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LES EEN 
Hoofstuk vyf: Die priesterskap van Aäron

In die bylaag: 
 Waarnemingswerkblad van Hebreërs 5 
Kruisverwysings

’n Hoëpriester is uit mense geneem sodat hy deernis kon hê met dié wat in 
onkunde dwaal. Dit is Jesus, ons Hoëpriester.

1. Om ons studie van Hebreërs Deel 2 te begin moet ons die Hebreërs-
oorsigwerkblad, aan die einde van hierdie les, raadpleeg. Dié van julle 
wat Hebreërs Deel 1 bestudeer het, het ’n oorsig van Hebreërs gedoen om 
hierdie tabel te voltooi en julle mag verkies om verkies om dít te gebruik. Vir 
diegene wat nie die studie van Deel 1 gedoen het nie, het ons ’n voltooide 
Oorsigwerkblad voorsien sodat julle kan sien waaroor hierdie brief handel.

Maak seker dat die jy die boek- en hoofstuktemas nagaan, veral dié van 
Hebreërs 1-4. Gee ook spesiale aandag aan sleutelwoorde, die doel van die 
skrywer en segmentverdelings.

2. Lees nou Hebreërs 4:14-5:14. Hoe sluit Hebreërs 4:14-16 by Hebreërs 5 aan?

3. Doen ’n hoofstukstudie van Hebreërs 5. Hou die verband wat jy so pas tussen 
Hebreërs 4:14-16 en Hebreërs 5 waargeneem het in gedagte.

Hebreërs Deel 2
Les 1: Hoofstuk 5

Hierdie 
les sluit 

in:

Precept South Africa
Ringwoodrylaan 187, 
Pinelands, 7405, Suid-Afrika
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Les 1: Hoofstuk 5
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DAG
DRIE

Indien jy nuut by Precept is, geliefde, en nog nooit vantevore ’n hoofstukstudie 
gedoen het nie, volg dan die instruksies in “Focusing in on the Details” in 
How to Study Your Bible of raadpleeg Hoe om ’n hoofstukstudie te doen 
in die bylaag van hierdie studie van Hebreërs. Moenie paniekerig raak nie. 
Waarneming van ’n hoofstuk is ’n vaardigheid wat deur herhaling ontwikkel 
word. Jy sal die geleentheid kry om dit nog agt keer te doen aangesien 
Hebreërs uit dertien hoofstukke bestaan!

Om ’n beter waardering te kry van alles wat die skrywer van Hebreërs 
aan ons will oordra, moet ons ’n Ou Testamentiese perspektief van die 
priesterskap van Aäron hê. Aäron, uit die stam van Levi, was die eerste 
hoëpriester van Israel wat deur God geheilig is. Daarom sal ons vandag ’n 
aantal sleutelhoofstukke uit Eksodus en Levitikus lees.

Terwyl jy hierdie Skrifgedeeltes lees, moet jy alles neerskryf wat jy oor 
die priesterskap leer en op watter manier dit parallel is aan die detail van 
Hebreërs 4:14-5:14.  

Lees Eksodus 28-29 en Levitikus 8. Terwyl jy hierdie hoofstukke lees, 
raadpleeg gereeld die skets van die hoëpriester se klere aan die einde van 
hierdie les.



Hebreërs Deel 2
Les 1: Hoofstuk 5
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DAG
VIER 

EN
DAG
VYF

1. In Hebreërs lees ons dat nie almal offers kon bring vir die sondes van die 
volk nie; slegs hulle wat deur God aangestel is, kon dit doen (Hebreërs 5:3-
4). Jakob (Israel) het twaalf seuns gehad van wie die stamme van Israel 
afkomstig was. Die priesters - Aäron en sy seuns - het uit die stam van Levi 
gekom (die stam waaruit die priesters gewoonlik gekom het). Hulle het by 
die altaar dienswerk gedoen en het die reg gehad om die Heilige binne te 
gaan. Die res van die stam van Levi het op ander maniere dienswerk gedoen, 
bv. die verskuiwing van die tabernakel en sy meubels. Alle priesters was dus 
afkomstig uit die stam van Levi, maar nie almal uit die stam van Levi was 
priesters nie. Dié amp is slegs deur Aäron en sy seuns (afstammelinge) vervul. 
Slegs die hoëpriester kon een keer per jaar op die Dag van Versoening offers 
bring in die Allerheiligste.

Wat sou met iemand gebeur wat homself aangestel het in die posisie van ’n 
priester of hoëpriester en hul pligte uitgevoer het?

a. Lees Numeri 16:1-18:7. Let op uit hierdie hoofstukke wat gebeur het 
indien iemand wat nie as priester aangestel is nie dié amp vervul het. 
Wees ook op die uitkyk na enige nuwe insigte oor die priesterskap.

b. Kom ons kyk na nog ’n voorbeeld: die inmenging van ’n koning met 
die pligte van die priester. Lees 2 Kronieke 26:1-23. Dit is koning Ussia 
van Jesaja 6:1! Skryf die hoofpunte van hierdie hoofstuk neer omdat dit 
verband hou met ons onderwerp van die priesterskap.
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2. Lees Hebreërs 5:1-6.

a. Aangesien Jesus uit die stam van Juda was en nie uit die stam van Levi 
nie, hoe het Hy ’n Hoëpriester geword?

b. Volgens wie se orde was Hy ’n priester?

c. Lees Psalm 110. In Hebreërs 5:6 haal die skrywer van Hebreërs vir 
die tweede keer uit hierdie Psalm aan. Die eerste keer is in Hebreërs 
1:13. Skryf neer watter verse uit Psalm 110 hy aanhaal en dui aan waar 
hulle aangehaal word. Jy sal ook oplet dat die skrywer van Hebreërs in 
Hebreërs 5:5 weer uit Psalm 2 aanhaal nadat hy dit ook in Hebreërs 1:5 
gedoen het. Wat leer ons uit hierdie aanhalings oor Jesus? (Die antwoord 
is nie ingewikkeld nie; moet dit dus nie as sulks beskou nie. Skryf net 
die ooglopende neer.)

d. Wat leer jy oor Hom as Seun, volgens Hebreërs 5:5-10? Hoe vergelyk dit 
met Hebreërs 5:1-2?

3. In Hebreërs 5 maak ons vir die eerste keer met Melgisedek kennis. Die 
onderwerp van Melgisedek word egter eers ten volle uiteengesit na die 
waarskuwing in Hebreërs 6. Daarom sal ons wag totdat ons by Hebreërs 7 
kom voordat ons weer aandag aan hom gee.
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4. Hoe beïnvloed die kennis van waarhede oor Jesus as jou Hoëpriester soos 
uiteengesit in Hebreërs 4:14-5:10 jou lewe? Wees so spesifiek as moontlik 
wanneer jy antwoord.

5. Hierdie is opsioneel, maar jy sal baie baat vind om Hebreërs 4:14-16 te 
memoriseer.

Gaan voort na volwassenheid. Volhard met jou studies. Hy wat kom, sal kom en nie 
talm nie, en jy wil nie beskaamd staan wanneer Hy kom nie!

Dankie, dankie dat jy sy liggaam versterk deur voort te gaan na volwassenheid.



Hebreërs Deel 2
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Hebreërs Deel 2
Hebreërs-oorsigwerkblad

Boektema: Jesus, ons Hoëpriester / Kom ons hoor Hom, kom nader en hou styf vas

1 God het deur sy Seun gepraat, Jesus is hoog bo 
die engele verhef

2 Gee aandag aan dit wat ons gehoor het / Jesus 
het vlees en bloed geword 

3 Let noukeurig op Jesus, Apostel en Hoëpriester/ 
Moenie julle harte verhard

4 Moenie agterbly om in sy rus in te gaan nie

5 Jesus, Hoëpriester vir ewig volgens die orde van 
Melgisedek

6 Laat ons voortgaan na volwassenheid; sommiges 
het afvallig geword

7 Jesus se priesterskap wat nie tot ’n einde kom 
nie, volkome in staat om hulle wat na God kom, 
te verlos

8 Jesus, Middelaar van ’n uitnemender verbond

9 Christus se bloed — �n beter offer

10 Christus se liggaam is een keer geoffer, laat ons 
ingaan en styf vashou 

11 Vanweë hulle geloof dat daar met lof 
aangaande die mense van ouds getuig is

12 Jesus, Leidsman en Voleinder van die geloof / 
Verdra tugtiging

13 Jesus - gister en vandag dieselfde, tot in 
ewigheid / Moenie meegevoer raak

HEBREËRS-OORSIGWERKBLAD
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Hoofstuktemas    Segmentverdelings 

Sleutelwoorde:
Jesus (Seun)
God
engel
praat (gepraat,  
sê, gesê)
sonde (sondaars)
priester 
(priesters, 
priesterskap)
daarom
geloof (getrou)
meer (meerdere, 
belangriker, 
groter)
beter (beter as, 
uitnemender)
laat ons
volmaak
belofte
verbond 
(testament)

Doel:
’n Boodskap 
van aansporing 
(13:22)

Skrywer:

Wanneer 
geskryf:
Waarskynlik  
64-68 n.C.

Let noukeurig op Jesus, die A
postel en H

oëpriester  
van ons belydenis

G
od het deur sy 
Seun gepraat

Jesus, Leidsm
an en 

Voleinder van die geloof
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Hebreërs Deel 2
Hoëpriester se klere

hoëpriester se klere 

borstasefod (van agter gesien) 

mantel van die efod



Hebreërs Deel 2
Les 6: Hoofstuk 9:1-10:18
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DIE TABERNAKEL
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Hebreërs Deel 2
God se plan vir die tye





Bylaag
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Hebreërs
Hoofstuk 4

HEBREËRS 4

Waarnemingswerkblad

Hoofstuktema  

LAAT ons daarom versigtig wees, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan, 

nog bly staan, dat dit nie mag blyk dat een van julle agtergebly het nie. 

2 Want net soos aan hulle, is die goeie boodskap ook aan ons verkondig. Maar 

die boodskap wat hulle gehoor het, het hulle nie gebaat nie, omdat hulle nie 

deur die geloof verenig is met dié wat dit wel gelowig aangehoor het nie. 

3 Ons wat tot geloof gekom het, gaan immers wel die rus in – soos Hy gesê het, 

 “So het Ek in my toorn gesweer, 

 ‘Hulle sal beslis nie in my rus ingaan nie!’ ” 

al was God se werke reeds vanaf die grondlegging van die wêreld afgehandel. 

4 Hy het immers êrens aangaande die sewende dag gesê: “God het op die 

sewende dag van al sy werke gerus.”

5 En in hierdie gedeelte sê Hy weer: “Hulle sal beslis nie in my rus ingaan nie!”

6 Aangesien dit dan bly staan dat sommige wel daar sal ingaan – hoewel hulle 

wat eerste die goeie boodskap gehoor het, vanweë ongehoorsaamheid nie 

ingegaan het nie – 

7 bepaal Hy weer ’n sekere dag, dit is “vandag”, wanneer Hy baie later, soos 

hierbo reeds genoem, deur Dawid sê: 

 “Vandag, as julle sy stem hoor, 

 moenie julle harte verhard nie!”

8 As Josua hulle dan tot rus gebring het, sou Hy nie gepraat het van ’n ander 

dag daarna nie. 

9 Daar bly dus steeds ’n sabbatsrus oor vir die volk van God. 
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Hebreërs
Hoofstuk 4

10 Want wie in sy rus ingegaan het, het self ook gerus van sy werke – soos God 

van syne.

11 Laat ons ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand dalk in 

dieselfde patroon van ongehoorsaamheid verval nie.

12 Want die woord van God 

 is lewend en kragtig,  

en skerper as enige  

 tweesnydende swaard.  

Dit dring deur tot by die raakpunt  

 tussen siel en gees,  

 tussen gewrig en murg,  

en beoordeel die hart  

 se voornemens en gedagtes.

13 Ja, niks wat geskape is,  

 is vir Hom verborge nie,  

maar alles is oop en bloot voor sy oë,  

Hom teenoor wie ons ons moet verantwoord.

14 Terwyl ons dan ’n groot Hoëpriester het wat deur die hemele gegaan het, 

Jesus, die Seun van God, laat ons styf vashou aan ons belydenis.

15 Want ons het nie ’n Hoëpriester wat nie medelye met ons swakhede kan hê 

nie, maar Een wat, soos ons, in alle opsigte versoek is, en dit sonder dat Hy 

gesondig het. 

16 Laat ons dan met vrymoedigheid die troon van genade nader, sodat ons 

ontferming en genade kan ontvang om op die regte tyd gehelp te word.
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Hebreërs
Hoofstuk 5

HEBREËRS 5

Waarnemingswerkblad

Hoofstuktema  

ELKE hoëpriester wat uit mense geneem word, word immers ook ter wille van 

mense aangestel vir die offerdiens voor God, sodat hy ter wille van die 

sondes geskenke en offers kan bring. 

2 Hy kan deernis hê met dié wat in onkunde dwaal, aangesien hy self ook aan 

swakheid blootgestel is. 

3 Juis daarom moet hy, net soos vir die volk, ook vir homself offers vir sy 

sondes bring. 

4 Niemand eien die eer vir homself toe nie, maar hy word, net soos Aäron, deur 

God geroep.

5 So ook het Christus nie Homself vereer om Hoëpriester te word nie; die Een 

wat Hom vereer het, was God, wat vir Hom gesê het: 

 “Jy is my Seun; vandag het Ek jou verwek.”

6 So sê Hy ook op ’n ander plek: 

 “Jy is priester vir ewig, volgens die orde van Melgisedek.”

7 Christus het tydens sy aardse lewe smekinge en pleitbedes met harde krete en 

trane gebring voor God, wat in staat was om Hom uit die dood te red, en Hy 

is verhoor op grond van sy eerbiedige onderworpenheid aan God. 

8 Alhoewel Hy die Seun was, het Hy gehoorsaamheid geleer deur wat Hy 

gely het. 

9 En nadat Hy tot volmaaktheid gebring is, het Hy vir almal wat aan Hom 

gehoorsaam is, die bron van ewige verlossing geword,

10 aangesien Hy deur God aangewys is as “Hoëpriester volgens die orde van 

Melgisedek”.
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Hebreërs
Hoofstuk 5

11 Hieroor het ons baie om vir julle te sê wat moeilik is om te verduidelik, 

aangesien julle traag geword het om te luister. 

12 Want terwyl julle teen hierdie tyd reeds leraars moes gewees het, het julle nou 

weer nodig dat iemand julle die grondbeginsels van die uitsprake van God 

leer, en het julle weer behoefte aan melk, en nie vaste kos nie. 

13 Elkeen wat melk gebruik, is immers onervare ten opsigte van die boodskap 

van regverdiging, want hy is ’n suigeling.

14 Maar vaste kos is vir volwassenes, vir hulle wat oor die aanvoeling beskik, 

deur gewoonte geoefen, om te kan onderskei tussen goed en kwaad.
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Hebreërs
Hoofstuk 6

HEBREËRS 6

Waarnemingswerkblad

Hoofstuktema  

LAAT ons dan verder gaan as die eerste beginsels van die boodskap aangaande 

Christus, en voortgaan na volwassenheid, sonder om weer die fondament te 

lê van die bekering van dooie werke, van geloof in God,

2 van onderrig oor reinigingsrituele, oplegging van hande, opstanding uit die 

dood, en van ewige oordeel. 

3 En juis dit sal ons doen, as God dit toelaat.

4 Dit is immers onmoontlik om hulle wat eenmaal verlig is, wat die hemelse 

gawe gesmaak, en deel gekry het aan die Heilige Gees, 

5 en wat die goeie woord van God gesmaak het, en ook die kragte van die 

komende bedeling, 

6 en tog afvallig geword het, weer opnuut tot bekering te bring; aangesien 

hulle wat hulleself betref, die Seun van God opnuut kruisig en openlik tot 

skande maak. 

7 Want grond wat die reën indrink wat telkens daarop val, en ’n bruikbare oes 

voortbring vir hulle om wie se ontwil dit bewerk word, ontvang God se seën. 

8 Maar wanneer dit dorings en dissels voortbring, is dit nutteloos en naby 

vervloeking. Die einde daarvan is verbranding.

9 Maar selfs wanneer ons só praat, geliefdes, is ons, wat julle betref, oortuig van 

beter dinge wat betrekking het op verlossing. 

10 God is immers nie onregverdig nie. Hy sal nie vergeet van julle arbeid, en van 

die liefde wat julle vir sy Naam betoon het, deurdat julle die heiliges bedien 

het – en nog steeds bedien – nie. 
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Hebreërs
Hoofstuk 6

11 Ons begeer dat elkeen van julle enduit dieselfde ywer sal toon om tot volle 

sekerheid van die hoop te kom, 

12 sodat julle nie traag word nie, maar die voorbeeld volg van hulle wat deur 

geloof en geduld die beloftes beërf.

13 Toe God aan Abraham ’n belofte gemaak het, het Hy, aangesien Hy niemand 

belangriker gehad het om by te sweer nie, by Homself gesweer.

14 Hy het gesê: 

 “Ek sal jou ryklik seën, 

 en jou veelvuldig laat vermeerder.”

15 En so, terwyl hy geduldig gewag het, het hy die belofte verkry. 

16 Mense sweer immers by iemand belangriker as hulle, en die eed tot 

bevestiging beteken vir hulle die einde van alle teenspraak.

17 Omdat God vir die erfgename van die belofte nog soveel sekerder wou 

aantoon hoe onveranderlik sy besluit was, het Hy dit met ’n eed gewaarborg. 

18 Die doel daarvan was dat, deur hierdie twee onveranderlike dinge, 

waarvolgens dit vir God onmoontlik sou wees om te lieg, ons wat  

vrygekom het, ’n kragtige bemoediging sou hê om stewig vas te hou aan  

die hoop wat voorlê. 

19 Ons het hierdie hoop as ’n veilige en stewige anker van die siel, wat tot aan 

die binnekant van die voorhangsel ingaan.

20 Dit is waar Jesus, ons Voorloper, ter wille van ons ingegaan het, en 

Hoëpriester vir ewig geword het volgens die orde van Melgisedek.
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Hebreërs
Hoofstuk 7

HEBREËRS 7

Waarnemingswerkblad

Hoofstuktema  

HIERDIE Melgisedek, koning van Salem, ’n priester van die Allerhoogste 

God, het Abraham tegemoetgegaan toe hy op pad terug was, nadat hy die 

konings verslaan het, en hom geseën. 

2 Aan hom het Abraham ’n tiende deel van alles gegee. In die eerste plek was 

hy, as sy naam vertaal word, “Koning van Geregtigheid”, maar daarbenewens 

was hy ook “Koning van Salem,” dit is “Koning van Vrede”. 

3 Hy was sonder vader, sonder moeder, sonder stamboom; sy lewe was sonder 

begin en sonder einde, maar, soortgelyk aan die Seun van God, bly hy priester 

vir altyd.

4 Kyk net hoe belangrik was hierdie man, dat selfs Abraham, die stamvader, ’n 

tiende van die beste buit aan hom gegee het! 

5 Die nakomelinge van Levi wat die priesterskap ontvang, het ’n gebod dat 

hulle, volgens wet, tiendes moet ontvang van die volk, naamlik hulle broers, 

alhoewel dié afstammelinge van Abraham is. 

6 Maar Melgisedek, wat nie van hulle afstam nie, het tiendes van Abraham 

ontvang, en hierdie draer van die beloftes geseën. 

7 Sonder enige teenspraak, word die mindere tog deur die meerdere geseën. 

8 In die een geval ontvang sterflike mense tiendes, maar in die ander geval hy 

van wie getuig word dat hy leef. 

9 Mens kan selfs sê, ook Levi, wat tiendes ontvang, het deur Abraham  

tiendes gegee; 

10 want Levi was nog in die liggaam van sy voorvader toe Melgisedek Abraham 

tegemoetgegaan het.
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11 As daar inderdaad deur die Levitiese priesterskap – want daaronder het die 

volk die wet ontvang – volmaaktheid gekom het, waarom was dit dan nog 

nodig dat ’n ander priester opstaan volgens die orde van Melgisedek, eerder as 

een wat beskryf word as iemand volgens die orde van Aäron? 

12 Wanneer daar ’n verandering van priesterskap is, vind daar noodwendig ook 

’n verandering van die wet plaas. 

13 Want Hy oor wie hierdie dinge gesê word, was deel van ’n ander stam, van 

wie niemand altaardiens gedoen het nie.

14 Dit is tog baie duidelik dat ons Here uit Juda voortgespruit het, ’n stam oor 

wie Moses niks in verband met priesters gesê het nie. 

15 Dit is nog duideliker as ’n ander priester opstaan volgens die ewebeeld  

van Melgisedek 

16 – een wat dit nie volgens die voorskrif van ’n menslike gebod geword het nie, 

maar volgens die krag van onvernietigbare lewe. 

17 Daar word trouens getuig: 

 “Jy is priester vir ewig, 

 volgens die orde van Melgisedek.”

18 Aan die een kant is dit die opheffing van die voormalige gebod, omdat dit 

swak en nutteloos was

19 – die wet het mos niks vervolmaak nie – maar aan die ander kant is dit die 

aanbreek van ’n beter hoop, waardeur ons tot God nader.

20 Wat hierdie saak betref, dit het nie sonder eedswering plaasgevind nie: Hulle 

het wel sonder eedswering priesters geword, 
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21 maar Hy het dit inderdaad met eedswering geword, deur God wat vir Hom 

gesê het: 

 “Die Here het ’n eed afgelê, 

 en dit sal Hom nie berou nie: 

 Jy is priester vir ewig.”

22 Daarvolgens het Jesus ook borg van ’n beter verbond geword.

23 Boonop was daar baie ander mense wat priesters geword het, omdat die 

priesters deur die dood verhinder is om aan te bly; 

24 maar omdat Hy tot in ewigheid bly, besit Hy ’n priesterskap wat nie tot ’n 

einde kom nie. 

25 Dit is waarom Hy ook volkome in staat is om hulle wat deur Hom na God 

toe kom, te verlos – omdat Hy altyd leef, om ter wille van hulle in te tree.

26 So ’n hoëpriester was ook vir ons gepas: een wat heilig, onskuldig, onbevlek, 

afgesonder van die sondaars, en hoër as die hemele verhef is, 

27 wat, anders as die hoëpriesters, nie elke dag nodig het om eers ter wille van 

hulle eie sondes offers te bring, en daarna vir die volk nie. Want dit het Hy 

eens en vir altyd gedoen toe Hy Homself as ’n offer gebring het. 

28 Die wet stel mense met swakhede as hoëpriesters aan, maar die eedswering 

wat ná die wet gekom het, stel die Seun aan, wat vir ewig volmaak is.
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DIE hoofsaak van wat gesê is, is dat ons só ’n Hoëpriester het: Een wat gaan sit 

het aan die regterkant van die troon van die Majesteit in die hemele,

2 ’n bedienaar in die heiligdom, ja, in die ware tabernakel wat die Here, nie ’n 

mens nie, opgerig het.

3 Elke hoëpriester word tog aangestel om gawes en offers te bring. Daarom was 

dit noodsaaklik dat ook Hy iets moes hê om te offer. 

4 As Hy dan op aarde was, sou Hy nie ’n priester gewees het nie, aangesien daar 

priesters is wat die gawes volgens wet bring. 

5 Hulle bediening is ’n afbeelding en afskaduwing van die hemelse, net soos 

die goddelike opdrag wat Moses ontvang het toe hy die ware tabernakel 

moes oprig, en God vir hom gesê het: “Let op dat jy alles maak volgens die 

voorbeeld wat vir jou op die berg gewys is.”

6 Maar nou het Jesus ’n meer verhewe bediening verkry, in dié sin dat Hy ook 

Middelaar is van ’n uitnemender verbond, wat op grond van uitnemender 

beloftes regsgeldigheid verkry het.

7 Want as daardie eerste een foutloos was, sou daar nie behoefte gewees het aan 

’n tweede een nie. 

8 Hy vind inderdaad fout met hulle wanneer Hy sê: 

“Kyk daar kom dae, sê die Here,  

 dat Ek met die huis van Israel 

  en met die huis van Juda  

  ’n nuwe verbond sal sluit.

Hebreërs
Hoofstuk 8

HEBREËRS 8

Waarnemingswerkblad

Hoofstuktema  
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9 Dit sal nie wees soos die verbond  

 wat Ek met hulle voorouers gesluit het 

  op die dag toe Ek hulle  

  met my hand gegryp het 

  om hulle uit Egipte uit te lei nie; 

 want hulle het nie by my verbond gebly nie, 

  en Ek het hulle geïgnoreer,  

 sê die Here.

10  Dit is dan die verbond  

  wat Ek ná daardie dae  

  met die huis van Israel sal sluit,  

  sê die Here: 

 Ek sal my wette in hulle verstand gee, 

 en op hulle harte sal Ek dit neerskryf. 

 Ek sal vir hulle ’n God wees, 

 en hulle sal vir My ’n volk wees.

11  Niemand sal meer sy medeburger  

  of sy broer onderrig en sê, 

 ‘Ken die Here!’ nie,  

 omdat hulle almal My sal ken, 

  van die kleinste tot die  

  grootste onder hulle.

12  Ek sal genadig wees  

  oor hulle ongeregtighede, 

 en aan hulle sondes  

  sal Ek glad nie meer dink nie.”

13 Deur te praat van ’n nuwe verbond, het Hy die eerste een verouderd verklaar. 

En wat verouderd verklaar en afgeleef is, is naby aan verdwyning.
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HEBREËRS 9

Waarnemingswerkblad

Hoofstuktema  

DIE eerste verbond het bepalings vir aanbidding gehad, asook ’n heiligdom wat 

aards was. 

2 Die voorste tent was toegerus met die kandelaar, en die tafel met die 

vertoonbrode, en is die “Heilige” genoem. 

3 En agter die tweede tempelgordyn was ’n tent, wat die Allerheiligste genoem is; 

4 dit het die goue altaar vir die reukwerk bevat en die verbondsark, wat aan alle 

kante met goud oorgetrek was. Daarbinne was die goue kruik met manna, en 

die staf van Aäron wat gebot het, asook die tafels van die verbond;

5 en bo-op was die gerubs van heerlikheid, wat die versoendeksel oorskadu het. 

Hieroor kan ons egter nie nou in besonderhede praat nie.

6 Met hierdie dinge dan so ingerig, gaan die priesters gereeld die voorste tent 

binne om hulle rituele diens te verrig.

7 Maar by die tweede tent gaan net die hoëpriester in, en dit slegs een keer per 

jaar, en nie sonder bloed wat hy vir homself offer, en vir die sondes wat die 

volk onwetend gedoen het nie. 

8 Daarmee dui die Heilige Gees aan dat die weg na die heiligdom nog nie 

oopgestaan het solank die voorste tent nog bestaan het nie. 

9 Dit versinnebeeld tot op hede hoe gawes en offers gebring is wat nie in staat 

was om die gewete van die een wat die offer bring, volkome te reinig nie.

10 Dit het net gegaan oor kos en drank, en verskillende reinigingsrituele – 

bepalings vir die liggaam, wat opgelê is tot op die bestemde tyd van regstelling.
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11 Christus egter het gekom as Hoëpriester van die goeie dinge wat nou 

verwesenlik is, en Hy het deur ’n uitnemender en meer volmaakte tabernakel 

beweeg wat nie deur mensehande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie van 

hierdie skepping is nie. 

12 Hy het ook nie met die bloed van bokramme en bulkalwers nie, maar eens  

en vir altyd, met sy eie bloed, die heiligdom binnegegaan, en ’n ewige 

verlossing bewerkstellig. 

13 Want as die bloed van bokramme en bulle, en die as van ’n jong vers, die 

verontreinigdes deur besprinkeling wy, met die oog op die reiniging van  

die liggaam, 

14 hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees 

as vlekkelose offer aan God geoffer het, ons gewete reinig van dooie werke, 

sodat ons die lewende God kan dien?

15 Aangesien daar ’n dood was, as losprys vir die oortredings, ten tyde van die 

eerste testament, is Hy juis daarom Middelaar van ’n nuwe testament, sodat 

dié wat geroep is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. 

16 Waar ’n testament ter sprake is, is dit nodig om die dood van die een wat dit 

gemaak het, te bevestig. 

17 ’n Testament tree tog deur die dood in werking, aangesien dit nooit van krag 

is solank die een wat dit gemaak het, nog leef nie. 

18 Daarom is ook die eerste verbond nie sonder bloed ingewy nie. 

19 Immers, nadat elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk 

bekend gemaak is, het hy die bloed van die bulkalwers en die bokramme 

saam met water geneem, en met helderrooi wol en marjolein het hy die 

boekrol self, en ook die hele volk besprinkel, 

20 terwyl hy sê: “Dit is die bloed van die verbond wat God vir julle bepaal het.”
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21 En op dieselfde wyse het Hy die tabernakel en al die godsdienstige voorwerpe 

met die bloed besprinkel. 

22 Feitlik alles is volgens die wet met bloed gereinig; ja, sonder bloedvergieting 

vind geen vergifnis plaas nie.

23 Dit was dus nodig dat die afbeeldings van wat in die hemele is, deur hierdie 

dinge gereinig word – maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. 

24 Want Christus het nie ’n mensgemaakte heiligdom, ’n nabootsing van die 

ware een, binnegegaan nie, maar die hemel self, om nou ter wille van ons 

voor God te verskyn;

25 ook nie sodat Hy Homself herhaaldelik sou offer nie – anders as die 

hoëpriester, wat jaar ná jaar in die Heilige met ’n ander se bloed ingaan – 

26 aangesien Hy dan dikwels, van die grondlegging van die wêreld af, sou moes 

ly. Maar nou, by die volheid van die tye, het Hy eens en vir altyd verskyn om 

met sy offer die sonde ter syde te stel. 

27 En net soos dit bestem is vir mense om slegs een maal te sterf, en daarna kom 

die oordeel, 

28 so sal Christus, nadat Hy eenmalig geoffer is om die sondes van baie te dra, ’n 

tweede maal verskyn aan hulle wat Hom verwag, nie weens sonde nie, maar 

om hulle te verlos.
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HEBREËRS 10

Waarnemingswerkblad

Hoofstuktema  

DIE wet bevat immers net ’n afskaduwing van die toekomstige goeie dinge, nie 

’n presiese weergawe daarvan nie. Daarom kan dit nooit deur dieselfde 

offers, wat onophoudelik jaar ná jaar gebring word, diegene wat kom 

aanbid, tot volmaaktheid bring nie. 

2 Sou hulle nie andersins opgehou het om offers te bring, omdat die 

aanbidders, nadat hulle een maal gereinig is, nie meer enige besef van sonde 

sou hê nie? 

3 Maar deur dié offers word hulle nou jaarliks aan hulle sondes herinner; 

4 want die bloed van bulle en bokke kan onmoontlik sondes wegneem.

5 Daarom sê Hy met sy koms na die wêreld: 

“Offerande en offergawe  

  wou U nie hê nie, 

maar ’n liggaam het U vir My voorberei;

6 ja, brandoffers en reinigingsoffers  

het U nie tevrede gestel nie.

7 Toe het Ek gesê, 

‘Kyk, hier is Ek om u wil te doen, o God! 

Dit is in die boekrol oor My geskryf.’ ”

8 Eers sê Hy hierbo,  

“Offerandes en offergawes”,  

en “brandoffers en reinigingsoffers  

 wou U nie hê,  
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 en het U nie tevrede gestel nie” –  

dit is wat volgens die wet geoffer word. 

9 Dan sê Hy:  

 “Kyk, hier is Ek om u wil te doen!”  

Hy beëindig die eerste, sodat Hy die tweede tot stand kan bring. 

10 Volgens sy wil is ons heilig gemaak deur die offer van die liggaam van Jesus 

Christus, eens en vir altyd.

11 Elke priester staan wel dag vir dag en diens doen, en bring oor en oor 

dieselfde offers, wat nooit in staat is om sondes weg te neem nie; 

12 maar toe Christus vir altyd een offer ter wille van sondes gebring het, het Hy 

aan die regterhand van God gaan sit. 

13 Sedertdien wag Hy totdat sy vyande ’n voetbank vir sy voete gemaak word. 

14 Want deur een offer het Hy hulle wat geheilig word, vir altyd vervolmaak.

15 Ook die Heilige Gees getuig teenoor ons; want nadat Hy gesê het,

16  “Dit is dan die verbond  

  wat Ek ná daardie dae  

  met hulle sal sluit, sê die Here: 

 Ek sal my wette in hulle harte gee, 

 en dit op hulle verstand neerskryf,” 

sê Hy ook:

17  “Aan hulle sondes  

  en aan hulle wettelose dade 

  sal Ek glad nie meer dink nie.”

18 Waar daar vergifnis hiervoor is, word ’n offer vir sondes nie meer gebring nie.

19 Broers, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na 

die heiligdom,
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20 langs ’n nuwe en lewende weg wat Hy vir ons geopen het deur die 

voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam, 

21 en ons het ’n groot Priester oor die huis van God. 

22 Laat ons daarom ingaan met ’n opregte hart, in volle geloofsekerheid, met 

ons harte besprinkel, vry van ’n slegte gewete, en ons liggame gewas met 

skoon water.

23 Laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te 

wyk, want Hy wat die belofte gemaak het, is getrou. 

24 Laat ons ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en  

goeie dade, 

25 sonder om ons eie samekoms te verwaarloos, soos sommige se gewoonte is; 

laat ons eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer nog namate julle dié dag 

sien nader kom!

26 Want as ons willens en wetens aanhou sonde doen, nadat ons kennis van die 

waarheid ontvang het, bly daar nie meer ’n offer vir ons sondes oor nie, 

27 maar wel ’n verskriklike verwagting van oordeel en intense vuur, wat God se 

teenstanders gaan verteer.

28 Wanneer iemand die wet van Moses verwerp het, het hy gesterf op grond van 

twee of drie se getuienis, sonder genade. 

29 Hoeveel erger straf dink julle sal iemand verdien wat die Seun van God 

vertrap het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, gering geag 

het, en die Gees van genade uitgedaag het? 

30 Want ons ken Hom wat gesê het: 

 “Aan My behoort die wraak; 

 Ek sal vergeld.” 

en ook: 

 “Die Here sal sy volk oordeel.”
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31 Verskriklik is dit om te val in die hande van die lewende God!

32 Maar onthou die vroeër dae toe julle, nadat julle verlig is, ’n geweldige stryd 

van lyding deurstaan het. 

33 Aan die een kant is julle deur beledigings en deur verdrukking openlik 

bespotlik gemaak; aan die ander kant het julle julle vereenselwig met dié 

wat so behandel word. 

34 Ook het julle met die gevangenes medelye gehad, en die beslaglegging van 

julle besittings met vreugde aanvaar, omdat julle weet dat julle ’n beter en 

blywende besitting het. 

35 Julle moet dus nie julle vrymoedigheid prysgee nie; dit hou ’n groot  

beloning in. 

36 Julle het inderdaad volharding nodig, sodat julle, wanneer julle die wil van 

God gedoen het, die belofte kan verkry.

37 Want nog net 

 “ ’n baie kort rukkie,  

en Hy wat kom, sal kom  

 en nie talm nie.

38 My regverdige sal deur geloof leef. 

As hy hom egter sou onttrek,  

het Ek geen behae in hom nie.”

39 Maar ons is nie deel van enige onttrekking wat tot ondergang lei nie, maar 

van die geloof wat lei tot behoud van die lewe.





Hebreërs Deel 2
Hoe om ,n hoofstukstudie te doen

HOE OM ,N HOOFSTUKSTUDIE TE DOEN
KOM ONS BEGIN!

’n Hoofstukstudie help ons om te fokus op die detail in die hoofstuk om beter te verstaan  
wat die skrywer sê. Elke vaardigheid word gebruik om belangrike punte te beklemtoon.

• LEES MET ,N DOEL
Almal van ons het al ’n hoofstuk in die Bybel gelees, die Bybel toegemaak, en toe besef dat ons 
glad nie weet wat ons so pas gelees het nie . . . omdat ons doelloos gelees het.
Om met ’n doel te lees ondersoek ons die teks met die 5 W- en H-vrae — Wie, Wat, Waar, 
Wanneer, Waarom en Hoe. Byvoorbeeld, as ons Johannes hoofstuk 1 lees, vra ons vrae soos:

• Oor wie handel hierdie gedeelte?
• Wanneer?
• Waar was die Woord?
• Wie is die Woord?
• Wat het die Woord gedoen?

Elke hoofstuk of vers sal nie al 5 W- en H-vrae oor ’n bepaalde onderwerp of persoon 
beantwoord nie, maar jy moet die vrae deurgaans in jou gedagtes vra terwyl jy die teks lees.

• MERK SLEUTELWOORDE EN -FRASES
Die merk van sleutelwoorde en -frases en die opstel van lyste help om die 5 W- en H-vrae  te beantwoord.

SLEUTELWOORDE is belangrike en herhalende woorde in die teks wat ons in staat stel om 
die teks te verstaan. Merk sleutelwoorde en -frases in die hoofstuk op ’n onderskeidende manier, 
tesame met voornaamwoorde en sinonieme wat daarna verwys. Gebruik kleure en/of simbole.

 Byvoorbeeld: Woord is ’n woord wat herhaal word wat onontbeerlik is vir die verstaan  
            van Johannes hoofstuk 1.
• LYSTE

Die volgende stap is om lyste op te stel oor wat die hoofstuk oor elke sleutelwoord sê. Kyk 
op elke plek waar jy ’n sleutelwoord gemerk het en stel ’n lys op oor wat jy leer. Die gemerkte 
woorde is ’n eenvoudige visuele leidraad oor wat die teks sê.
’n LYS is ’n samestelling van feite oor ’n bepaalde woord of persoon. Dit verskaf die antwoorde 
op die 5 W- en H-vrae (wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe) oor daardie woord of 
persoon. Gebruik die woorde in die teks.

’n Lys oor die Woord uit Johannes 1 kan as volg begin:
• was in die begin, v. 1 
• was by God, v. 1 
• was God, v. 1
• was in die begin by God, v. 2
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• MERK EN EVALUEER
KONTRASTE — sake wat van mekaar verskil en in die konteks teenoorgesteldes is.  
Om ’n kontras te merk plaas so ’n simbool in die kantlyn by die vers(e): .

Johannes 1:17: “Want die wet is deur Moses gegee; (maar) die genade en die waarheid het     
deur Jesus Christus gekom.”

Let op na woorde wat as leidrade kan dien, soos maar en nogtans.

Johannes 4:2:  “Hoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy dissipels …”

VERGELYKINGS — verwys na ooreenstemmende sake in die teks. Om ’n vergelyking aan te dui 
plaas ’n simbool in die kantlyn regoor die vers(e), so:  . Let op na die woord soos . . . 

Johannes 1:14:  “… en ons het sy heerlikheid aanskou, ,n heerlikheid soos dié van die 
unieke Seun van die Vader …”

GEVOLGTREKKING / RESULTAAT / REDE — dui gevolgtrekking, opsomming of resultaat só 
aan:  .

Let op na woorde soos daarom, dus, gevolglik, want, omdat, om hierdie rede ens.
Johannes 1:7:   “Hy het tot ’n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal  

   deur hom kon glo.”

UITDRUKKINGS VAN TYD — dui tyd, opeenvolging van gebeure of progressie aan.  Plaas ’n sirkel 
in die kantlyn,   . Let op na woorde soos toe, daarna, wanneer, totdat, die dag van …, in die  
sterfjaar van.

Johannes 1:2:   “Hy was in die begin by God.”

• IDENTIFISEER ONDERWERPE OF TEMAS
Identifiseer hoofonderwerpe, gebeure of feite in die hoofstuk deur dit paragraaf vir paragraaf 
te evalueer. Die Waarnemingswerkblaaie wat voorsien word, is in paragrawe ingedeel (volgens 
die New American Standard Bible se indelings). Die begin van ’n paragraaf word aangedui 
deur ’n donkergedrukte teksversnommer. In ander vertalings word paragrawe soms deur ’n 
paragraafsimbool of ’n inkeping aan die begin van die paragraaf aangedui.

Lees elke paragraaf en skryf in die kantlyn die gebeurtenis, onderwerp of hooffeit van die paragraaf. 

 Johannes 1:6-8: 6  Daar was ’n man, gestuur deur God, wie se naam Johannes was.
  7  Hy het tot ’n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal  
   deur hom kon glo.
  8  Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig.

Om meer te leer oor hoe om ’n hoofstukstudie te doen, sowel as ander induktiewe studievaardighede, wil ons 
jou aanmoedig om ’n kopie van die boek The New How To Study Your Bible aan te skaf. Bestel die boek deur  
+27 (021) 531-1836 te skakel, vind dit aanlyn by shop.precept.org.za of besoek Precept South Africa by Ringwoodrylaan 
187, Pinelands, 7405, Suid-Afrika.
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OOR PRECEPT
Precept is in 1970 gestig in Chattanooga, Tennessee. Ons missie is om mense te betrek by ’n 
verhouding met God deurdat hulle sy Woord leer ken. Deur die vervulling van ons missie hoop ons 
om Christene van alle ouderdomme van verskillende plekke met die lewensveranderende waarheid 
van God se Woord te bereik. Precept publiseer Bybelstudiewerkboeke en lei Bybelstudieleiers op 
om studente soos jy te help om God se waarheid self te ontdek en om daardeur getransformeer 
te word.

Ons bid dat, wanneer mense God se Woord bestudeer en leer ken, hulle Jesus Christus persoonlik 
sal leer ken en dat elke daad — elke dag — deur hul verhouding met Hom gevorm sal word. Met 
meer as 250 unieke titels van wisselende formaat het Precept ’n Bybelstudie wat net vir jou geskik 
is. Dit is tans beskikbaar in 80 tale en word in nagenoeg 185 lande gebruik.

ANTWOORD OP DIE ROEPSTEM 

Noudat jy die Woord bestudeer, en biddend daaroor nagedink het, vra jouself af of daar iets nuuts 
is vir jou om te glo of te doen. Of het dit jou beweeg om jou lewe te verander? Dit is een van die 
baie verstommende en bonatuurlike gevolge van ’n volgehoue studie van sy lewensveranderende 
Woord – dat God met ons praat.

By Precept South Africa glo ons dat ons God hoor spreek het oor ons aandeel in die Groot 
Opdrag. Hy het ons in sy Woord beveel om dissipels van mense te maak deur hulle te leer hoe 
om sy Woord te bestudeer. 

As jy ons passie, om mense in God se Woord te vestig, met ons deel nooi ons jou om by ons 
aan te sluit! Sal jy dit biddend oorweeg om ’n maandelikse bydrae tot die bediening te maak?  
Om dit te doen, kan jy die bedrag waarop jy besluit het, elektronies oorbetaal aan  
precept.org.za/get-involved/support-us, of die bedrag direk oordra na ons bankrekening. Stuur ’n 
e-pos na support@precept.org.za vir meer inligting.

PRECEPT MINISTRIES
Standard Bank, Rondeboschtak
Rekeningnommer: 078 203 716
Verwysing: ATC én jou naam.

Bid asseblief met die oog op hoe die Here jou sal lei om dié roepstem te hoor.

KOOP MET ’N PLAN

Wanneer jy boeke, studies en oudiomateriaal nodig het, koop dit asseblief by Precept by 
shop.precept.org.za. Ons besef dat jy sommige van genoemde artikels goedkoper by gewone 
kleinhandelaars kan kry, maar wanneer jy deur ons koop, word die opbrengs gebruik vir die 
ondersteuning van ons werk, soos om:

• meer studies in ander tale te vertaal,
• ons werk in Suid-Afrika en dwarsdeur Afrika te ondersteun,
• leraars en Bybelstudieleiers in Suid-Afrika en die res van Afrika op te lei,
• mense van alle ouderdomme toe te rus met lewensveranderende Bybelstudievaardighede. 

Wanneer jy deur Precept koop, help jy om ander mense in God se Woord te vestig!
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