
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koninkrykstyd:  Hou aan om aan te hou 
 

teks: Hebreërs 11:29-12:3 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agtergrond:  
Hebreërs is geskryf vir tweede generasie 
Christene wat begin moed verloor het as 
gevolg van die moeilike omstandighede 
waarin hul verkeer het: gelowiges het hul 
eerste liefde verloor en begin twyfel of 
dit die moeite werd is om 'n Christen te 
bly. Hy skryf vir ‘n eksodus gemeenskap:  
’n groep Joodse gelowiges op ’n 
woestynpad, mense wat die Christelike 
geloof die rug wil keer; ’n gemeenskap 
soos ons wat soms moed en spoed 
verloor. Die Hebreërs skrywer 'antwoord' 
hierdie geloofs-gemeenskap in 'n preek 
van 13 hoofstukke.   
"Hebreërs is ‘n kopkrap-boek wat slim 
teoloë nederig hou ", het my een 
proffesor altyd gesê. 
 

Ons weet ook nie wie dit geskryf het nie 
– soos Origenes gesê het: "Net God 
alleen weet!”  Dalk wou die outeur met 
rede anoniem bly om die fokus te hou op 
Gód wat die storie skryf... 
 
Volharding 
Hebr 11:29-12:2 kan beskryf word as een 
van die beste opsommings van ons 
geloofslewe.  Dit fokus op die werklikheid 
van ‘n pad van volharding wat gesaai is 
met die mooi en moeilike kant van die 
lewe; dat ons geloofslewe nie die 
vermyding van lyding is nie, maar die 
omhelsing daarvan soos Christus dit 
beliggaam het.   
 
Oral langs die pad het ons ‘n skare 
geloofsgetuies; broers en susters wat ons 
aanmoedig om enduit te hardloop.  
Anders as in ‘n gewone wedloop kyk hulle 
nie net na ons vir inspirasie nie; nee, ons 
kyk na húlle en word herinner aan God 
wat deur die eeue heen saam met ons die 
storie skryf. Hulle is nie bloot toeskouers 
nie, maar geloofsgetuies wat gely het vir 
evangelie. Ons word aangemoedig om 
vohardend te hardloop; nie op grond van 
dit wat hulle in ons sien nie, maar op 
grond van wat óns in húlle sien.  Hulle 
moedig ons ook aan om ons oë te draai 



waarheen ons voete ons dra: op die pad 
voor ons agter Christus aan. 
 
Argegon 
In Hebreers 12:2 word Jesus beskryf as 
Pionier/Voorganger(founder of a 
movement) wat die weg gebaan het – 
dieselfde Griekse woord gebruik word in 
Hebr 2:10 om God te beskryf: Argegon.  
In antieke tye as 'n skip in die moeilikheid 
beland het, het die bemanning hul hoop 
geplaas in die Argegon op die skip: die 
sterkste swemmer onder hulle. As hul 
naby genoeg aan land was, het die 
Argegon 'n dik tou (wat natuurlik vas was 
aan die boot) om sy lyf vasgemaak en tot 
by die wal geswem.  Daar is die tou 
vasgemaak aan 'n ankerpunt sodat die 
bemanning hul pad kon vind deur die 
stormwater en veilig aan wal stap.  Jesus 
is ons Argegon: Voorganger en Leidsman. 
Daarom kan ons hierdie geloofsmaraton 
enduit hardloop omdat ons ‘n 'Pionier' 
(inisiëerder/begin) én 'Voleinder' van ons 
geloof het: Christus Jesus. 
 
 
 
 
 
 

•  
 
 
 
As Christene is ons nie maar net daagliks 
besig om apaties en doelloos deur die 
lewe te swerf nie; ons is pelgrims wat ‘n 
doelbewuste geloofspad stap: om meer 
te word soos Christus, en sy 
teenwoordigheid te beliggaam in ‘n 
wêreld wat honger na hoop.  “Laat ons 

met volharding hardloop…” waar die 
doel nie is om eerste daar te kom nie of 
die kompetisie op hul neus te laat kyk nie, 
maar net bloot om dáár te kom!  Om nie 
toeskouers te wees nie, maar 
deelnemers; om êrens te begin en die 
moed te hê om een voet voor die ander 
te begin sit. 
 
So wat op die ou end saak maak in jou 
reis as geloofspelgrim is jou ja – met alles 
wat jy is, watookal jy het en nie het nie – 
wieookal jy is en nie is nie. Die manier 
hoe jy as Christen reis en deelneem aan 
die skepping deur vir sekere goed ja en 
vir ander goed nee te sê is 
lewensbelangrik. Daarom is dit is dalk 
nodig om aan die einde elke dag te vra: 
Kon ek vandag ‘n paar treë gee in hierdie 
geloofsmaraton? 
 
"The biblical view is that history is not an 
absurdity to be endured or an illusion to 
be dispelled or an endlessly repeating 
cycle to be escaped. Instead, it is for each 
of us a series of crucial, precious, and 
unrepeatable moments that are seeking 
to lead us somewhere" Frederick 
Buechner.  
 
Om oor na te dink: 
- Watter gedagtes oor jou geloofsreis maak 
die bogenoemde aanhaling in jou los? 
- Wat is op die oomblik die grootste 
struikelblok op jou geloofspad?  
- Help dit dalk om te weet dat behalwe vir 
die gawes van die geloofshelde waarvan ons 
gelees het, het hul ook vrese, twyfel en 
tekortkominge gehad? 
- Wat maak dat jy soms jou hardloopskoene 
wil uittrek? Wat laat jou aanhou hardloop?  


