie moet julle optrede vorentoe ook bepaal.     
 Ook almal van ons hier teenwoordig wat vandag weer die ware belydenis styf vashou, is 
 besig om dit in arres te hou. 
 
As ons lees: “….laat ons vashou aan die geloof” druk die woord vashou ook die gedagte uit 
om te arresteer.   
 Dit is een van die vertalingsmoontlikhede van hierdie woord.  
  

• Julle druk julle begeerte uit om die ware belydenis in die hande te kry.   
Soos ‘n polisielid ‘n oortreder opsoek en uiteindelik vind om hom te arresteer, so het julle al 
vir lankal gewerk daaraan om die ware belydenis julle eie te maak en so in julle mag te kry.   
Julle is nou al vir korter of langer tyd besig om julle kennis van die Bybel en so van die Here 
uit te brei en te groei in die geloof.   
 Daarin het julle ouers julle begelei en het die gemeentes van God julle ook 
 ondersteun met veral katkisasieonderrig.   
 Vandag sê julle nou openlik dat julle oortuig is dat julle die ware belydenis in die 
 hande gekry het en dat dit nou in julle besit is. 

 
 Iemand wat gearresteer word, word nie sommer dadelik weer losgelaat as so iemand 
 skuldig is nie.   
 

• Daardie persoon word in bewaring gehou.   
 
As julle die ware belydenis arresteer, hou dit ook vir julle in om die ware belydenis te 
behou, in arres te hou.   
 Julle belydenisaflegging geld nie net vir vandag nie – en more kan julle maar 
 daarvan vergeet en weer lewe asof die  ware belydenis nie deel is van julle 
 geloofslewe nie.   
 Julle druk nou uit dat julle die ware belydenis  voortaan gaan beskerm en as kosbaar 
 vir julle lewe beskou.   
 Julle gaan daarin volhard vir die res van julle lewe.   
 Julle bevestig dit met die beloftes wat julle vanmore gaan aflê.   

 
• Maar julle sê met julle arrestasie nog meer.  Julle wil hierdie belydenis behou sodat julle 

voortdurend toegang kan hê tot die Here van die belydenis. 
So kan julle julleself en ander bevoordeel.   
As iemand gearresteer word, is daardie persoon beskikbaar vir verdere ondervraging en 
kan die saak makliker opgelos word.   
Anders verdwyn die persoon dalk en kan inligting verlore gaan.   

   
Ons kan vra: Maar wat is hierdie ware belydenis? 
 Ons moet onthou dat die ware belydenis juis oor die Here gaan en wat Hy vir ons gedoen 
 het.   
 In die preek aan die Hebreërs word die ware belydenis vir ons beskryf vanuit die hoek van 
 Jesus se priesterskap.   
  Julle bely Hom vanoggend as ons volmaakte Hoëpriester.   
  Hy is Jesus, die Seun van God. 
 
 # Hy is Jesus.   



  As Jesus het Hy waarlik mens geword. 
  Hy stel Hom so as Hoëpriester in ons plek as sondaar voor God. 
  Sy doel daarmee is om ons  sondes deur Sy volmaakte offer weg te neem (2: 17).   
   Soos die priesters in die OT daaglikse offers by die heiligdom gebring het,  
   bring Hy ook ‘n offer. 
   Met die diereoffers het die priesters versoening vir die sondes van die volk 
   gedoen, terwyl Hy dit met Sy eie liggaam doen. 
   Soos die vloei van die bloed van diere, God gunstig gestem het, so kom  
   Jesus nou en stem God vir altyd gunstig met Sy eenmalige offer wat vir alle 
   tye alle sondes van God se kinders wegneem. 
 
 # Julle bely ook vanoggend Jesus as Seun van God.   
  Hy het nie net mens geword nie, maar is ook van ewigheid af God.   
  Juis omdat Hy God is en sondeloos is kon Hy vir ons sondes betaal en kon Hy deur 
  Sy goddelike krag weer opstaan uit die dood.   
 
Hierdie Hoëpriester het deur die hemele gegaan.   
 Terwyl ‘n gewone priester slegs deur die Allerheiligste van die tempel kon beweeg, het 
 Jesus deur die hemele beweeg om ver- soening te bewerk.   
 Hy het so nie net tot by die ark in die allerheiligste hier op aarde gekom nie, maar tot by 
 God se genadetroon in die hemel.   
  Sy priesterskap is daarom baie beter en baie meer effektief as die vesoeningswerk 
  van die priesters in die OT.   
  Hy het ons sondes heeltemal versoen.   
  So het Hy ons verhouding met die Here kom herstel.   
 
Deel van ons belydenis is dat ons volmaakte Hoëpriester Iemand is wat beter kan omgee as al 
die priesters wat Hom voorafgegaan het.   
 Ons lees: 
   “Ons Hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelye  met ons swakhede kan 
  hê nie; Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoekings onderwerp, maar 
  Hy het nie gesondig nie” (4: 15). 
 Ons bely dat Jesus as ons Hoëpriester Wie se hart vir ons bloei.   
  Geen ander Hoëpriester het soveel omgegee dat hy homself vir ander geoffer het 
  nie.   
  Jesus was nie net Hoëpriester nie, maar ook Offer self.   
 Omdat Jesus so vir ons omgee, staan Hy nie koud teenoor ons en ons probleme nie.   
  Hy kyk met deernis na ons, voel saam met ons as ons moeilike tye deurmaak en reik 
  uit na ons in nood.   
  Hy het self die moeilike tye op aarde deurgemaak, want die aanslae van die kant van 
  die Bose was fel teenoor Hom.      
  Direk na Sy doop het dit sterk toegeneem en het dit voortgeduur tot aan die kruis.   
  Dit het Hom elke dag baie lyding veroorsaak. 
 
Terwyl die gelowiges alreeds baie swaargekry het aan wie die skrywer hom nou rig, kan hulle 
verseker wees dat Jesus as Hoëpriester volle begrip het vir wat hulle deurmaak en 
deurgemaak het.   
 Die gelowiges het toe deur baie moeilike tye gegaan omdat daar erge geloofsvervolging 
 plaasgevind het, hulle van hulle goedere beroof en hulle verarm is, hulle beledig en bespot 
 is, in die tronk gestop is.   
 Dit het veroorsaak dat baie van hulle moedeloos geword het en hulleself afgevra het of dit 
 nog die moeite werd is om in die Here te glo.   
  Nou roep die skrywer hulle op om nie onder moeilike  omstandighede hulle  
  christenskap prys te gee en die ware belydenis te laat vaar nie.   
  In Christus vind hulle juis alles wat hulle nodig het.   



  Hy is Iemand wat presies verstaan wat hulle, maar ook ons,  deurmaak as ons  
  swaarkry.   
 
Daarom roep hy by herhaling almal wat in sulke situasies beland op om aan die ware 
belydenis vas te hou, vas te gryp, dit in arres te hou.   

• In 3: 1 roep hy sy lesers op om noukeurig te let op Jesus, die Apostel en Hoëpriester van 
die geloof wat hulle bely.   
Daar wys Hy op die uitnemendheid van ons Hoëpriester wat meer is as Moses, God se 
verteenwoordiger uit die OT by uitnemendheid. 
 Op Hom behoort ons aandag gevestig te wees. 
 Op Hom moet ons lewe afstuur. 

 
• In 2: 1 roep die skrywer ook sy lesers op om kragtiger vas te gryp aan wat hulle gehoor het, 

nl. die evangelie soos ook uitgedruk in die ware belydenis.   
  Die rede waarom hy dit so beklemtoon dat ons die ware belydenis in arres moet hou, 
  is die gevaar dat die ware belydenis deur ons slap houding en optrede ons kan  
  ontsnap.   
  Soos ‘n gevangene uit die tronk kan ontsnap, kan dit ook ons ontglip as ons nie aan 
  God se Woord vashou nie.   
  In 2: 1 word gelowiges gewaarsku oor hierdie saak: “….sodat ons  nie dalk  
  wegdrywe nie”. 
   Die gedagte is dat ons kan verbydrywe waar ons veiligheid kan vind.   
   Soos iemand in ‘n rivier of op see, verby die punt van  redding kan drywe, so 
   sal dit gebeur as ons nie die ware belydenis in arres hou nie.   
   Dan dryf ons by ons redding verby met rampspoedigge gevolge.   
 
Die gelowiges aan wie die preek gerig is, dreig om by hulle redding verby te dryf.   
 In 3: 7 – 19 word hulle ernstig gewaarsku teen die gevaar van afval van die geloof en dat 
 mense so God se rus kan verbeur.   
 Aanvanklik word die beeld van God se rus net verbind aan die belofte van die Beloofde  
 Land.   
  Dit is die plek waar die volk Israel moet uitkom.   
  Indien hulle nie bly glo nie, sal hulle daardie voorreg van redding verloor.   
   Dit het dan ook gebeur met die deel van die bevolking wat in die woestyn in 
   opstand teen die Here en Moses  gekom het en nie kans gesien het om in  
   Kanaan in te  trek nie as gevolg van die verslag van die meerderheid  
   verspieders wat hulle afgeraai het.   
   Vir veertig jaar sou die volk in die woestyn swerf totdat daardie geslag eers 
   uitgesterf het. 
 Die skrywer brei egter die rusgedagte later uit om ook die baie spesiale rus in te sluit wat 
 God vir ons bestem. 
  Dit is die ingaan in die Ewige Kannaan waarheen ons ook op pad is.   
  Ook vir ons geld dat ons nie ons harte teen God sal verhard  nie (3: 8) en nie sal  
  weier om te doen wat God van ons verwag nie (3: 10).   
   Ons kan dit voorkom as ons die sg. “vandag” gebruik om God se genade te 
   ontvang.    
   Dit hou in dat ons moet sorg dat die ware belydenis ons nie ontglip nie, want 
   dit kan beteken dat God se genadetyd, Sy “vandag” verbygaan en ons in die 
   ewige  verderf gestort kan word.   
 
Arrestasie van die ware belydenis sal ons bewaar van wegdrywing van die Here.   
 Veral ook as ons kwaai beproef word en allerlei twyfelvrae by ons  mag opkom.   
 Sulke omstandighede sal ons ook telkens voor die geloofskeuse  plaas: verhard of 
 volhard.   



  Verhard in sonde omdat ons God nie meer wil gehoorsaam  nie, of volhard in die 
  geloof.   
  Ons vasgryp aan die ware belydenis sal ons in sulke  situasies help om telkens die 
  regte keuses te maak en so Sy ewige rus te kan ingaan.   
 
Wie die ware belydenis voortdurend in arres hou, kry die wonderlike belofte dat daar nou vrye 
toegang tot die genadetroon vir hom is.      
  “Kom ons gaan met vrymoedigheid na die genadetroon , sodat ons barmhartigheid 
  en genade ontvang en so op die  regte tyd gered (gehelp) kan word”. 
 Wat hou hierdie belofte vir ons in?  
 
% Die ware belydenis maak vir ons die pad oop sodat ons met vrymoedigheid na die  
genadetroon van God kan gaan. 
 
Jesus het vir ons met Sy Hoëpriesterlike werk die voorhangsel tussen die allerheiligste en die 
res van die tempel oopgeskeur sodat elkeen van ons nou na God se genadetroon kan gaan.   
 Ons is nie meer van ‘n aardse middelaar, ‘n priester, afhanklik om  dit te doen nie.   
 Ons kan in ons gesprekke met God, in ons oorpeinsing van Hom,  in ons nood tot by Hom 
 kom en so persoonlik met Hom praat. 
 
Daarom kan ons met vrymoedigheid na Sy genadetroon kom.   
 Deur ons hoogste Hoëpriester ontvang ons die voorreg en die reg  om direk na die Vader 
 toe te gaan.   
 Ons hoef nie bang te wees of te twyfel dat Hy sal help nie.   
 Hy beloof dat Hy sal. 
 
%  Die ware belydenis maak die barmahartige God se hart vir ons oop.     
 
Hy weet dat ons swak is.   
 Ons kom gedurig onder versoekings.   
 Dit is ‘n harde stryd om dit teen te staan .   
  Ons kragte is nie altyd so baie nie.   
  As ons dink ons is sterk, val ons soms so hard.   
  Maar Hy weet ook dat ons net brose mense is.   
    
In dit alles kyk God met deernis en liefde en met ‘n vergewingsgesindheid na ons.    
 Sy hart is oop vir Sy kind wat stry in die geloof.   
 Ons kan met oorgawe hierdie barmhartigheid van God in ontvangs neem - alles wat Hy vir 
 ons doen wat ons nie verdien nie.   
  Ons kan dit gebruik wat Hy vir ons gee.   
  Hy wil dat ons dit goed gebruik. 
 
% Die ware belydenis maak God se hand vir ons oop sodat ons op die regte tyd gehelp sal 
word. 
 
 Hy sal nie net na ons kyk en ons jammer kry nie, soos ons  partykeer maak vir die 
 noodlydende op straat, maar intussen hou ons die venster en deur van ons motor styf toe 
 nie.    
Hy sal ook die nodige doen om ons nood te verlig.   
 En Hy sal dit op Sy tyd doen. 
   Hy sal dit op die regte tyd doen.   
  Dit mag miskien vir ons soms voel of dit nie so is nie, maar Hy sal weet wanneer dit 
  die beste tyd is.  
 



Met nagmaalviering volgende week en met julle belydenisaflegging vanoggend sê julle 
jongmense dat julle hierdie ware belydenis veilig in bewaring wil neem en hou.   
 Ook almal van ons wat nagmaal gaan gebruik, verbind ons  opnuut daartoe om dit in 
 veilige bewaring te hou. 
  Bewys dit dan deur die ware belydenis uit te leef.   
  Gaan doen wat jy bely.   

• Bly glo in ons Hoogste Hoëpriester, die kern van ons ware belydenis.  Wees op jou hoede 
dat jy nie daarvan af wegdrywe nie. 

• Fokus skerp op die ware belydenis 
• Hou dit vir die res van jou lewe in arres. 

 
Dan sal ons Groot Hoëpriester jou vrye toegang gee tot Sy genadetroon! 
 Hy maak die pad oop! 
 Hy maak Sy hart oop! 
 Hy maak Sy hand oop! 

 
 


