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Hebreërs 10:26 - 31      12 Mei 2019 

Tema: Sonde en God se straf 

 

Inleiding 

Straf deur God? Regtig? Ek het ‘n idee dat die meeste mense okay is met die 

gedagte dat onreg gestraf moet word. Ons verwag dit van die regering en nie een 

van ons sal in ‘n land wil bly waar die doen van verkeerde goed oorgesien word nie. 

Maar dat God sal straf, is skielik in ons dag ‘n groot probleem vir baie mense. 

Vir die mens wat wel nog daarin glo, kom ons noem hul die gemiddelde kerkmens, is 

daar twee maniere hoe hul daaroor dink: 

• Of jy glo dat Jesus se dood aan die kruis die bewys daarvan is dat God die 

sonde van die wêreld klaar gestraf het - Hy het immers ons straf gedra – en 

daarom sal God ons nie weer straf nie, maak nie saak hoe groot ons sonde is 

nie… of 

• Jy glo dat God vandag nog ongehoorsaamheid straf – dat dit die rede is 

waarom slegte dinge met ons gebeur – en dat daar nog ‘n swaarder straf op 

mense wag wanneer Jesus eendag op die wolke kom om te oordeel. (Sien 

Matt 25:31-46)  

 

Beide hierdie sienswyses het natuurlik waarhede in wat deur die Bybel ondersteun 

word, en ons gaan oor die volgende twee weke daaroor praat. Oor Jesus as 

Verlosser, en oor die vraag hoe Hy ons kom Verlos het en of dit regtig nodig was en 

voldoende was, praat ons volgende week. Vandag konsentreer ons op “God se 

straf”, en die vraag is: Sal God ons ongehoorsaamheid ongestraf oorsien?  

 

1.  As ons die Bybel glo, moet ons erken daar is sprake van God se straf op die 

sonde…  in hierdie lewe reeds – daarom gaan ons dood (Gen 2:17), maar veral as 

Jesus eendag as Koning op die wolke kom om te oordeel. Ons teksgedeelte praat 

daarvan, en daar is baie ander tekse in die Ou en Nuwe Testament wat die gedagte 

ondersteun. Sien in die verband byvoorbeeld Jesus se “profetiese redes” in Matt 24-

25 (en die ander evangelies se soortgelyke vermeldings) asook Markus 9:42-48, 

Efes 5:6 en Openb 14:19-20; 21:8. Ons lees byvoorbeeld in Johannes 3:36 “Wie in 

die Seun glo, het die ewige lewe; wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die 

lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom.” 

Dat God die sonde straf is inderdaad ‘n feit waarvan ons nie kan loskom nie. Hy het 

dit belowe aan die eerste mensepaar wat gesondig het, en alhoewel Hy liefde is en 

vol barmhartigheid is, is Hy ook regverdig, en moet Hy doen wat Hy gesê het. 

2. Mense wat reken dat hulle Christene is moet veral versigtig wees in hulle denke. 

Die Hebreërskrywer praat duidelik hier met sulke mense: Mense wat “kennis van die 

waarheid ontvang het”(:26), maar opsetlik bly sondig het. Skrifverklaarders oordeel 
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dit gaan hier om mense - dalk Jode in daardie tyd – wat van Jesus kennis geneem 

het, selfs dalk ‘n tyd lank vir Hom gevolg het,dalk selfs ingestem het dat die prediking 

oor Hom waar is, maar wat op die ou end besluit het om nie te leef soos wat Hy van 

ons vra nie. Wat dus hul rug op Jesus gedraai het. 

Daar is ander teksgedeeltes wat byvoorbeeld sê dat daar ‘n swaarder straf op 

mense wag wat geweet het wat die regte ding is om te doen, en dit nie gedoen het 

nie… teenoor die wat nie geweet het wat reg is nie (Luk 12:47,48) Ons wat weet wat 

Jesus van ons verwag moet dus baie versigtig wees oor hoe ons leef.  

In Markus 9:42 waarsku Jesus oor iets anders, naamlik: dat ons nie die oorsaak 

moet wees dat ander mense wat in Hom glo dalk struikel en van Hom afvallig word 

nie. Die Boodskap vertaal dit so: “En as iemand ‘n Christen, al is hy hoe onbelangrik, 

op die verkeerde pad lei, sal God hom laat boet. Dit sal vir hom beter wees om ‘n 

groot klip om sy nek vas te maak en in die diep see te gaan spring.”   

En in Romeine 14:13 ev (swakker broer laat struikel) praat Paulus daaroor dat ons 

dalk dinge kan doen wat vir ons okay is, dit skaad nie ons verhouding met God nie, 

maar ons doen dit voor mense wat anders daaroor dink en dit nie kan hanteer nie, 

dalk selfs verslaaf kan raak daaraan, dan moet ons dit ook nie doen as hulle by ons 

is nie. 

Die vraag is dus: Is daar dinge wat ek en jy doen wat kan maak dat ander Christene 

val of van Jesus afvallig kan word? Indien wel, moet ons om vergifnis vra, vir die 

Here en ook vir daardie persoon en dan ophou om dit te doen… ander wag die straf 

van God op ons. 

 

3. Christene wat doelbewus aanhou sonde doen, moet dus versigtig wees dat hulle 

sonde nie later maak dat hulle teen Jesus werk nie. Wat ‘n verskriklike gedagte. 

Sulke “Christene” moet hoor dat daar “geen offer is wat hulle sondes kan wegneem 

nie.”(:26) Al wat oorbly vir hulle is die verskriklike verwagting van vuur wat die 

teenstanders van God sal verteer. (Hierdie is ‘n verwysing na die ewige 

verdoemenis. 

Mense wat ontken dat daar ‘n oordeel en ‘n hel is – soos een van die politieke leiers 

die afgelope week sê “if there is a hell” – lees defnitief nie die Bybel nie…want die 

Bybel is duidelik hieroor. Ook die gedagte dat almal aan die einde van hul lewe 

hemel toe gaan het geen rugsteun in die Bybel nie – dit is ‘n New Age siening. 

 

4. Maar om watter sonde gaan dit presies hier in ons teksgedeelte? 

Vers 29 help ons om die erns van die sonde vir wie daar geen offer oor is nie, te 

verstaan. Dit is die mens: 

• Wat die Seun van God verrag. Letterlik vertaal staan daar dit is iemand wat 

die Seun van God onder hulle voete vertrap (sien NLV). Die woorde druk iets 

uit van ‘n absolute antagonisme teen Jesus. 
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• Die bloed van die verbond geminag het: Dit is om die bloed wat gestort is vir 

die vorming van die nuwe testament, as nikswerd te ag. Dit beteken hierdie 

persoon het alreeds van die boodskap van reiniging deur die bloed gehoor, 

maar beskou dit as onbelangrik. Paasnaweek gaan by hulle verby sonder dat 

hulle dink aan Jesus se offer… 

• Wat die Gees van genade beledig het. Die Boodskap vertaal dit: “So het hy 

die Gees in die gesig gevat wat vir hom so ‘n groot geskenk verniet wou gee.” 

 

Dit is dus inderdaad nie sommer net ‘n ligtelike sonde waarvan hier sprake is nie. 

Hierdie mense verwerp Jesus  

 

5. Maar, sou iemand dalk vra: sê Johannes dan nie “..as ons ons sondes bely – Hy 

is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle 

ongeregtigheid” nie. Weerspreek Johannes nie hierdie woorde in Hebreërs nie?  

 

Die antwoord is: Nee!,  

• Johannes praat van Christene wat sonde doen en dan om vergifnis kom 

smeek. Hulle weet Jesus het hul straf gedra (Jes 53:11b) en hul kom skuil 

opnuut daarin. Sulke mense sal nie aan die einde weer gestraf word nie. Hulle 

sonde is vergewe. 

• Hebreërs 10 praat van mense wat Christus leer ken het en hul rug op Hom 

draai na ‘n tyd. Hulle verwerp God se totale heilsplan. Hulle is nie ‘n slagoffer 

van sonde nie. Hulle weet wat hulle doen en wil dit nie anders hê nie. Sulke 

mense sal die straf van God se toorn aan hul lyf voel. Dit is soos om die 

grootste geskenk ooit in iemand se gesig terug te gooi. 

 

God is liefde en Hy is vol barmhartigheid, maar sy offer is nie goedkoop nie en hy 

verdra nie dat mense dit goedkoop maak nie. Gestel jy sou vir iemand wat jy baie lief 

het ‘n baie duur geskenk koop…kom ons sê ‘n Ferrari vir jou broer wat nie kan werk 

kry nie. Aanvanklik lyk jou broer baie bly oor die geskenk. Hy leer ook die geskenk 

ken deur gereeld daarmee rond te ry. Dit pla jou bietjie dat hy nie “mooi” met die kar 

ry nie…maar jy hoop dit sal verander. En dan, op ‘n dag as jy weer by sy huis kom 

sien jy die Ferrari is verniel…krapmerke op…’n duik in die deur en die bamper hang 

half skeef. Sal jy nie op die plek kwaad wees nie? As jy die volgende week daar 

kom, sien jy geen Ferrari nie…op jou navraag hoor jy hy het die kar verkoop om sy 

“drug habbit” te support. Sal jy nie dan woedend wees nie. 

 

God voel net so oor Sy baie duur geskenk aan ons. Vir ons is dit verniet gegee, vir 

Hom het dit onsettend baie gekos… imagine: Jou eie Seun se lewe gee. Sal Hy dan 

nie ook wil sien dat ons dankbaar is oor die geskenk nie? Natuurlik sal Hy dit graag 

wil sien! 

 

Sal God ons ongehoorsaamheid ongestraf oorsien? …ons vraag reg aan die begin: 

Nee! Hy het nie en Hy sal ook nie. Oor hoe hierdie straf jou gaan beinvloed hang af 

van die antwoord op die vraag: Wat maak jy met God se Seun, met Sy geskenk, met 

die gawe van jy verniet ontvang het? 
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Jesus sê na hierdie gedeelte, in vers 38  

“Wie deur my vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe; 

Maar as hy terugdeins, het ek aan hom niks meer nie.”      Amen 

 


