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11 Maar Christus het gekom as Hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die 

verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie, dit wil sê wat nie tot 

hierdie wêreld behoort nie. 12 Met sy eie bloed en nie met dié van bokke en kalwers nie, het Hy 

net een maal die heiligdom binnegegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. 13 Wanneer 

die bloed van bokke en bulle en die as van 'n vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle 

uiterlik rein. 14 Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade 

wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien! Hiervoor het Christus immers Homself 

as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer. 
#Where is the love: Waarskynlik het die vervolgde kerkgemeenskap aan wie Hebreër-brief gerig is, gevoel 
soos die weeskind Oliver en die groep Black-eyed Peas en gevra:  “Will I ever know the sweet Hello,’ that’s 
meant for only me? Where is love?  Cause people got me got me questioning Where is the love?  Nou kom 
herinner die skrywer van die Hebreër-brief vir sy lesers destyds en vandag:  Christus het met Sy volmaakte 
offer inderdaad goeie dinge gebring... goeie dinge wat ons nie self kon bewerkstellig het nie, maar wat ons 
kan help ontdek waar egte liefde is. 

#Goeie ding 1. Christus se offer veroorsaak ons ewige verlossing (v12) Die woord “verlossing” het 

die slawemark as beeld in gedagte.  Dit het in gedagte die vrymaak van die slaaf na ’n mens wat 

vry is om te leef sonder ’n  juk.  Slawe kon nie hulself bevry nie, hulle moes losgekoop word. Die 

volgende bekende storie word van Abraham Lincoln vertel:  Lincoln het gestap na die plein waar 

die slawe verkoop word.  Daar het hy gesien dat ŉ dogtertjie verkoop gaan word.  Hy het toe self 

die kind gekoop. Toe die dogtertjie na hom gebring word, het hy vir haar gesê:  “Jong dame, jy is 

vry!” Sy het gevra: “Wat beteken dit?”  “Presies wat ek gesê het - jy is vry!” “Vry… beteken dit ek 

kan maak soos ek wil, doen soos ek wil en gaan waar ek wil?” vra die dogter.  “Ja, dis presies wat 

dit beteken” het Lincoln geantwoord. Met trane wat by haar oë afloop, het sy vir Lincoln gesê: 

”Dan wil ek saam met u gaan.”  

Geen kommentaar is na hierdie storie nodig nie.  Waar is die liefde? Die liefde is in Christus... Hy 

maak ons vir ewig vry van daardie liefdelose lewe... net Hy kan! 
#Goeie ding 2: Christus se offer laat ons UITstaan (“sonder ons af’) om God te dien. (v 14b) 
As jy ontdek wat God in Christus vir jou gedoen het, gebeur daar iets met jou - dit laat jou UITstaan om die 
lewende God te dien! Dis nie ’n SODAT ding nie, maar ’n OMDAT ding! Ek dien nie God SODAT Hy my 
kan verlos én my gewete kan skoonmaak nie, MAAR ek dien God OMDAT Hy my verlos het én my gewete 
skoon gemaak het! Die eerste ding is wat godsdiens so swaar maak en die tweede ding is wat geloof so lig 
maak! 

#Waar is die liefde? By God in Christus vertel Hebreërs 9 ons... >> Hierdie liefde roep ons op om 

anders te lewe, om UIT te staan!  Luister na die wonderlike weergawe van vers 14, 15 uit die The 

Message.  The Message vertaal Hebreërs 9 vers 14, 15 mooi en dit roep ons op om te leef soos 

veranderde mense: 

“14 Think how much more the blood of Christ cleans up our whole lives, inside and out. 15 Through 

the Spirit, Christ offered himself as an unblemished sacrifice, freeing us from all those dead-end 

efforts to make ourselves respectable, so that we can live all out for God.”  

 

#Storie: “George het in sy motor gesit, terwyl hy gewag het dat die verkeerslig na groen verander. 

Die vrou in die motor voor hom was besig om deur haar papiere op die passasiersitplek te gaan, 

toe die verkeerslig groen word. Sy het natuurlik dit nie gesien nie, want haar aandag was elders.  

Toe die verkeerslig weer in rooi verander en sy het nog steeds nie gereageer nie, het George 

(darem met sy vensters toe) begin skreeu en woedend op die stuurwiel gekap. Sy uitbarsting is 

onderbreek deur ŉ polisieman wat met sy pistool teen die ruit tik.  

George het uitgebars: “Jy kan my nie arresteer omdat ek in my kar geskreeu het nie!” Maar ten 

spyte van sy hewige protes het die polisieman hom na die polisiestasie gestuur. 

Na twee ure in die sel het die polisieman hom ingelig dat hy vry was om te gaan. 

George het hom nors aangekyk en gesê: “Ek weet jy kon nie my in hegtenis neem omdat ek in my 

kar geskreeu het nie. Jy sal verseker weer van my hoor.” 

Die offisier het geantwoord: “Ek het jou nie in hegtenis geneem omdat jy jouself wangedra in jou 

motor nie. Maar merk ek toe op dat daar ŉ kruis van jou truspieëltjie hang en ŉ vissie op jou motor 

se agterkant, asook 2 buffer plakkers wat sê “My boss is a Jewish Carpenter,” en “Jesus is Coming 

Soon” Toe dog ek jy het seker die motor by ŉ Christen gesteel!” 

Vertel ons lewens vir ander dat egte ware liefde by Jesus lê? 


