
Huisgeloof2018#34 – Maandag 5 tot sondag 11 November – Hebreërs 9:23-28 

23 Die aardse afbeeldings van die hemelse dinge moes dus noodwendig deur hierdie middele gereinig 
word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. 24 Christus het nie ingegaan in ’n heiligdom 
wat deur mense gemaak is en net 'n namaaksel van die ware is nie. Nee, Hy het in die hemel self ingegaan 
om nou ter wille van ons voor God te verskyn. 25 Hy het nie ingegaan om Homself herhaaldelik te offer nie, 
soos die hoëpriester elke jaar die Allerheiligste binnegaan met bloed wat nie sy eie is nie. 26 Dan sou 
Christus immers herhaaldelik moes gely het, reeds van die skepping van die wêreld af. Maar nou het Hy net 
een keer in die voleinding van die tye verskyn om deur sy offer die sonde weg te neem. 27 ’n Mens is 
bestem om net een maal te sterf, en daarna kom die oordeel. 28 So is Christus ook net een maal geoffer 
om die sondes van baie weg te neem. As Hy die tweede keer verskyn, kom Hy nie in verband met sonde 
nie, maar om verlossing te bring vir dié wat Hom verwag. 
 
#Soos ŉ groen lig >> In die paar verse van Hebreërs 9:23-28 word die kleur rooi dikwels genoem. Ons praat van die 
bloed van Christus, wat ’n kritiese argument dwarsdeur die brief is. Kom ons gebruik Jesus se bloedrooi kruis soos ’n 
groen lig om ligvoets deur hierdie lewe te reis.Hierdie bloedrooi kruis, ons groen lig wat ons ligvoets deur die lewe 
laat loop, se drievoudige doel is:  
1. wat Christus gereinig het,  
2. waar Hy binnegegaan het en  
3. waarom Hy in die teenwoordigheid van God vir ons verskyn het   
Dit maak van die bloedrooi kruis ’n groen lig wat die lewe laat vloei, soos God dit van die begin af bedoel het.  
 
1. Wat Christus gereinig het  (v23) Alle sonde en foute… niks meer is nodig nie - Alleen Christus! Die kruis is as’t 
ware soos ’n SABS waarborg – met die kruis se merk daarop, weet jy dit is van ewige kwaliteit! 
  
2. Waar Hy binne gegaan het  (v24a) Waar die aardse priesters, wat elke jaar moes gaan offer, se werk nooit klaar is 
nie, kan Christus se werk beskryf word met die uitdrukking “finish en klaar”.  Die feit dat Jesus Christus die hemel 
ingegaan het, is ’n bewys van Sy voltooide werk! Dis ’n bewys dat Sy woorde aan die kruis: “Dit is volbring,” waar 
geword het. 
 
3. Waarom Hy in die teenwoordigheid van God vir ons verskyn het (vs 24b) Die Bybel vir almal vertaal dit so: “Nee, 
hy het self ingegaan. Christus het daar ingegaan om by God te wees. Christus het ingegaan om ons te help.” Hy 
verteenwoordig nou ons huidige behoeftes by God – ons behoeftes is in goeie Hande. Niks is verder nodig (v26-28) 
nie.  Om ons metafoor van “groen ligte” te gebruik: Christus se kruis was genoeg om vir ons die “groen ligte” hemel 
toe aan te skakel.  Moenie dat die sonde, jou foute, jou laat stilstaan nie.  Daar is vergifnis beskikbaar... beweeg. 
 
#Nog dapperder > Hierdie groen lig idee word uitstekend vasgevat in iets wat Martin Luther aan sy vriend, Philip 
Melanchthon, in die 16de eeu geskryf het: “Wees ’n sondaar én sondig dapper, maar glo en verheug in Christus nog 
dapperder, want Hy het vir jou die sonde, dood en die wêreld oorwin.” ’n kenner van Maarten Luther, James Swan, 
skryf oor hierdie stelling van Luther die volgende: “Luther se punt is nie om uit te hardloop en ŉ klomp sondes te 
doen nie, maar eerder om te glo en verheug in Christus, ja, selfs nog dapperder te leef, ten spyte van die gesukkel 
met sonde, foute, mislukkings in ons lewe.” 
 
Onthou: JY IS GEDOOP ? Wanneer jy aangeval word deur ŉ vrees en twyfel oor Jesus Christus se liefde as gevolg van 
vorige sondes of die tekens van gesukkel in ŉ mens se lewe, leun terug na Christus… op Wie se skouers al my sondes 
lê. Dis hoekom Luther in krisistye geskryf het “Ek is gedoop”, want jou doop vertel jou Jesus-storie. 
 
Sy genade wen altyd - dis die storie van die kruis (en die leë graf)! 
 
In die 2006 fliek Amazing Grace vertel John Newton (skrywer van Amazing Grace) vir William Wilberforce, die man 
wat verantwoordelik was vir die opheffing van slawehandel, die volgende: “The only two things I know: that I am a 
great sinner, and Christ is a great Saviour!” Waar is die liefde? By God in Christus, vertel Hebreërs 9 ons... dis ons 
groen lig wat sê jy is tot alles in staat om as Sy geliefdes soos Jesus te lewe... 
 

 


