Sing vooraf staande: Skrifberyming 5-3:1, 2 (8:1, 2)
1

Aan U, o Lam van God, ’n nuwe lofgesang! / Want U is waardig om die wonderboek te ontvang
en oop te breek – die boek van toekoms en verlede / en van wat word, geskrif van Gods
verborgenhede.
U’s waardig, U alleen, omdat die werk volbrag is, / toe U as offer vir ons sondeskuld geslag is.

2

U ’t van die hemel hoog op aarde neer wou daal, / en ons vir God gekoop uit alle volk en taal.
Die losprys was u bloed, wat U vir ons gestort het, / waardeur ons, rein gewas, ’n priestervolk geword
het
en konings in die ryk van onverstoorb’re vrede, / om God te dien en eer in eind’lose ∩ewighede.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige
werking van God die Heilige Gees.
Amen.
Psalm 145:1, 3, 12 (p. 696)
1

U Naam, o HEER, so hoog in heerlikheid, / wil ek verhef vir ewig en altyd;
u Koningseer wat alle krone∩oorstraal, / wil ek verhoog in onvermoeide taal.

3

Omdat, o God, in dié geheimenis / vir ons vernuf geen grond of einde is,
daarom prys ons u wérk, u dáád van krag, / van kind tot kind, tot in die nageslag.

12

Maar nou, my siel, waar eindig ooit Gods eer?... / Nog sal ek uitroep: Lof! Lof aan die Heer!
Laat alle vlees vir ewig en altyd / sy Naam verhef so hoog in heerlikheid!

Gebed
Psalm 110:1, 2, 5 (p. 550)
1

Die HEER is dit wat tot my HEER gespreek het: / “Sit aan my regterhand as hoogste HEER,
tot Ek u vyand in sy mag gebreek het, / hom werp as voetbank voor u voete neer.

2

“Aan U, so hoog in heerlikheid verhewe, / gee Ek uit Sion, waar U sit ten troon,
die heerserstaf oor wie u mag weerstrewe. / Sprei voor hul oog u heerskappy ten toon!”

5

Groot-Priester wat die Heer so hoog geëer het / dat U kan opstyg tot die hoogste trap –
U is dit na die eed wat God gesweer het, / na Melgisédeks eewge priesterskap!

Skriflesing: Hebreërs 7:11-28; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 21
Kernvers:

Hebreërs 7:20-21, 25
Dit het nie sonder die bevestiging met ŉ eed plaasgevind nie. Die Leviete het wel
priesters geword, sonder die bevestiging met ŉ eed, maar Jesus met ŉ eed deur
God, wat vir Hom gesê het: “Die Here het dit met ŉ eed bevestig en Hy sal dit nie
herroep nie: ‘Jy is priester vir ewig.’”
Daarom kan Hy ook die wat deur Hom na God gaan, eens en vir altyd verlos: Hy
lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree.
(Hebreërs 7:20-21, 25 AFR83)

Nederlandse Geloofsbelydenis
Artikel 21
Die Versoening deur Christus
Ons glo dat Jesus Christus – kragtens ŉ eed – ŉ ewige Hoëpriester is volgens die orde van
Melgisedek. Hy het Homself in ons naam voor sy Vader gestel om sy toorn met volledige betaling te
stil deur Homself aan die kruishout te offer en sy kosbare bloed tot afwassing van ons sondes uit te
stort soos die profete dit voorspel het. Wat daar staan geskrywe dat ‘die straf wat vir ons die vrede
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aanbring, op die Seun van God was, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom; dat
Hy soos ŉ lam na die slagplek gelei en by die misdadigers gereken is’ (Jes 53:5, 7, 9); dat Hy
as ŉ misdadiger deur Pontius Pilatus veroordeel is al het dié Hom eers onskuldig verklaar. Hy het
teruggegee wat Hy nie geroof het nie (Ps 69:5); Hy het na liggaam en siel as regverdige vir
onregverdiges gely (1 Pet 3;18); Hy het die verskriklike straf wat ons sondes verdien, ervaar, sodat
sy sweet soos bloeddruppels geword het wat op die grond val (Luk 22:44), en Hy het uitgeroep: ‘My
God, my God, waarom het U My verlaat’ (Matt 27:46).
Dit alles het Hy ter wille van die vergewing van ons sondes gely. Ons sê daarom tereg saam met die
apostel Paulus dat ons met julle oor niks anders praat nie as oor Jesus Christus, en wel oor Hom as
die gekruisigde (1 Kor 2:2); dat ons alles as waardeloos beskou, want om Christus Jesus, ons Here,
te ken, oortref alles in waarde (Fil 3:8); dat ons volkome vertroosting in sy wonde vind en dat ons nie
enige ander middel hoef te soek of uit te dink om ons met God te versoen nie as slegs hierdie een
offerande wat net een maal gebring is, waardeur die gelowiges vir altyd volmaak word (Heb 10:14).
Dit is dan ook die rede waarom Hy deur die engel van God Jesus, dit is Verlosser, genoem is, want
Hy sou sy volk van hulle sondes verlos (Matt 1:21).
Ps 110:4; Heb 5:10; Rom 5:8-9; Kol 2:14; Heb 2:9, 17; Rom 4:25; Joh 15:13; Hand 2:24; Joh 3:16;
Rom 8:32; 1 Tim 1:15; Jes 53:5, 7; Heb 9:14; 1 Pet 2:24; Matt 15:28; Joh 18:38; Ps 69:5; Eks 12:6;
Ps 22:16; Dan 9:26; 1 Kor 2:2; Rom 5:6; Fil 2:8; Heb 9:12; 1 Pet 1:18-19; Joh 10:9; Heb 9:25-26; 10:14;
Joh 5:10; Matt 1:21; Hand 4:12; Luk 1:31.

Tema: Jesus is vir ewig Hoëpriester en sy offer is ŉ volledige betaling vir ons sondes
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, toe ons verlede keer by Artikel 20 stilgestaan het, het die
Heilige Gees ons op hierdie groot genade gewys: In Christus bewys God dat Hy regverdig en
barmhartig is teenoor ons. God is regverdig, want Hy sien nie die sonde oor nie maar straf dit met
die regverdige straf wat dit verdien, naamlik die dood. God is regverdig, want Hy laat nie iemand of
iets anders vir die mens se sonde boet nie; Hy straf die mens, sy eie Seun wat mens geword het. In
Jesus Christus se kruisdood bewys God terselfdertyd dat Hy barmhartig is teenoor ons. Jesus
verduur die allerbitterste lyding van die kruisdood in ons plek sodat ons nie die bittere lyding van God
se toorn hoef te ondergaan nie. God is barmhartig, want Hy skenk aan ons vergifnis van al ons
sonde op grond van Christus se volmaakte betaling.
Dit is by hierdie barmhartigheid wat God in Christus aan ons bewys waarby Artikel 21 van ons
Nederlandse Geloofsbelydenis aansluit. Jesus Christus kom maak God se barmhartig-heid vir
mense sigbaar deur sy werk as ewige Hoëpriester.
In die boek Hebreërs leer die Heilige Gees ons dat Jesus inderdaad vir ewig Hoëpriester is deur die
priesterskap van Jesus te vergelyk met die priesterskap van die Leviete. Die Here is baie duidelik
oor hoe Hy gedien wil word. Nadat God sy volk uit Egipte verlos het, het Hy tydens hulle verblyf by
die berg Sinai aan Moses bepaalde opdragte gegee oor hoe die volk Hom moet dien. Een van
hierdie bepalings was dat net manne uit die stam Levi diens sal doen by die altaar van die Here.
Hulle sal die volk se offers aan die Here bring, by die Here intree met gebed vir die volk, en hulle sal
God se Woord aan die mense bring. Verder het die Here ook vir Aäron as die eerste hoëpriester vir
sy volk aangestel, en verder bepaal dat Aäron se oudste seun hom sal opvolg as hoëpriester. Dit is
ook net die hoëpriester wat een maal per jaar op die groot Versoendag in die allerheiligste deel van
die tempel mag ingaan om vir die volk versoening te doen met die bloed van die offerdier wat in hulle
plek gesterf het. Dit kan die hoëpriester alleenlik doen nadat hy self vir hom by die Here versoening
gesmeek het met die bloed van ŉ offerdier.
Ons sien dus dat die priesterskap in die ou bedeling volgens wet en afstamming aan bepaalde
persone toevertrou is. Volgens die voorskrifte en bepalings van die Here mag net die manne uit die
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stam Levi as priesters diens doen by die altaar van die Here en net die oudste uit die nageslag van
Aäron mag as hoëpriester diens doen.
Teenoor hierdie priesterskap uit die ou bedeling kom Jesus Christus te staan. Hy is nie uit die stam
van Levi gebore nie maar uit die stam van Juda in die nageslag van Dawid. Vir die eerste Joodse
lesers van die boek Hebreërs was dit dus duidelik dat Jesus wel Koning kon wees, aangesien Hy
van Dawid afstam. Maar of Hy priester kan wees, daarvan moes die Heilige Gees nog oortuig. En
die Heilige Gees doen dit juis in hierdie boek.
In antwoord op die vraag of Jesus wel ŉ priester kan wees, stel die skrywer van Hebreërs dat Jesus
nie volgens die orde van Aäron of Levi ŉ priester is nie maar volgens die orde van Melgisedek.
Melgisedek was koning van Salem en terselfdertyd ook priester van God die Allerhoogste. Van
Melgisedek weet ons niks nie behalwe wat van hom vertel word in Genesis 14. Van sy pa en ma of
van sy familie weet ons niks nie. Abraham het hom egter as priester van God erken, want
Melgisedek het aan hom die seën van God toegesê en daarop het Abraham ŉ tiende van sy
inkomste aan Melgisedek, die priester van God, gegee. Volgens die voorskrifte en bepalings oor die
afstamming van die priesters kon Melgisedek ook nie priester wees nie, maar hy was ŉ priester van
God die Allerhoogste.
Die volgende keer wat ons van Melgisedek in die Ou Testament lees, is in Psalm 110. In hierdie
psalm praat Dawid profeties van ŉ koning aan wie die Here met ŉ eed bevestig dat hy vir ewig
priester sal wees volgens die orde van Melgisedek. Uit die geskiedenis van Israel weet ons dat daar
nie een so ŉ koning was of mag gewees het nie. En omdat die Here wil hê dat ons sal weet van wie
hier gepraat word, lei die Heilige Gees ons om in Psalm 110 raak te sien dat hier van iemand wat
meer is as ŉ gewone mensekoning gepraat word. Hier word van die beloofde Messias – die
Gesalfde van God – gepraat. So lei die Heilige Gees ook die skrywer van Hebreërs om dit op skrif te
stel vir die kerk van die Here. Ten diepste wys die priesterkoning van Psalm 110 vooruit na Jesus die
Christus. Hy is inderdaad Koning, want Hy stam uit Juda af, maar Hy is terselfdertyd ook Priester
van God. Hy is Hoëpriester – nie volgens die orde van Aäron nie – maar volgens die orde van
Melgisedek.
Die Leviete het priesters geword bloot op grond van hulle afstamming. Jesus is egter Priester
volgens die orde van Melgisedek omdat die Here met ŉ eed bevestig het dat Hy vir ewig Priester is.
Die Here se woord is reeds so gewigtig soos ŉ eed omdat die Here Homself aan sy woord hou. Hy
doen wat Hy gesê het. Maar hier word die gewigtigheid van die Here se woord beklemtoon wanneer
Hy met ŉ eed bevestig dat Jesus Priester sal wees vir ewig.
Geliefdes, as Jesus Christus dan ŉ ewige Hoëpriester is volgens die orde van Melgisedek, beteken
dit dat Hy ook van voor sy menswording al as Hoëpriester bestem is. Dit wil sê dat hierdie woorde
van Psalm 110 woorde is wat God reeds voor die skepping van die wêreld uitgespreek het. In die
ewigheid, voordat daar tyd of wêreld was, het ons hemelse Vader sy Seun al bestem as Hoëpriester.
Christus is immers van ewigheid af aangestel as Middelaar van die uitverkorenes van God.
Wat ŉ groot troos is dit nie vir ons nie, geliefdes. Die sonde en afvalligheid van die mens is nie iets
wat God onkant gevang het nie. Die sondeval het nie veroorsaak dat ons Vader in die hemel skielik
moes skarrel om te sien hoe Hy die bose werk van die Satan in die mens ongedaan gaan maak nie.
In die ewige Raadsbesluit het die Vader sy Seun al as ewige Hoëpriester met ŉ eed bevestig.
Daarom kan Jesus Christus Koning sowel as Hoëpriester wees vir God se volk.
Uit die boek Levitikus weet ons dat die hoëpriester veral op die versoendag die offer vir die volk
moes bring. Alvorens hy vir die volk met die bloed van die offerdier versoening kon gaan smeek het
by die Here, moes hy eers vir sy eie sondes ŉ offer van versoening vir die Here bring. Daarna het hy
die bok wat geloot is vir die offer geneem en met sy hande bo-op die bok se kop die sonde van Israel
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oorgedra. Dan word die bok geslag en met die bok se bloed gaan smeek die hoëpriester om
versoening vir die volk by die Here in die allerheiligste deel van die tempel. Maar die bloed van diere
kon nie volmaakte versoening bewerkstellig nie, aangesien dierebloed nie sondes kan afwas nie.
Daarom moes die hoëpriester elke jaar op die versoendag die offer vir die volk bring. Hierdie offer in
die ou bedeling het dus geroep vir ŉ beter offer – ŉ offer wat die volk werklik volkome van hulle
sondes kan bevry.
Hier tree Jesus Christus die Seun van God dan na vore. Hy is die ewige Hoëpriester wat die
versoening kan bring wat volmaak en volkome is. Hy het nie nodig om eers ŉ offer vir Homself te
bring nie, want Hy het geen sonde nie. Hy is ŉ regverdige mens. As Hy dan die offer bring is dit
uitsluitlik bedoel vir die uitverkore mense se sondes. Daarom bely ons dat Hy Homself in ons naam
voor sy Vader gestel (het) om sy toorn met volledige betaling te stil deur Homself aan die
kruishout te offer en sy kosbare bloed tot afwassing van ons sondes uit te stort. Hy bied
Homself vir sy Vader aan – nie net as ewige Hoëpriester nie maar ook as die offer. Jesus is dus
Priester en Offerlam tegelyk.
As Christus Homself in ons naam voor sy Vader stel, staan Hy in ons plek voor sy Vader. Hy tree
namens ons op, want Hy moet met sy offer God se toorn stil. God se toorn moes inderwaarheid oor
ons uitgestort gewees het. Maar as dit sou gebeur, sou ons nie net gesterf het nie maar vir ewig van
God se genade en liefde uitgesluit gewees het omdat ons vir ewig dood sou wees. Ons sou vir ewig
die vloek en oordeel van God moes dra. Nou maak Jesus Christus juis God se barmhartigheid vir
ons sigbaar as Hy Homself in ons plek voor sy Vader stel.
Jesus Christus offer Homself aan die kruishout. Wanneer Hy dan aan die kruis uitroep: My God, my
God, waarom het U My verlaat? (Matteus 27:46 AFR83), betaal Hy volledig vir ons sonde. Hy dra
die volledige straf wat ons verdien het om te dra. Christus deurleef die angste van die hel wat vir
ewig oor ons moes gekom het. Uiteindelik het Jesus aan die kruis uitgeroep: Dit is volbring!
(Johannes 19:30 AGR83). Die prys is ten volle betaal. God se toorn oor die uitverkore mense se
sondes is gestil. Daar hoef nooit weer ŉ offer gebring te word om mense van hulle sondes te verlos
nie.
Selfs vir iemand wat vandag vir die heel eerste maal van God se genade in Jesus Christus hoor en
wat vandag tot geloof in Christus kom, is die offer van Jesus Christus genoeg. Daar hoef nie na twee
duisend jaar iets by Christus se offer gegee of gedoen word om vergifnis van sondes te kry nie.
Daarom bely ons dat Jesus Christus se offer God se toorn oor die sondes van alle mense gestil het.
Dit beteken egter nie dat alle mense nou verlos is nie. Ons glo nie soos sommige ander dat Jesus
elke mens verlos het nie. Nee, Christus se offer is effektief net vir die mense wat uitverkies is en aan
wie Christus deur die Heilige Gees die saligmakende geloof geskenk het. Christus se offer is
effektief net vir die mense wat dus waarlik in Christus glo en van harte vertrou dat Hy ook vir hulle
aan die kruis betaal het.
Christus se kosbare bloed was die gelowiges so skoon van al hulle sondes dat God nie eers meer
aan ons sonde of sondige aard wil dink nie. Selfs die sonde wat ons vandag gedoen het, word deur
Christus se bloed afgewas. En as ons môre of volgende week of volgende jaar een of ander
onbesonne daad pleeg en God se toorn teen ons opwek en die Heilige Gees bedroef, hoef ons nie
weer ŉ offer te bring of iets by Christus se offer te doen of te gee nie. Sy offer sal nog steeds effektief
wees wanneer ons met ŉ berouvolle hart om vergifnis smeek op grond van wat Christus aan die
kruis vir ons gedoen het.
Geliefdes, omdat Christus se offer aan die kruis voldoen aan God se regverdige eis, het Hy die wat
deur Hom na God toe gaan eens en vir altyd van hulle sonde verlos. Wie Jesus Christus regtig ken
as die Seun van God en as die gekruisigde, hoef niks anders te soek of uit te dink om God met hom
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te versoen nie. Wie Jesus Christus ken as die gekruisigde Verlosser, sal weet en vertrou dat alles
klaar volbring is om God met hom te versoen.
Dit, broers, susters en kinders, bring ons dan ook daarby om die regte perspektief op ons werk en
gehoorsaamheid in hierdie lewe te verkry. Nie een van ons hoef sakke vol geld vir die Here aan te
dra nie, niemand hoef Bybel te lees, te bid of eredienste by te woon, of enige ander goeie werk te
doen om deur God vergewe te word nie. As jy werklik in Jesus Christus glo en vertrou dat Hy waarlik
vir al jou sondes reeds betaal het en jy omhels Hom in die geloof as jou Verlosser, kan jy verseker
weet Hy het jou eens en vir altyd verlos.
Ons doen dus nie enige goeie werk om Christus se offer aan te vul nie, want sy offer is volmaak en ŉ
volledige betaling vir jou sondes. Maar dit beteken nie dat ons nou alle goeie werke kan nalaat nie.
Dit beteken ook nie dat ons nou geen erediens hoef by te woon nie, of nooit te bid of Bybel te lees
nie. Dit beteken ook nie dat ek nie meer ŉ offer in die vorm van geld of tyd of energie hoef te gee nie.
Nee, juis omdat Christus se offer vir jou en my volkome is, kan nie een van ons ophou om dankie te
sê vir God se genade nie. Inderwaarheid gaan ons en behoort ons nou ons hele lewe – ja, alles wat
ons is en het – in diens van God te stel. Ons sal nooit die prys van ons lewe kan vasstel nie; dit is
gans en al te hoog. Nie omdat ons sulke waardige mense is nie, maar omdat God die prys self
vasgestel het. Ons lewe se prys is die lewe van die geliefde Seun van God, Christus Jesus ons
Here.
Hoe sê jy dankie vir God omdat Jesus Christus Homself in jou plek voor sy Vader gestel het? Hoe
bedank jy vir Jesus Christus omdat Hy jou sondes op Homself geneem het om daarvoor te betaal?
Hoeveel mense het al uit jou mond gehoor dat Jesus Christus vir jou ŉ ewige Hoëpriester is?
Amen!
Slotgebed
Psalm 34:1, 2 (p. 166)
1

In weelde∩en ongeluk, / altyd sal ek die HERE prys;
altyd vir Hom my lof laat rys, / in voorspoed en in druk.
Hom sal ’k die ere skenk, / tot roemtaal kragtig aangespoor.
Sagmoediges, hul sal dit hoor / en aantree op my wenk.

2

Kom, maak die HERE groot! / Laat ons sy Naam ’n lofsang wy,
aan Hom wat groot is en naby, / die helper in die nood.
Ek het in my gebed / Die HEER gesoek en Hy het my
in antwoord op my noodgeskrei, / uit al my vrees gered.

Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde God die Vader en die gemeenskap van die
Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly.
Amen.
Ds Coenraad Vrey
Gereformeerde Kerk Bellville
27 Januarie 2013
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