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Skriflesing:  

Tema: Neem jou voor om elke dag uit jou reistas te lewe omdat jy soos God wil wees! 

 

Vooraf sang 

Ps 110-3: 1, 2, 3  

Lied 255: 1, 2 

 

Ontmoetingsdiens 

Intreelied: Lied 163:1 

Votum 

Seën; 

Lof: Lied 169: 1, 2, 3 

Geloofsbelydenis 

 

Verootmoedigingsdiens 

Wet uit Eks 20 

Sing Ps 38-1: 8, 17 

Gebed 

 

Woorddiens 

Skriflesing; 1 Petrus 1: 10 - 16 

             Teks: 1 Petrus 1: 13 - 16 

Sing : Lied 478:1, 2, 3 

Woordverkondiging 

 

Antwoorddiens 

Gebed 

Liefdegawes 

Gebed vir BnB (Kerkgroei Bediening) 

Sing Ps 19-2: 3, 4; 

Seën 

Amenlied Sb 13-3. 
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Geliefde brs. en srs. en kinders 

 

Wie van julle kan nog onthou – sonder om nou in die Dienelkander te kyk – wat was die 

sewe wonderlike waarhede waarvan ons verlede Sondag gehoor het dat God dit vir ons 

in ons reistas gepak het?  

Kan iemand dit vir ons gou opnoem – sonder om te kroek en in die Dienelkander te kyk? 

 

Ja, dis nie so maklik om sommer gou 7 sulke belangrike sake in ŉ ry op te noem 

nie! Ons kan dit maklik vergeet! Dit verg dat jy jou verstand moet inspan om terug te 

dink en te vra: waaroor het verlede Sondag se boodskap nou weer gehandel? Wat was 

nou weer daardie sewe waarhede waarmee die Here my in die vreemde wêreld instuur?  

 

Br. en sr. het dit nie ook al met jou gebeur dat jy met iemand gesels oor die Here of oor 

geloof of oor die Bybel en dan kom jy op ŉ punt waar jy ŉ belangrike punt wil maak en dan 

vergeet jy waar dit staan of presies wat die Bybel daaroor sê nie? Of dat jy iemand wil 

troos met ŉ boodskappie uit die Bybel en dan vergeet jy waar dit in die Bybel staan? 

 

Ons vergeet maklik! En daarom, brs. en srs., roep die Here ons vanmore op om ons 

verstand te gebruik as dit kom by ons geloof en ons redding! Ons moenie dat die feit 

dat ons nie alles in die Skrif kan verstaan en dat sommige sake van ons redding nie 

presies kan verklaar word en net geglo moet word, ons mislei om nie ons verstand te 

gebruik nie! 

 

ŉ Gehoorsame lewe aan God midde in die vreemde wêreld waar ons leef, verg van 

ons dat ons ons verstand baie doelbewus moet inspan. Ek het die verstandelike 

aktiwiteit in die tema van die preek met een woord probeer saamvat naamlik: Neem jou 

voor! Neem ŉ besluit: Die boodskap vandag is dus:  

Neem jou voor om elke dag uit jou reistas te lewe omdat jy soos God wil wees!  

 

Die Here wil vanmore vir ons 3 breinprikkels gee om ons te help om ons verstand te 

gebruik.  

1. Hy wys ons op die wonderlike voorreg om die kennis te kan hê.  

2. Hy roep ons op om daagliks ŉ bewustelike (verstandelike) keuse hiervoor te maak, 

3. Hy wys vir ons die doel van ons kennis naamlik dat ons heilig moet wees soos Hy heilig 

is.  

 

Die eerste breinprikkel is: 1. Hy wys ons op die wonderlike voorreg om die kennis te kan 

hê. Dat ons ons kan verwonder oor hierdie kennis! 

  

Wat is die kennis waarvan die Here hier praat! Dit is wat ons het verlede Sondag gehoor 

dat Hy vir ons 7 kragtige waarhede in ons reistas gepak het sodat ons met vreugde ons 

roeping in hierdie vreemde wêreld kan uitleef. Hierdie sewe waarhede was:  

1. God se uitverkiesende liefde 

2. Die nuwe lewe in Christus 

3. Die vaste hoop op ons erfporsie 
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4. God se krag wat ons dra tot die einde toe 

5. Beproewinge wat vir ons ten goede dien 

6. ŉ Lewende verhouding met Jesus 

7. Geloofsekerheid 

 

Petrus hak in vers 10 aan by die 7 waarhede aan as hy verwys na die reddende genade 

wat reeds deur die profete van die Ou Testament verkondig is. Hierdie waarhede was 

bedoel vir die lesers van sy brief en ook vir ons vandag! Maar die profete en gelowiges 

van die Ou Testament het iets gemis van wat in volle krag aan ons geopenbaar is. 

Hulle het die boodskap ontvang van ŉ Verlosser wat sou kom en wat eers sou ly maar 

later wonderlike heerlikheid sou ontvang! Presies wie die Verlosser sou wees, wanneer Hy 

sou kom en hoe alles wat God aan hulle geopenbaar het, vervul sou word, dit het hulle nie 

geweet nie!  

 

Meer nog – God het ook vir hulle gesê dat hulle slegs maar die draers van die 

boodskap was wat bedoel was vir die gelowiges in die Nuwe Testament! Kom ek 

probeer dit vir ons kinders so verduidelik: die Here het vir die gelowiges in die Ou 

Testament – dis nou mense soos Abraham en Moses en Jesaja – ŉ geskenkpakkie gegee 

en min of meer vir hulle vertel van die wonderlike geskenke wat in die pakkie is – maar 

hulle kon dit nie oopgemaak het nie!  

 

Hulle moes die geskenk aangee vir die gelowiges in die Nuwe Testament en vir ons 

en ons kry die voorreg om die geskenk oop maak en presies te sien wat is die 

geskenk waarvan Abraham en Jesaja vertel het. En die geskenk is Jesus Christus! 

Wat vir die gelowiges in die Ou Testament belowe is, het waar geword toe Jesus aarde 

toe gekom het, vir ons sondes gely het maar ook die sonde oorwin het en opgevaar het na 

die hemel om Koning van die wêreld te wees! Die gelowiges van die Ou Testament kon 

daarvan hoor – maar ons kon dit sien! Dit het werklik gebeur!  

 

Die Heilige Gees is spesiaal van die hemel gestuur om hierdie geskenkpakkie vir 

ons oop te maak sodat ons al die geskenke kan sien en dit kan geniet! Die wonderlike 

kennis van die verlossing in en deur Jesus Christus! En nou sê Petrus: hierdie 

kennis is so spesiaal vir ons voorberei en gegee dat selfs die engele in die hemel 

nuuskierig is om te weet wat ons weet!  

 

Brs. en srs., ons is so bevoorreg om hierdie reddende genade te ken en daaruit te kan 

leef! God het dit vir die engele geheim gehou! Hy het dit vir die gelowiges in die Ou 

Testament as ŉ toegedraaide geskenk gegee en vir ons het Hy die geskenke kom uitdeel 

sodat die engele nou in ons lewe kan sien wat nie Abraham of Moses of Jesaja kon sien 

nie!  

 

Verstaan jy wat die Here vir jou sê! Dat hierdie 7 waarhede wat jy in jou reistas het, en 

natuurlik alles wat God aan ons geopenbaar het, ŉ Goddelike geheimenis is wat eeue lank 

geheim gehou is en aan ons in sy volheid geopenbaar is! Ek en jy mag dit weet en ons 

dra dit elke dat met ons saam! God het vir jou gegee wat vir baie ander nie beskore 
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was nie! Jy mag weet wat Abraham of Moses of Jesaja oor gewonder het. Ons kan sien 

wat hulle van gedroom het!  

 

Br en sr. en liewe kinders, staan ons nog in verwondering oor wat God aan ons 

geopenbaar het! Verstaan jy die wonder dat jy gered is? Dat God aan jou die kennis en 

die werklikheid van die reddende genade gegee het?  

Geliefdes, kom ons verwonder ons weer opnuut oor hierdie waarhede! Dat God jou gered 

het en jy die geheimenisse van God ken! Wie dit regtig besef, kan nie hierdie waarhede 

sommer so vergeet of dit as vanselfsprekend hanteer nie! Jy sal dit oor en oor bedink en 

koester en jou oor God en sy genade verwonder. 

 

Die tweede saak waarmee die Here ons brein prikkel is die feit dat Hy ons roep om 

daagliks ŉ bewustelike (verstandelike) keuse hiervoor te maak. Ons fokus nou op 

vers 13.  

Letterlik staan daar: omgord die lendene van jou verstand! Dis ŉ mooi beeld om die 

aktiwiteit wat God wil hê ons moet doen, te teken. Die mense in die Bybelse tyd het mos 

almal lang rokke gedra en as hulle aktief en vinnig iets wil doen: moes hulle die rokke 

optrek en onder die gordel insteek sodat hulle bene oop kan wees om te werk!  

 

Die Here sê ons moet ons brein so in aksie stel! Ons moet brein se rok optrek en 

begin gebruik! Ons moet seker maak dat ons hierdie waarhede ken, dat ons ons daarin 

verdiep soos die mense wat die Ou Testament. Het julle ook raakgelees hoe Petrus oor 

hulle skryf? Hy sê die profete het wat God aan hulle geopenbaar het, ondersoek en 

nagespeur! Hulle het die Bybel bestudeer en intensiewe navorsing gedoen om 

presies te verstaan wat God sê! Hulle het gesoek na die betekenis en toepassing 

van God se waarhede!  

 

Brs. en srs. en liewe kinders: is dit hoe ons met God se Woord omgaan en ons brein 

inspan om te verstaan! Doen ons moeite met die Here en sy Woord? Om jou brein in te 

span beteken dat jy intens lees, weer lees en navorsing doen op die Bybel te verstaan! Jy 

memoriseer sodat jy belangrike sake kan onthou! Jy oordink alles wat jy lees en weet en 

verstaan en jy weet hoe om dit toe te pas in jou lewe! As die geheimenis van God vir ons 

spesiaal is, as ons besef hoe kosbaar dit is, dan kan dit mos nie anders nie!  

 

Kinders, die Here praat ook vanmore met julle oor katkisasie. Wat is dit? Is dit nou maar 

net ŉ lessie wat ek moet voorberei vir Sondag sodat die Katkisasietannie tevrede kan 

wees? Nee, die Here gebruik jou Katkisasielessies om jou verstand met kennis te vul 

sodat jy die Here beter kan ken en kan liefhê! Daarom moet julle ook julle Katkisasie 

getrou doen! 

 

Petrus sê ons moet ook nugter wees! Dit beteken ons moenie toelaat dat die sondige 

dinge van die wêreld ons denke besoedel sodat ons nie behoorlik kan dink nie! Wanneer ŉ 

mens te veel drank drink dan kan jy nie jou verstand behoorlik gebruik nie! Net so moet 

ons nie dat die vreemde dinge van die wêreld ons denke en kennis oor God besoedel nie! 

Ons moet dus ook met ons Godskennis onderskei tussen wat reg en verkeerd is! 
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Meer nog: hierdie verstandelike aktiwiteit moet lei tot ŉ besluit in jou lewe! Dat al 

hierdie kennis nie maar net kennis bly nie, maar dat ek dit as waarheid aanvaar en my 

lewe daarvolgens inrig! Ek moet my voorneem, ek moet ŉ besluit neem dat wat God aan 

my gegee het, die waarheid is en my lewe daarvolgens inrig.  

 

So stel ek dan Christus en sy redding as die sentrum van my lewe en die hoop waaraan 

ek vashou op ons reis deur die vreemde wêreld! Ek is seker dat Jesus my Here is en ek 

weet dat Hy weer kom om alles nuut te maak!  

 

Die derde breinprikkel is dat hierdie besluit ons lewe ook verander om soos God te 

wees!  

 

Daarom noem Petrus ons in vers 14 “gehoorsame kinders” van God! Dit is wat ons 

is! God het ons deur hierdie reddende genade sy kinders gemaak wat aan Hom 

gehoorsaam wil wees! Met hierdie kennis kan ons nie leef soos die mense van die 

vreemde wêreld nie.  

 

Ons maatstaf is nie wat die mense doen en sê nie! Ons maatstaf is wie God is! Om 

soos God te wees, is nou ons doelwit! God is heilig – dit beteken dat Hy sonder 

sonde is – en dit is wat ons ook wil wees! Ons wil soos God wees! Daarom gebruik 

ons ons breine om die kennis van God ons eie te maak, ons lewe daarvolgens in te rig en 

ons fokus op God te stel!  

 

Ja, gemeente, ŉ lewe van gehoorsaamheid is ook harde breinwerk! Ek moet my 

verstand inspan en hard werk om God te ken. Kom ons maak dan ook vandag ŉ paar 

besluite oor die tyd wat ons aan God en sy Woord spandeer en die manier waarop 

ons ons inspan om te ken en te verstaan! Beantwoord ŉ paar minute se lees of ” ŉ vers 

ŉ dag” of “gedagte vir die dag” werklik aan wat God vanmore vir my sê? 

 

Toon my en jou kennis van en insig in die Bybel ons verwondering om draers van 

hierdie kennis te wees? Is dit so dat hoe meer jy in die Bybel lees hoe meer staan jy 

verwonderd oor die Here jou God? Dat Hy groter en groter in jou oë word? En dat jy meer 

en meer dankbaar word dat jy God so mag ken? 

 

Maak ons daagliks die keuse om gehoorsaam aan God te wees omdat Hy heilig is? Of leef 

ons maar soos ons wil? 

 

Geliefde br. en sr. en liewe kinders: kom ons gaan dink weer oor hierdie dinge! Kom ons 

verwonder ons daaroor en besluit: ek gaan elke dag my reistas oopmaak, ek gaan die 

waarhede wat God vir my ingepak het, elke dag as iets nuuts leer ken en my daarin 

verdiep – sodat ek ook heilig kan wees soos my God heilig is. 

 

Amen 


