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Titel: Verantwoordbaar 

Pastoor: De Waal Esterhuizen 

Datum: 12 Junie 2011 

Tyd: 09h30 

 
 

1. God 

 

Heb 12:1-11 

1 Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las 

aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons 

lê, 2 die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde 

wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van 

die troon van God gaan sit het. 3 Want julle moet ag gee op Hom wat so ‘n teëspraak van die 

sondaars teen Hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie. 4 Julle 

het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. 5  En julle het 

die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek: My seun, ag die tugtiging van 

die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur Hom bestraf word nie; 6 want die Here tugtig 

hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem. 7 As julle die tugtiging verdra, 

behandel God julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? 8 Maar as 

julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie 

seuns nie. 9 Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle 

ontsag gehad; moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe 

nie? 10 Want húlle het ons wel ‘n kort tydjie na hulle beste wete getugtig; maar Hy tot ons 

beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word.11 Nou lyk elke tugtiging of dit op die 

oomblik nie ‘n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter ‘n vredevolle 

vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. 

 

2. Woord 

 

2 Tim 3:16-17 
16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, 

tot onderwysing in die geregtigheid, 17 sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke 

goeie werk volkome toegerus. 

 

3. Kerk 

 

1 Thes 5:14-15 
14 En ons versoek julle, broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, 

ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal.15  Sorg dat niemand ‘n ander kwaad 

vir kwaad vergeld nie; maar jaag altyd ná wat goed is, teenoor mekaar sowel as teenoor almal. 

 

4. Mekaar 

 

Eseg 3:18-21 
18 As Ek aan die goddelose sê: Jy sal sekerlik sterwe—en jy waarsku hom nie en spreek nie om 

die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy, die 

goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe; maar sy bloed sal Ek van jou hand eis. 19 Maar as jy 

die goddelose waarsku, en hy hom nie van sy goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer 

nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe; maar jy het jou siel gered. 20 En as ‘n 

regverdige hom van sy geregtigheid afkeer en onreg doen, en Ek ‘n struikelblok voor hom gooi, 

dan sal hy sterwe; omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterwe, en aan sy 

geregtigheid wat hy beoefen het, sal nie gedink word nie; maar sy bloed sal Ek van jou hand 

eis. 21 Maar as jy die regverdige waarsku, dat die regverdige nie moet sondig nie, en hy sondig 

nie, dan sal hy sekerlik lewe, omdat hy hom laat waarsku het; en jy het jou siel gered. 
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2 Tim 1:7 

Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en 

selfbeheersing.  

 


