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Inleiding: 

1. 

Gemeente. 

Ek wil vanoggend se prediking begin deur ŉ versoek aan elkeen van julle te rig.  Ek wil 

hê jy moet terugdink aan daardie kere in jou lewe toe jy voor ŉ reuse uitdaging 

gestaan het?  Op daardie oomblik het dit soos ŉ onoorkombare struikelblok gevoel.  

Die probleem, die uitdaging, het soos ŉ reuse berg voor jou opgeruis. 

Dink ek terug aan my eie lewe was daar verskeie sulke uitdagings.   

• Ek onthou nog duidelik hoe bang ek was toe ek skooltoe gegaan het.  My bene 

het gebewe.   

• En wat nog van hoërskool – dit was tien keer erger.   

• Die dag toe ek uit my male se huis getrek het, het ek myself afgevra hoe ek dit 

gaan maak.   

• So was dit ook die geval voor baie toetse op universiteit.   

• Die ding wat my sekerlik met die grootste vrees gevul het, was die dag toe ek my 

eerste preek moes lewer.  Die gevoel kan ŉ mens nie rêrig beskryf of aan ander 

verduidelik nie.  Dit was angswekkend. 

Maar weet julle?  Ek, soos julle, het keer op keer ander kant uitgekom.  Wat vir ons so 

angswekkend was aanvanglik was toe in realiteit nie so erg nie.  Kyk jy nou terug 

wonder ŉ mens hoekom jy in die eerste plek bang was. 



Dink ons terug aan die gebeure in ons lewens sal ons vinnig agterkom dat ons dit nie 

op ons eie gedoen het nie.  Deurgaans was God met ons.  Deurgaans was mense 

met ons wat ons bemoedig het.  In my geval was dit my ouers en later my vrou.  En 

so is dit met elkeen van julle.  Daar was altyd iemand wat jou bemoedig het.  Wat jou 

moed in praat en vertel dat dit ok. gaan wees. 

2. 

Ons vergeet egter dat dit nie net die geval is in ons alledaagse lewens nie, maar ook in 

ons geestelike lewens.   

Elkeen van ons het dit al ervaar.   

• Een oomblik glo jy met jou julle hart, en die volgende oomblik twyfel jy soos 

Tomas van ouds.   

• Waar geloof voorheen jou vreugde en blydskap gebring het, is dit nou ŉ swaar 

las op jou skouers.   

• Dink jy terug onthou jy die dae toe jou verhouding met God jou vertroos het en 

hoop gegee het vir die toekoms, is dit nou maar net ŉ gewoonte – iets wat jy 

doen omdat dit van jou verwag word. 

So staan ons ook in ons geloofslewe voor uitdagings en ags en twyfel wat vir ons soos 

reusagtige berg voel.   

Ons kan dit anders verwoord:  Ons is geestelik moeg en uitgeput.  Ons weet nie 

waar die krag en energie vandaan sal kom om verder te gaan nie.   

Blaai ons deur die Bybel lees ons van baie mense wat presies dit ervaar het.  Hoeveel 

van die profete en die leiers van Israel het dit nie ervaar nie.  Kyk ŉ mens na die 

nuwe testament is dit presies die selfde.  Jesus se dissipels het geestelik moeg 

geraak.  Paulus self het geworstel en gepraat van ŉ doring in sy vlees wat veroorsaak 

het dat hy geestelik moeg geraak het. 



Dit gebeur ook nie net met individue nie.  Hele gemeentes kan die gevoel ervaar.  

Hele gemeentes kan geestelik uitgeput en moeg wees.  Ek het dit al ervaar.  Ek is 

seker dat julle dit ook al in gemeentes ervaar het.  Miskien selfs in ons eie gemeente. 

3. 

Die gemeente waarvan ons vanoggend lees is juis so ŉ gemeente.  Hier is lidmate 

soos julle wat geestelik moeg is.  Dit is ŉ gemeente wat dreig om tot stilstand te kom 

en geestelik uit te sak.  Dit is individue, en ŉ gemeente, soos baie individue en 

gemeentes reg oor Suid Afrika.  Mense soos ons. 

In die teks wat ons vanoggend lees vind ons dat die skrywer mense bemoedig, 

aanhelp en moed in praat sodat hulle nie geestelik moeg sal raak en uitsak nie.  

Netsoos ons al vele kere deur mense naby ons bemoedig was, bemoedig die skrywer 

die mense om in die geloof sterk te staan. 

Ons vind ŉ teksgedeelte wat ons, vanoggend, die krag gee om deel te neem aan die 

wedloop van die lewe en om oor die wenstreep te kom. 

Kom ons lees dan nou hierdie stuk bemoediging.  Ons lees Hebreërs 12 vers 1-3.   

 

Skriflesing: Hebreërs 12: 1-3  

 

Respons: (sittend en onaangekondig) 

U Woord is ŉ lamp vir my voet (Om in U diens te staan...) 

 

Musiekspan gaan sit 

 

 

Prediking: 



4. 

Gemeente, in hierdie bekende, aangrypende teks, vind ons ŉ stuk bemoediging.  Hier 

word ŉ groep mense moed in gepraat dat hulle nie geestelik moet uitsak nie.  

Voordat ons egter kan kyk na die bemoediging wat hulle ontvang moet ons eers 

vasstel wat die geestelike berg is wat voor elkeen van hulle staan?  Wat bedreig 

hulle op ŉ geestelik front?  Wat vul hulle met angs en vrees?  Wat laat hulle twyfel 

in God en Sy almag en sy teenwoordigheid?  Daar was eintlik maar net 4 goed wat 

die mense se geloof in God bedreig het. 

• Die eerste is dat daar in die vroeë gemeentes van die kerk baie dwaalleraars 

was.  Daar vas verskeie mense vat ŉ vreemde teologie aan die mense verkondig 

het.  ŉ Teologie wat verskil met dit wat Jesus en sy dissipels en apostels geleer 

het.  Hulle het ŉ teologie verkondig wat verskil met dit wat Paulus, die groot 

kerkstigter, aan hulle oorgedra het.  Baie van die dwaalleraars wou die mense 

weer by die Jodedom betrek.  Ander wou die mense weer by die Griekse filosofie 

of die Romeinse afgodery betrek.  Daar word ook vermoed, veral in Hebreërs se 

geval, dat die gnostiek ŉ groot gevaar was. 

• Die tweede saak wat die mense laat wankel het in die geloof is iets wat julle teen 

die tyd baie goed ken.  Omdat die mense Christene was is hulle vervolg.  Deur 

die Jode was hulle om die lewe gebring.  Saulus, wat later Paulus word, is ŉ 

goeie voorbeeld van ŉ Jood wat Christene vervolg en om die lewe bring.  Hulle 

was ook natuurlik deur die Romeinse ryk vervolg.  Hulle was beskou as politieke 

opstandelinge.  Ek dink dat ons presies soos die mense moes voel.  Indien jou 

lewe deurgaans bedreig word, indien die lewens van jou kinders bedreig word 

omdat jy ŉ Christen is sou ons ook in die versoeking kom om ons geloof af te sê. 

• Die derde geloofsstruikelblok het te make met ontnugtering.  Wat bedoel as ek 

dit sê?  Deurgaans het die vroeë Christene gehoor van ŉ beter lewe, van ŉ nuwe 

koninkryk, van die nuwe Jerusalem, van ŉ nuwe bedeling waar God die 

heerskappy voer.  In die nuwe bedeling sou daar nie pyn en hartseer en trane 

wees nie.  Die dood en die sonde sou iets van die verlede wees.  Hulle het 



verwag dat dit nog in hulle eie lewens sou plaasvind.  Kyk hulle om hulle het 

hulle presies die teenoorgestelde gesien.  Vervolging, marteling, en die 

dood was hulle alledaagse realiteit.  Hulle het vir mekaar afgevra:  Wat het van 

God se beloftes gekom.  Steeds sit ons met die selfde pyn en hartseer.  Hulle het 

hulself afgevra of enige iets met Jesus se koms verander het.  

• Die vierde saak wat die mense geloof bedreig het in ŉ sekere sin voor die hand 

liggend.  Dit is iets wat ons elke dag toets en laat struikel in die geloof.  

Eenvoudig gestel: die sondige wêreld het die mense en hulle gemeente verlei.  

Keer op keer lees ons daarvan in Paulus se briewe.  Drankmisbruik, 

losbandigheid, afguns en jaloesie, selfsugtigheid en hoogmoed.  Die wêreld 

en sy dinge het die mense geestelik getoets en hulle geloof beskadig.  Deurdat 

die wêreld so groot rol in hulle lewe begin speel het, het hulle verder en verder 

van God begin leef. 

4. 

Luister ons na die uitdagings wat die mense ten opsigte van hul verhouding met God 

moes trotseer besef ons baie vinnig dat ons nie veel van hulle verskil nie.   

Ons raak ook geestelik moeg as gevolg van die selfde redes.   

• Ek dink in vandag se moderne wêreld is dit nog erger.  Waar die vroeë 

gemeentes net een of twee stemme gehoor het wat hulle wou verlei hoor 

ons vandag hondere, selfs duidende stemme wat ons van die beproefde 

weg wil laat afdwaal.   

• Reg oor die wêreld word mense vandag nog vervolg oor hulle geloof.  Miskien 

nie in Suid-Afrika wat kamstig ŉ Christelike land is nie.  Tog lees en hoor ons van 

die verskriklikste geweld wat teen mekaar gepleeg word.   

• Dit het natuurlik die gevolg dat baie mense met ŉ stuk ontnugtering rondloop.  

Dit wat ons sien verskil met die beloftes van God deur Jesus gemaak het.  Of so 

dink ons verkeerdelik in elk geval.  Ons vergeet egter dat in reeds in die nuwe 

hemel leef.  In God se koninkryk.  Ons met net ons ore en oë oopmaak en dit 



hoor en sien.  Ons vergeet egter dat dit ons werk is om die koninkryk saam met 

God uit te brei.  Staan ons met ontnugtering en kyk na die wêreld, vergeet ons 

dat God ook vir ons sê dat niemand behalwe God self weet wanneer hierdie 

nuwe Jerusalem sal aanbreek nie. 

• Maar weet u?  Ek vermoed dat die versoekinge van die wêreld die ding is 

wat ons werklik geestelik uitput.  Dit is baie maklik om die vinger na God of die 

wêreld te wys.  Ons is egter nie lus om na binne te kyk nie.  Wat doen ek en jy 

om ons verhouding met God te beskadig?  Lewe ons nie ook maar ver van God 

af nie?  In die manier hoe ons dink, doen en praat bring ons afstand.  Sodra 

dit gebeur raak ons ons geestelik moeg.  Sodra die wêreld en al sy dinge vir ons 

belangriker as God word raak geloof ŉ las, ŉ irritasie, ŉ gewoonte. 

Elkeen van ons het dit al ervaar.  Soos die leiers en profete van Israel.  Soos Tomas 

en Petrus en Paulus word ons ook somtyds geestelik moeg.  En netsoos die gemeente 

waarvan die Hebreërsbrief skryf raak gemeentes ook geestelik uitgeput. 

5. 

Die vraag wat onstaan is dit:  Wat moet ek en jy doen sodat ons nie geestelik en 

uitgeput raak nie?   

Ons moet Hebreërs 12 vers 1 tot 3 ter harte neem. 

Hier vergelyk die skrywer hierdie geestelike worsteling wat elkeen van ons ervaar met 

ŉ wedloop.  En daar is drie dinge wat ek en jy moet doen om nie uit te sak nie.  Of 

eerder, ons moet op drie dinge fokus om die wedloop klaar te maak. 

Die eerste ding waarop ek en jy moet fokus sodat ons die wedloop kan klaarmaak 

word vir ons in die eerste versie genoem.  Ons moet fokus op al die geloofsgetuies 

wat ons aanmoedig.  Verbeel jou net vir een oomblik jy neem aan ŉ werklike wedloop 

deel.  Daar is altyd mense wat langs die baan staan en jou aanmoedig.  En so is dit 

presies in ons geestelike lewens.  Wanneer ons geestelik moeg raak moet ons net 

opkyk.  Daar is altyd iemand wat ons aanmoedig en moed in praat om weer verder te 

gaan.  Dit is baie keer ouers of vriende, soms ŉ predikant of mede gemeentelid.  In 



die geval van die teks is dit egter veel meer as dit.  Die teks praat ook van die 

geloofshelde wat ons voorafgegaan het.  Ons moet na hulle kyk vir inspirasie en 

moed.  Kyk ons net na die vorige hoofstuk sien ons verskeie gelowiges, gelowiges 

soos Abraham en Moses, wat die aanslagte van die wêreld trotseer het, maar 

steeds die wedloop klaar gemaak het.   

Ek wil dit bietjie in hedendaagse terme verduidelik.  Indien jy vandag ŉ suksesvolle 

sportman of vrou wil wees word daar van jou verwag om videomateriaal te bestudeer 

van ander mense wat reeds die sport bemeester het.  Deurdat jy na die videomateriaal 

kyk sien jy hoe om jou eie tegniek te verbeter.   

Ek en jy moet ook na die geloofshelde wat ons voorafgegaan het kyk.  Ons moet 

sien hoe hulle pyn en hartseer trotseer het, hoe hulle die aanslagte van ŉ sondige 

wêreld afgeweer het.  Ons moet kyk hoe hulle aan die wedloop deelgeneem het, en dit 

klaar gemaak het. 

Die tweede saak waarop ek en jy moet let word ook vir ons in vers 1 genoem.  Ons 

moet nie net kyk na die skare wat ons aanmoedig nie, maar ons moet ook na binne 

kyk.   

Ons moet na onsself kyk en ons self afvra wat ons plattrek?  Wat verhoed dat ons 

voluit hardloop?  Wat laat ons moeg raak?  Wat laat ons struikel en val?  Wat laat ons 

moed op gee? 

Weereens kom ŉ atleet wat deelneem aan wedloop by ons op.  Verbeel iemand wat 

probeer hardloop met swaar bagasie of kleure wat nie gemaak is vir oefening nie.  

Hy of sy sal nie voluit kan deelneem nie.  So is dit ook in ons geestelike lewens.  

Elkeen van ons het bagasie wat ons verhoed om voluit te glo en te vertrou.  Die 

teks sê dat ons elke las moet afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. 

Jy weet wat jou vanoggend plattrek.  Wat keer dat jou voluit aan die geestelike 

wedloop kan deelneem.  Ek hoef nie eers voorbeelde te noem nie.  Elke dag as ons 

opstaan word ons weer opnuut daardeur aangespreuk.  Die Heilige Gees wat in elkeen 

van ons leef maak seker daarvan.  



Net vir interessantheid wil ek noem dat indien ons na Grieks kyk sien ons dat “sonde” 

hier ook met hoogmoed en selfsug vertaal kan word.  En is dit nie waar nie?  

Selfsugtigheid en hoogmoed is sekerlik die bron van alle sonde. 

So sien ons dat ons na die verlede moet kyk, maar ook na binne om die wedloop klaar 

te maak. 

Daar is egter ŉ derde saak wat die nog baie belangriker is.  Ons is slegs in staat om 

aan die wedloop deel te neem en dit af te handel indien ons deurgaans op Jesus 

fokus.   

In Jesus vind ons die volmaakte, die volkome voorbeeld.   

Jesus wys vir elkeen van ons hoe om wedloop klaar te maak met diepe geloof en 

vertroue.  Hy was gespot en getart, beledig en bespoeg, hy was gemartel en hy is selfs 

om die lewe gebring.  Sy wedloop was gevul met pyn en hartseer, met trane op sy 

wange.  En steeds het Jesus dit met volharding klaar gemaak.  Na duisende jare 

onthou ons hom vir die wyse waarop hy gepraat en gedoen het.  Die wyse waarop hy 

met alle mense omgegaan het.  

Kyk ons na Christus en die wyse waarop hy deelgeneem het kry ons hoop en die krag 

om weer op te staan en voort te beur na die eindstreep.   

Besef ons dat Christus reeds die wedloop gehardloop het, en vir ons by die eindstreep 

wag, kan ons nie anders as om voluit na hom te hardloop nie. 

Ons moet ook mooi besef dat die eindstreep nie die dood is nie, alhoewel ons baie 

keer so dink.  Die einddoel is Christus self.  Jesus is die wenstreep, ŉ verhouding en 

ewige lewe saam met Hom is die eerste prys.  

6. 

Ons kan egter nie hier eindig nie broers en susters.  Om dit te weet is nie genoeg nie.  

Wat vra die teksgedeelte van elkeen van ons? 



• Dit vra van ons dat ons in die eerste plek ons medegelowiges moet 

aanmoedig tydens die wedloop.  Ek en jy moed langs die baan staan en ŉ 

voorbeeld wees.  Ek en jy moet die ophelp wat struikel en val. 

• Tweedens.  Die die teks praat van die sondes wat ons moet afgooi sodat ons 

voluit kan deelneem.  Maar weet u?  Ons is somtyds die mense wat ander 

aftrek sodat hulle nie aan die wedloop voluit kan deelneem nie.  Ons trek 

baie keer ons mede gelowiges grond toe, ons pootjie hulle deur die skelwoorde, 

en hardevuiste wat ons gebruik. 

• Derdens broers en susters moet ons vir die deelnemers die regte rigting uitwys.  

So rukkie gelede het ek ook aan so wedloop deelgeneem.  By elke draai en afrit 

was daar ŉ persoon wat die pad vir aangedui het.  So moet ons ook die regte 

pad na Jesus vir ander aandui.  Ons doen dit om verskeie maniere.  Maar veral 

op die manier waarop ons aan die wedloop deelneem. 

• Die laaste ding (en hiermee sluit ek af) wat die teks op ons harte lê is dat ons 

met die hulp van die Heilige Gees met volharding aan die wedloop sal 

deelneem.  Dit is so maaklik om te stop en die handdoek in te gooi.  Die teks sê 

egter vir ons dat ons keer op keer moet opstaan en voort moet hardloop.  

Ons moet om ons kyk, na binne kyk, en veral vorentoe – want Jesus wag vir 

elkeen van ons.  Hy het reeds die oorwinning behaal.  Dit beteken nie dat die 

wedloop enigsins makliker gaan wees nie.  Die storms sal steeds woed.  Dit is 

waar.  Ons moet egter onthou dat Christus reeds vir ons die oorwinning behaal 

het.  En daarom, het ek en jy reeds die oorwinning behaal, selfs wanneer ons 

steeds, elke dag, swoeg en sweet en een voet voor die ander moet sit.  Ons het 

die oorwinning reeds behaal, hier en nou.  Christus het dit vir ons behaal aan die 

kruis op Golgota. 

Amen. 

 

Stilgebed: (sittend)  Musiekspan beweeg vorentoe. 



 

Antwoord op prediking en slotsang 

(staande) 

Bly volhard soos atlete. (die musiekspan kan dit opvoer of ons kan na ŉ opname 

daarvan luister) 

 

Seëngroet  (staande) 

Die Here sal julle seën en beskerm; 

die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees; 

die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.  Amen.  

 


