
Wanneer die enigste heil beleef word
Teks Lukas 2: 25 - 40 & Sondag 11

Teksvers: Lukas 2: 30


1. Inleiding
Geliefdes ons fokus vanoggend op Sondag 11 
van die Kategismus. In Sondag 11 val die 
fokus duidelik op die 2de persoon van die drie-
eenheid. Ons Here Jesus Christus. En en 
hierdie fokus is dan veral op die 
verlossingstaak wat Christus kom verrig het. 
Maar vanaf die vroegste tye, tot vandag. Is 
verlossing gereeld op ander plekke gesoek. En 
dit is wat ons ook in vraag 30 van ons 
kateguismus sien vandag. Saligheid en heil op 
’n ander plek.

Sien in hierdie opsig is die bose baie slim. Hy 
maak van die verdeel en oorwin oortuiging 
gebruik. Hy wil ons nie bring by ’n eensklapse 
veraaing van die enigste ware Verlosser nie. 
Daarom word komponente van verlossing, in 
vertwyfeling gebring. Ons sien dit hier in 
Sondag 11 vraag 30 ook. Daar word verwys na 
Saligheid en heil. Maar wat persies verstaan 
ons onder hierdie twee argaïese Afrikaanse 
woorde. Met ander woorde, wat is dit wat 
onderskeidelik op ’n ander plek gesoek word. 

Ons fokus in hierdie prediking gaan val op die 
term heil. Ons sien in die Ou vertaling 
weergawe van ons teksvers, dat daar verwys 
word na die heil wat Simeon gesien het. 
Hierdie heil verander sy lewe so, dat dit selfs 
’n invloed het op wat gebeur na sy strewe. 
Want hy verklaar dat hy nou maar kan sterf. 
Met ander woorde daar is ’n rustigheid by 
hom, waarmee hy selfs die dood teggemoet 
kan gaan. Maar wat is hierdie rustigheid wat 
ware heil bring. Kom ons kyk bietjie nader na 
ware heil. 

2. Die vrees om blind te sterf
Ons teks begin by Simeon ’n wetsgehoorsame 
man in Jerusalem. Maar ons as gelowiges 
weet wat dit is werklik erns maak met die wet 
van God. Ons weet dat hoe meer ’n mens 
poog om die wet ten volle na te kom, hoe meer 
besef ons ons tekortkominge. Natuurlik kan 
ons aanvaar dat dit met Simeon nie anders is 

nie. Hy was nie een of ander super-gelowige 
nie. Hy weet dat Hy blind is. Hy weet dit, 
omdat die Heilige Gees in Hom werk. In sy 
blindheid ontwyk heil hom natuurlik. 

Natuurlik maak dit Simeon anders as die 
meeste mense van sy tydgenote. Want die eeu 
oue sonde is dat die mens dink hy goed 
genoeg is. Die mens dink nie dat hulle 
verlossing nodig het nie. Dit is die eeu oue 
sonde van die siende blind mens. Wat die 
mens laat dink dat hy/sy beter weet as God. 
Wat die mens laat glo dat iets anders sy oë sal 
laat oopgaan. Die leuen wat ons alreeds in 
Genesis 3:4&5 hoor:  "4Toe sê die slang vir die 
vrou: “Julle sal beslis nie sterf nie, 5maar God 
weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle 
van daardie boom eet en dan sal julle soos 
God wees deurdat julle alles kan ken.” Die 
slang van ouds belowe altyd heil op ’n ander 
plek.

Maar voortdurend word mense deur die 
Heilige Gees na die Here gelei. Dit is juis deur 
hierdie leiding van die Heilige Gees na die 
teenwoordigheid van die Here, wat mense laat 
besef hoe blind hulle is. Ons lees alreeds hier 
in vers 25, dat Simeon ook so deur die Heilige 
Gees gelei word. Onder hierdie lyding besef 
Simeon dat hy nie so blind kan sterf nie. Hoe 
tragies is dit wanneer mense so blind vir die 
waarheid leef. En hoe meer tragies is dit dan 
as mense ook so blind vir die waarheid sterf. 
Om blind vir die waarheid te sterf, is om 
sonder enige heil te sterf. Tog is dit iets wat 
daagliks rondom ons gebeur. 

3. Om die verlosser te sien
Tog word daar ook iets ander geopenbaar aan 
Simeon deur die Heilige Gees. Daar word aan 
hom geopenbaar dat hy nie sondeer enige heil 
sal sterf nie. Sy blindheid sal gebreek word. Hy 
sal die die Gesalfde van die Here sien. Of in 
ander woorde hy sal die Heiland sien. En dit 
sal gebeur voor hy sterf. Op hierdie manier 
word Simeon ook ’n profetiese stem. ’n 
Profetiese stem wat heil verkondig. Ons 
verlosser Jesus Christus, die enigste ware 
Heiland. Die Here wat mens word in 
Bethlehem. Die Almagtige Here wat mens 
word in ons sondige wêreld. Ons Here wat hier 

Tweede Preek 5 September 2021 1



as kindjie deur Sy ouers na die tempel gebring 
word.

En hier by die tempel is Simeon ook. Simeon 
is nie maar toevallig hier by die tempel vandag 
nie. Hy word ook deur Heilige Gees na die 
tempel gelei soos ons sien in vers 27. Want 
hier in die tempel gaan sy lewe verander 
vandag. Sy blindheid word in vers 30 gebreek. 
Met sy eie oë sien Simeon die heil van die 
Here. Simeon sien met sy eie oë die Here 
Jesus, die Heiland. En dit verander alles vir 
Hom. Hy ervaar sy verlossing. En hierdie 
verlossing verander alles vir Simeon. Hy het 
vrede bonatuurlike vrede. En daarom kan hy 
nou in vrede gaan.  

Om in vrede te gaan het in die hebreeuse 
konteks ook die betekenis om te sterf. 
Uiteindelik gaan vers 26 van ons teks gedeelte 
vir Simeon bewaarheid word. Hy kan nou maar 
sterf wat hy het sy heil gesien. Hy kan nou die 
dood met ’n geruste hart tegemoet gaan. Want 
die dood het nie meer ’n houvas op hom nie. 
Daarom kan hy soos 1 Korinthiers 15:55 
uitroep: “Dood, waar is jou angel?” Getrou aan 
die belofte van die Here, gaan Simeon nie 
verlore sterf nie. Dit is die einde van sy lewe, 
maar die aanbreek van ’n heel nuwe bedeling. 
’n Bedeling waar die Here Jesus die straf op 
die sondes van Simeon kom dra het. 

4. Voor die oë van die nasies
Maar die genade gaan verder as dit. Hierdie 
heil is nie net vir Simeon bedoel nie. Ons hoor 
ook in die profetiese woorde van Simeon die 
waarheid hieroor. Want dit is uiteindelik nie net 
die oë van Simeon wat geopen word nie. Die 
heil is ook gereed gemaak voor die oë van al 
die volke. Ja, die blindheid van al die volke 
word weggeneem. Die hoop is nie net vir 
Simeon, maar ook vir ons vandag. Want 
natuurlik sluit al die volke ook vir ons in. Ook 
ons kan in vrede gaan omdat ons oë geopen is 
vir die waarhied. 

Tog weet ons dat dit ook nie so eenvoudig is 
dat alle mense bloot gered word nie. Hierdie 
waarheid lê ook baie duidelik in die profetiese 
woorde van Simeon. In vers 34 word dit 
duidelik gemaak dat nie alle mense vir Jesus 
sal aanvaar nie. Daar sal mense wees wat die 
redding in die Here sal verwerp. Hulle sal blind 
bly en vir hulle is Jesus tot ’n val. Maar deur 

die genadige werking van die Heilige Gees, sal 
daar ook baie wees vir wie Jesus ’n 
opstanding sal wees. Hierdie opstanding sal 
uiteindelik ook uit die dood wees.  

Maar hierdie verlossing gaan ook die Here 
Jesus iets kos. In vers 34 profeteer Simeon 
ook vir Maria oor die pad wat Jesus sal stap. 
Jesus het nie maar toevallig na die aarde 
gekom nie. Hy het met die doel gekom om ons 
te red. Vir hierdie doel het hy die hoogste prys 
kom betaal. Die heil wat vir ons verwerf is, het 
die lewe van ons Here Jesus Christus gekos. 
Uiteindelik sterf Hy sodat ons kan lewe. Maar 
Christus bly nie dood nie. Op die derde dag 
staan Hy op uit die dood. En so weet ons 
verseker dat Hy die dood oorwin het. By Hom 
is daar ware Heil, voor en na die dood. 

5. Slot
Ons het die preek begin met ’n vraag na die 
betekenis van die term heil. Alhoewel die term 
heil verskeie kante het, fokus ons op die bron 
van verlossing gedagte, wat aan Heil gekoppel 
word. En dit is hier waar ons die Here Jesus 
Christus ontmoet. Want niks anders is werklik 
groot genoeg om volkome heil te waarborg 
nie. Dit kan net by Christus gevind word. Maar 
hierdie heil is dan ’n bron wat uitborrel en 
uitbrei

En dit is waar ons dan saligheid vind. Heil 
bewerk uiteindelik volkome saligheid. Ons kan 
dit vergelyk met rustigheid. Rustigheid om 
enige iets tegemoet te kan gaan. Rustigheid, 
om elke dag tot eer en verheerliking van die 
Here te kan leef. Dit is wat Simeon in ons 
teksgedeelte ervaar. Hy ervaar ’n rustigheid, 
wat hom selfs gereed maak om te kan sterf. 

Maar ons weet ook dat ons nog uitgelewer is 
aan hierdie gebroke wêreld. Tog verlossing en 
redding is nie eers vir eendag nie. Ons heil 
kan ons reeds nou al ervaar. Ons ervaar 
alreeds vandag en elke dag die genade van 
die Here op baie verskillende maniere. Ons 
beleef alreeds ware heil vandag op 
verskillende maniere. Maar eendag sal ons tyd 
hier op aarde verby wees. Dan sal ons in 
vrede na die Here gaan. 

Amen
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