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Teksgedeelte: Heidelbergse Kategismus Sondag 17 en 1 Petrus 1:1-9 

Teksvers: 1 Petrus 1:3-4 

Tema: Lewe tot lof van die Here, want Hy het jou reeds gered, sodat jy `n ewige 

erfenis het! 

Wanneer mens jonk is, wens mens baie keer dat jy kon weet hoe jou lewe oor `n 

paar jaar gaan lyk.  En wanneer jy oud is, droom jy terug na die dae wat jy meer 

energie en lewenslus gehad het en wat jou liggaam tot baie meer in staat was.  Ons 

as mense wens maar net eenvoudig altyd dat ons in tyd kon reis. As jongmense wil 

ons die toekoms nou kan ervaar.  As ouer mense wil ons die mooi van vervloë dae 

weer beleef. 

In 1 Petrus 1:3-9 neem Petrus ons op só `n “geloofstydreis”, trouens reeds in die 

seën waarmee hy die gemeente groet begin hy hierdie “geloofstydreis”.  Hy koppel 

die verlede, die hede en toekoms aanmekaar op `n besonderse manier en deur dit 

wys hy ons op die genade en liefde van die Here en die wonderlike hoop wat Hy vir 

ons gee. 

Hy wys ons op die verlede deur te praat van die feit dat God ons uitverkies het en dat 

Christus vir ons uit die dood opgestaan het.  In Sondag 17 van die Heidelbergse 

Kategismus bely ons hierdie verlede deur te sê dat Christus ons die geregtigheid 

deelagtig gemaak het.  

Petrus wys ons op die toekoms wanneer hy praat van die onverganklike, onbesmette 

en onverwelklike erfenis wat daar vir ons in die hemel is.  In Sondag 17 bely ons 

hierdie toekoms wanneer ons sê dat Christus se opstanding vir ons `n waarborg is 

van ons salige opstanding. 

En tussen die verlede en toekoms plaas Petrus ons in die hede wanneer hy daarvan 

praat dat die Heilige Gees ons afgesonder het om aan Christus gehoorsaam te wees 

en deur sy bloed besprinkel te word.  Ook wanneer Petrus daarvan praat dat ons nou 

`n lewende hoop het en dat ons geloof nou getoets word.  Ons bely hierdie hede in 

Sondag 17 wanneer ons bely dat ons deur die krag van Jesus Christus tot `n nuwe 

lewe opgewek word. 

Kom ons staan vir `n tyd lank stil by elke tydstip van hierdie “geloofstydreis”: 

Eerste stop, die verlede: God het ons uitverkies en Christus het uit die dood 

opgestaan.  Toe Christus uit die dood opgestaan het, het Hy vir jou en my die dood 

oorwin, sodat ons in God se oë regverdig kan wees.  Ja, met Christus se opstanding 

uit die dood is ons sondes reeds vergewe!  Ons sondes word ons nie eers vergewe 

wanneer ons daarom bid nie, maar reeds toe Christus uit die dood opgestaan het, is 

ons sondes vergewe en is ons van die dood bevry. 
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Ons sien iets daarvan in die wonders wat Jesus Christus gedoen het:  Die dogtertjie 

van Jaïrus sterf voordat Christus daar kom – maar Hy wek haar op!  Die draers is al 

met die seun van die weduwee van Naïn oppad om hom in die graf te sit – maar 

Christus wek hom op! En Lasarus, die vriend van Jesus, is al vier dae in die graf – 

maar Christus wek haar op!  En Christus, Hy sterf aan die kruis vir jou en vir my – 

maar sy Vader wek Hom op sodat ons ook kan lewe! 

Wanneer ons op ons geloofstydreis in die verlede stop is daar een groot woord: 

genade!  Jy is reeds gered!  Jy is reeds lewendig gemaak!  Jy is gereed en toegerus 

vir die tweede stop van die geloofstydreis:  die hede. 

Ons is in die hede as ons hierdie woorde hoor: “Soos God die Vader dit vooraf 

bestem het, het Hy julle...deur die Gees afgesonder om aan Hom gehoorsaam te 

wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus....verheug julle hieroor, 

selfs al is dit nodig dat julle `n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande 

beproewings sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word.” 

Die hede is `n lewe waar ek nie meer in sonde voortlewe nie, maar deur die Heilige 

Gees gee Christus aan my die krag om te besluit om gehoorsaam te wees aan Sy 

wil.  In my en deur my kom breek die krag van Christus se verlossing aan die kruis en 

in alles kom maak sy Gees dit waar in my – Hy het opgestaan en Hy lewe in my en 

daarom kan en wil ek aan Hom gehoorsaam wees! 

Juis daarom dat ek in die hier en nou kans sien vir die beproewings wat oor my pad 

kom. Beproewings is deel van my nuwe lewe in Jesus Christus!  Beproewings is 

geleenthede waarin die Here op `n besonderse manier met my werk om my geloof te 

versterk en te toets.  En daar is `n spesifieke rede hoekom my geloof getoets moet 

word: “sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van 

Jesus Christus.” Beproewings toets my geloof en beweeg my om al hoe meer en al 

hoe langer my hoop nie in myself nie, maar in my Verlosser te soek!  

Sjoe!  Die Here berei my in die hier en nou voor om eer en lof en heerlikheid te 

ontvang wanneer Hy weer kom!  Juis daarom wil en kan ek die Here nou loof en 

prys!  Watter wonderlike rede en motivering is dit nie om die Here se Naam groot te 

maak nie?!  God berei my voor om ewigheid in sy teenwoordigheid deur te bring 

deurdat Hy tye en gebeure gebruik om my geloof sterker te maak!  Juis só berei Hy 

my voor vir die laaste stop op ons geloofsreis: die toekoms! 

Ons is in die toekoms as ons hierdie woorde hoor: “Nou het ons `n lewende hoop op 

die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle 

in bewaring gehou word.“  Ja, ons het `n besonderse erfenis en hierdie erfenis is dat 

ons `n ewige lewe het.  En hoor watter besonderse waarborg is daar vir ons dat ons 

hierdie ewige lewe gaan kry:  Jesus Christus se opstanding is vir ons die betroubare 

waarborg dat ons ook uit die dood gaan opstaan.  Ons het verseker die ewige lewe!  
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Dit is `n ewige lewe wat onverganklik is:  Daar is geen einde aan hierdie lewe nie.  Dit 

is `n ewige lewe wat onbesmetlik is: daar is geen sonde meer wat dit vuil en sleg kan 

maak nie.  Dit is `n ewige lewe wat onverwelklik is: die wonderlike heerlikheid en 

mooi daarvan gaan nooit minder word nie.  Die ewige lewe is nie soos `n blom wat 

verwelk nie.  Dit bly altyd vars, mooi en helder met die wonderlikste geure!  

Hoe wonderlik is dit dat ons deur die geloof in tyd kan reis?  Ons ervaar die realiteit 

van die verlede, deurdat ons geloof in die hede getoets word met die waarborg dat 

ons `n wonderlike, ewige toekoms het.  Juis daarom kan ons nou tot die lof van die 

Here lewe! 

Amen  

 


