
Tema: Ware Christene doen wat Christus doen.   

 

God en ons ontmoet mekaar 

Intreelied: Ps. 110 - 3: 1,2,3 

Votum 

Seën 

Loflied Sb 18 - 1: 1,3,5 

Gebed.  

  

God bedien aan ons sy Woord en ons ontvang dit aktief in geloof 

Skriflesing: 1 Petrus 2: 1 – 10 

Teksverse: 1 Petrus 2: 9 - 10 

Belydenis: Sondag 12 Heidelbergse Kategismus. 

Woordverkondiging 

  

Ons antwoord op die Woordbediening 

Gebed 

Liefdegawe 

Sing Ps. 134 - 1: 1,2  

Seën: Liturg seën uit Sb 19-3: 1,2,3 en gemeente antwoord singend met Sb 19 - 3: 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geliefde brs en srs  
 
Aan die begin van ons reeks preke oor ons identiteit in Christus het ons gesê dat die naam 
“Christen” in die moderne wêreld ŉ niksseggend naam geword het omdat selfs ongelowiges 
en buitekerklike hulleself Christene sal noem. Die rede hiervoor is dat mense nie die ware 
betekenis van die naam verstaan nie!  
 
Tog dra gelowiges - wat die ware betekenis van hierdie naam verstaan - dit met trots en 
verantwoordelikheid. Ons lees in Handelinge 11 dat die gelowiges van die gemeente in 
Antiochië vir die eerste keer deur die ongelowiges “Christene” genoem is en hierdie naam 
het deur die eeue heen seker die bekendste naam geword waarmee gelowiges genoem 
word.  
 
So vra die Heidelbergse Kategismus in Sondag 12 die vraag “Waarom word jy ŉ Christen 
genoem? In hierdie deel van die Kategismus is die skrywers besig om die betekenis van die 
verskillende artikels van die Apostoliese geloofsbelydenis te verduidelik en hier gaan dit oor 
die Naam Christus!  
Eers word gevra hoekom is Jesus ook “Christus” wat in Hebreeus en Grieks “gesalfde” 
beteken, genoem? Die salwing verwys na die Ou Testamentiese gebruik van die profeet of 
priester die koning met olie gaan salf het om so amptelik aan te kondig dat God hom geroep 
en toegerus het vir sy taak! So is Jesus ook God se Christus – sy gesalfde!  
 
En dan die logiese vraag: Hoekom word ons dan Christene genoem?  
 
En die rede is: omdat ons na Christus vernoem is! Ons het deur ons geloof deel het aan 
Christus se salwing  - sy amptelike aanstelling en toerusting - om ons Profeet, Priester en 
Koning te wees! Sy Naam Christus sê Hy is gesalf tot besondere werk! Hy is aangestel en 
toegerus om ons Profeet, Priester en Koning te wees! Ons deel dus in Christus se identiteit en 
daarom is Christene ook profete, priesters en koning!  
 
Want Christene doen wat Christus doen! Ons dra sy Naam en sy roeping! Ons het die voorreg 
om ons Here se Naam te dra en die voorreg om te deel in sy roeping! Ons doen wat Christus 
doen!  
 
Dit is wat Petrus ook vir sy lesers wou sê! Die Christene aan wie Petrus skrywe was gelowiges 

wat verspreid in klein dorpies in afgeleë provinsies gewoon het. Dit is ook duidelik uit die brief 

dat hierdie Christene baie vervolging en verontregting beleef het! Hierdie vervolging het 

gekom van die Romeinse ryk, owerhede en ongelowiges, maar ook van Jode wat die 

Christene gehaat het!  

 

Hoor net hoe skryf Petrus in hf 4:12–16 oor hierdie lyding en vervolging van die Christene:   
12Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dit 

is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. 13Wees liewer bly hoe meer julle in die lyding 

van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in 

heerlikheid. 14Geseënd is julle wanneer julle beledig word ter wille van die Naam van Christus. 

Dit is ’n bewys dat die Gees aan wie die heerlikheid behoort, die Gees van God, op julle bly. 
15As een van julle ly, moet dit nie wees omdat hy ’n moordenaar is of ’n dief of ’n misdadiger 

of ’n kwaadstoker nie. 16Maar wanneer iemand ly omdat hy ’n Christen is, moet hy hom 



nie daaroor skaam nie. Inteendeel, as draer van daardie naam moet hy God verheerlik. 

“ 

Petrus skrywe nou aan hierdie Christene wat so swaar vervolg word en hy wil hulle bemoedig 

om nie moed te verloor nie en nie hulle roeping te midde van die vervolging te staak nie! 

Want, brs en srs, wanneer gelowiges swaar vervolg word kan daar verskeie reaksie by hulle 

ontstaan. Ons kyk net twee moontlike reaksies:  

1. Die Christene kan hulle terugtrek uit die samelewing en ŉ lae profiel probeer handhaaf om 

vervolging te probeer ontkom! Dit beteken dat hulle eerder wegkruip as om in die samelewing 

hulle plek vol te staan – so kan hulle dan nie hulle roeping as gelowiges vervul nie! 

2. Hulle kan moed verloor! Hulle kan dink: God het ons vergeet! Ons is nie eintlik iets werd 

nie want kyk wat moet ons alles beleef!  

 

Daarom kom Petrus in ons teksgedeelte om hulle te bemoedig!  

Eerstens wys hy hulle op hulle identiteit in Christus! God hulle uitverkies het tot ŉ ereplek in 

sy kerk! Petrus sê in vers 4 en 5 dat God se kerk soos ŉ gebou is waarvan Christus die 

hoeksteen is! Christus is die belangrikste steen in die gebou! 

 

Hy is immers die uitverkore Christus! Die spesiaal gesalfde van God!  

Sondag 12 sê: God het Hom gesalf, Hom aangestel en Hom spesiaal toegerus om hierdie 

hoeksteen van sy kerk te wees! Hy moes die kerk se Profeet wees wat God se wil aan hulle 

bekend maak. Die profete van die Ou Testament moes God se wil aan die volk bekend maak 

So het Christus die volle en die volmaakte wil van God aan ons bekend gemaak met sy lewe, 

sy woorde en sy werke! In Hom het ons volkome kon verstaan hoe God mense red en hoe 

God deur Christus mense deel maak van sy kerk! Hierin was en is Christus vir ons soos ŉ 

Profeet en Leraar.  

 

Maar Hy was en is in die twee plek ook aangestel en toegerus as ons Priester! Die priesters 

van die Ou Testament moes voordurend diere offer vir die sondes van die volk! Die diere 

moes betaal vir die volk se sondes – en dit was onvolmaakte offers! Christus kom en offer 

Homself op as die offerlam te gee! Deur sy offerdood word ons volkome vergewe! En verlos!  

Dit was ook die Priester se taak in die Ou Testament om vir die volk te bid! Ons weet dat 

Christus nou steeds sy taak as ons Priester volvoer deurdat Hy steeds elke dag by die Vader 

vir ons intree! Hy bid vir ons! Dis waarvoor Hy aangestel is! So is Hy die hoeksteen van sy 

kerk 

 

In die derde plek was en is Christus ook aangestel en toegerus om ons Koning te wees! Hy 

het met sy Hemelvaart die koningskap van God ontvang en nou regeer Hy met Sy Woord en 

sy Gees oor ons! As ons Koning beskerm en bewaar Hy ons! 

 

Dit is wat die vervolgde gelowiges moet onthou! Dit is wat God vir hulle gedoen het! 

Hy het hulle nie vergeet nie! Hulle is nie sommer maar net Christene wat vergete in die 

wêreld leef en wat deur die wêreld vertrap word nie! Nee – hulle en ons is God se 

uitverkore kerk! Deur Christus as profeet, Priester en Koning die eiendom van God 

gemaak en Hy sal ons nie vergeet nie!  



In verse 9 – 11 gaan Petrus verder! Hy wil vir die Christene nie net herinner aan hulle identiteit 

in God nie, maar hulle in die tweede plek herinner watter wonderlike roeping hulle het! 

As uitverkore volk van God is hulle ook geroep tot ŉ geweldige voorreg!  

ŉ Voorreg wat Sondag 12 noem nl. dat ons na Christus vernoem is! Ons is Christene en 

ons deel aan Christus se salwing! Omdat ons in Hom glo en omdat ons sy Naam dra: doen 

ons ook wat Hy doen! Ons is ook profete, priesters en Konings!  

 

Alhoewel vraag 32 dit nie so pertinent by die naam noem nie, is dit wat ŉ Christen moet doen 

presies dieselfde as Christus! Daar staan:  

Ons moet eerstens Christus se Naam bely! Ons moet verkondig! Ons is ook profete! 

Petrus sê ons is geroep om die verlossingsdade van God te verkondig. God wat ons uit die 

duisternis van die sonde geroep het na sy heerlike lig – Jesus Christus! 

Br en sr – dit is ook my en jou taak! Jy dra die naam Christen en dit beteken jy ŉ kosbare 

taak om as profeet die Naam van jou Here te verkondig! Moenie toelaat dat vervolging of 

beproewing jou roepingswerk vernietig nie! Moenie terugtrek en moedeloos word nie! Jy is 

Profeet – vertel die mense van Jesus 

 

In die tweede plek sê die kategismus: Christene moet hulleself as lewende dankoffers 

aan God wy! Ons is dus ook priesters! Ons offer uit dankbaarheid vir ons redding! Nou nie 

meer diere nie – maar onsself as lewende dankoffers! Petrus sê in vers 9 ons is ŉ uitverkore 

priesterdom! Ons doen wat Christus as Priester doen – ons offer onsself uit dankbaarheid vir 

sy genade! Br en sr, hoe lyk ons priesterlike werk? Lyk ons lewens soos offers aan Christus 

of offer ons dalk vir onsself of vir die wêreld! 

 

In die derde plek is Christene ook Konings! Die kategismus beskryf dit so: “dat ons in 

hierdie lewe met ŉ vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry en hierna met Christus 

in ewigheid oor alle skepsels kan regeer”! Petrus skryf: julle is ŉ uitverkore koninklike volk!  

Brs en srs, leef ons as Christene ook soos Konings! In die sin dat ons oor die sonde regeer? 

Of regeer ons sondige natuur oor ons? Kry ons dit reg om nee te sê vir die sonde en in 

gehoorsaamheid aan God te leef! 

 

Ja, ons kan! Ons kan soos Profete, Priesters en Konings wees want ook ons is gesalf! 

Gesalf met die Heilige Gees! Die Heilige Gees wat ons tot lewende stene inbou in die gebou 

van God – die kerk. Luister weer wat skryf Petrus in vers 5:   
5Laat julle as lewende stene opbou tot ’n geestelike huis, om ’n heilige priesterdom te wees 

en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is.” Die Heilige Gees 

maak ons tot lewende stene wat dinge kan doen wat vir God welgevallig is! Dat ons Profete, 

Priesters en Konings kan wees waarop God trots is! Dit is hoe God ons deur sy Gees toerus 

vir ons roeping!  

 

Geliefdes, Dit is dan wat ons naam beteken! Kom ons dra ons naam “ Christene” met trots 

en verantwoordelikheid! Ons dra dit want ons weet na Wie ons vernoem is! Ons leef dit as sy 

priesters, profete en konings te midde van ŉ wêreld wat ons met alle mag in die grond wil 



vertrap! Ons skaam ons nie vir hierdie naam en gaan kruip weg en kry onsself jammer nie! 

Nee soos Petrus in hf 4 : 16 sê:  

 16Maar wanneer iemand ly omdat hy ’n Christen is, moet hy hom nie daaroor skaam 

nie. Inteendeel, as draer van daardie naam moet hy God verheerlik. “ 

Want ware Christene doen wat Christus doen .                                              

 

Amen 


