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Tema: Kyk deur God se oë na jou swaarkrytyd en skep moed! 
 

Vooraf samesang 

Lied 525: 1,2,3  
Lied 577: 1,2,3 

  

Skrifoordenking 

Votum en gebed om seën 
Sing Ps. 146 - 2: 1,4,5,6 
Geloofsbelydenis Sondag 10 van die Heidelbergse Kategismus.   
 

Verootmoediging:  
Wet uit 1 Johannes 4: 7 – 21 
Sing Lied 530: 1,2,3 
Gebed. 
 

Skriflesing: 1 Petrus 1: 1 – 9 
Teksverse: 5 – 7 
Woordbediening. 
 
Gebed 
Liefdegawes – Zapper vertoon op skerm en bankbesonderhede 
Sing Sb 5 - 4: 1,2,5,6 
Gebed om seën 
 
Afkondigings 
Lied Lara Naude  
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Geliefde brs en srs en liewe kinders 

Ek hoor uit gesprekke met lidmate hoedat al hoe meer mense swaarder begin dra aan die 

langdurigheid van hierdie grendelstaat. Ons is by vier maande verby en alle aanduidings is 

dat dit nog lank gaan duur. Hierdie lang tydperk om in ongewone omstandighede te leef  

begin ernstige negatiewe uitwerking toon op mense se gemoedstoestand en elke nuwe 

“inperking terugslag” druk al hoe swaarder op ŉ mens se gemoed.  

 

Selfs die grappies op sosiale media oor die rook- en drankverbod is nou nie meer snaaks nie 

en help nie om mense se gemoedere te lig nie! Die kwessie van die skole wat nou weer moet 

sluit is ook nie ŉ grap nie! Onderwysers, ouers en kinders vind dit swaar om hierdie 

onsekerheid en gedurig wisselende omstandighede te hanteer.  

 

Die finansiële druk wat die grendelstaat veroorsaak het en die slegte vooruitsigte vir sommige 

ondernemings om nie vinnig weer op hulle voete te kan kom nie, begin nou werklik sy tol eis 

onder mense wat nie kan werk nie en wat nie inkomste kan verdien nie.  

Ons sien ook dat die swaar impak van die grendelstaat op ons kerklike funksionering, nou 

emosionele en geestelike skade aan sommige lidmate en gesinne begin aanrig. Mense 

ontbeer die gemeenskap van gelowiges met slegte gevolge!    

 

En daarom geliefdes, is my gebed dat die Here ons vanmore moed sal laat skep deur sy 

Woord! Uit hierdie gedeelte wil die Here vir ons perspektief gee op wat ons besig is om te 

ervaar. Hy wil ons as’t ware deur sy oë laat kyk wat met ons gebeur.  

 

Ons word so oorweldig deur die al die negatiewe nuus en gebeure, ons raak so vasgevang 

in hierdie grendelstaat en al sy dinge. Ons beur maar van dag tot dag voort en verloor 

perspektief! Daarom het ons hierdie Goddelike perspektief nodig! Wil die Here met hierdie 

teksgedeelte ons deur sy oë na onsself laat kyk! Hy wil hê dat ons ŉ slag raaksien waarmee 

Hy besig is, sodat ons kan moed skep en kan volhard.  

 

Die boodskap is: Kyk deur God se oë na jou swaarkrytye en skep moed!  

 

Die Here laat ons deur sy oë kyk en gee perspektief deur ons in hierdie gedeelte op drie 

dinge te wys:  

1. Die heerlike sekerhede wat ons te midde van alle beproewinge mag hê 

2. Die heerlike krag waarmee ons staande sal bly en selfs vreugde kan beleef! 

3. Die heerlike doel van hierdie swaarkry wat ons laat moed skep! 

 

Kom ons sien in die eerste plek weer ŉ slag die heerlike vaste grond waarop ons kan staan, 

die sekerhede,  terwyl ons deur moeilike tye gaan! Swaarkry laat jou dikwels twyfel aan wat 

jy altyd geglo het vir jou sekerheid en vastigheid gee! Jy begin twyfel om God regtig vir jou 

omgee en of God nie dalk van jou vergeet nie! Jy begin wonder of iemand nog vir jou lief is!  

 

Petrus begin sommer alreeds daarmee in vers 1 – 2 wanneer hy ons sommer twee keer “die 

uitverkorenes” van God noem! God het ons nie vergeet en weggegooi nie! Hy het te duur 



3 
 

betaal om ons sy kinders te maak! Daarom wys Petrus na die feit dat ons met die bloed van 

Christus besprinkel is! God het ons aan die kruis duur gekoop om sy kinders te wees en wat 

met ons gebeur is nie omdat Hy ons vergeet het en nie meer vir ons omgee nie! Nee, ons is 

sy duurgekoopte kinders by wie God intens betrokke is!  

 

Ja, ons is wel “vreemdelinge” in hierdie wêreld! Met hierdie term leer die Here ons dat ons 

nie regtig van hierdie wêreld is nie en dat ons hier altyd een of ander vorm van swaarkry gaan 

ervaar! Soos uitlanders dikwels geen regte het nie en dikwels uitgelewer is aan uitbuiting en 

swaarkry, so sal dit ook met die uitverkore kinders van God wees!  

 

Brs en srs, dit moet dus nie vir ons vreemd of ongewoon wees dat ons swaarkrytyd sal beleef 

nie! Ons Vader leer ons hier: my kinders – swaarkry dal altyd deel van julle lewe wees! En 

wanneer dit swaar word in hierdie lewe – moenie dan dink Ek het julle vergeet nie! Dat julle 

nou uitgelewer is aan die Satan en mense en bose magte nie!  

 

Nee, inteendeel! Ek gee vir julle midde in die swaarkry ŉ lewende hoop! Iets waaraan julle 

met sekerheid kan vashou! En wat is hierdie lewende hoop? Dat God ons deur die opstanding 

van Jesus Christus die nuwe lewe reeds gegee het!  

 

Hoekom noem Petrus dit ŉ “lewende” hoop? Want eintlik is hierdie hoop nie iets nie, maar 

Iemand! Jesus Christus en ons nuwe lewe in Hom! En omdat Jesus lewe, kan niks hierdie 

hoop en sekerheid van ons wegneem nie! Ons lewe ŉ nuwe lewe van sekerheid en hoop 

omdat Christus lewe! Daarom sê Petrus hierdie hoop is nie iets wat kan vergaan nie, dit kan 

nie vernietig word nie, want dit word in die hemel vir ons bewaar deur die krag van God!  

 

Hierdie nuwe lewe is ŉ lewe in die veilige en kragtige  hande van God! Nou in ons swaarkrytyd 

en tot in ewigheid! Niks kan ons sekerheid steel nie! God bewaar dit vir ons in Christus! Het 

Hy nie gesê Hy gaan na die hemel om te regeer nie! Om vir plek voor te berei nie! Is Hy nie 

in beheer van alles en ook van ons lewe nie!  

 

Brs en srs, ek en jy kan dus vashou aan Christus as ons hoop! Op grond van God se genade 

is ons sy kinders, lewe ons deur Christus en kan niks hierdie hoop van ons wegneem nie! 

Nie die swaarste van swaarste tye nie! En ons gaan eendag ŉ heerlike erfenis ontvang omdat 

God dit vir ons in Christus gegee het! Dit staan was en niks gaan dit wegneem nie!  

 

Hoekom nie! Want die tweede saak wat God wil hê ons moet raaksien is dat Hy ons deur sy 

krag deur al ons swaarkrytye sal dra! Vers 4 sê ons hemelse erfenis word vir ons deur die 

krag van God bewaar! Maar God sal ons ook bewaar totdat ons dit kan ontvang! Dis die 

heerlike belofte waarmee ons in swaarkrytye kan leef: God sal my met sy krag dra en bewaar!  

 

Wanneer dit vir my voel ek sien nou geen hoop meer nie, ek is weerloos en magteloos, dan 

bewaar God my met sy groot krag! Die Griekse woord van hier vir “bewaar” gebruik word, is 

ŉ militêre woord wat beteken dat God my my kom wag staan! Dit is soos die Palmdigter van 
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Ps. 34 sê: Die Engel van die Here slaan sy laer op rondom die wat die Here dien en red 

hulle”.  

 

Hoor jy br. en sr? God kom staan wag by jou? God slaan sy engele laer op rondom jou in jou 

swaarkrytyd! Moenie bang wees nie! Moenie moedeloos word nie! God sal jou beskerm – Hy 

sal vir jou sorg!~ Waaroor jy jou ook al bekommer in hierdie grendeltyd, wat ook vir jou swaar 

is! Die Here kom staan wag by jou en beskerm jou! Wat ŉ wonderlike troos is dit nie vir ons 

nie?  

 

Inteendeel, Petrus sê in vers 6 dat wanneer ons dit raaksien en glo, dan bring hierdie wete 

vir ons vreugde selfs te spyte van ons swaarkry! Want nou weet ek: ek kan nie en hoef nie in 

my eie krag die swaar te dra nie: God dra dit vir my! Sy krag hou my staande! Ek moet my 

net in vertroue oorgee aan sy kragtige, bewarende hand!   

 

Die derde stukkie perspektief wat God vir ons wil laat sien is die heerlike einddoel van ons 

swaarkry. Ja, vanuit God se perspektief moet ons ook vanmore raaksien dat God swaarkry 

ook wil gebruik in ons lewe! Soms ag God ons Vader dit nodig om ons geloof aan ŉ toets te 

onderwerp! ŉ Toets met ŉ baie goeie en troosvolle doel!  

 

Die woord wat hier in vers 7 vir “toets” gebruik word beteken dat iets ondersoek word om die 

ware karakter daarvan aan die lig te bring! Brs en srs, God gebruik nie swaarkrytyd om te kyk 

of sal aanhou glo nie! Natuurlik sal ons vanuit onsself nie kan aanhou glo nie –daarom het 

die Here reeds belowe dat Hy ons sal dra! Die toets se doel is nie om te kyk of jy die 

geloofstoets gaan dop nie! Nee, dis om jou geloof nog beter en sterker te maak! Dis om alle 

twyfel, kleingeloof en dalk selfs nog stukkies ongeloof uit jou Godgegewe geloof te suiwer! 

God wil die karakter van jou geloof nog sterker maak! Die toets is dus om jou te verbeter! 

 

Dis waarom Petrus hierdie geloofstoets vergelyk met goud wat in die vuur gesmelt word. Die 

oomblik as goud gesmelt word dan kom al die onsuiwerhede uit die goud! Alle stukkies ander 

metaal of element wat in die goud kan wees, kom los en kan afgegooi word sodat net die 

suiwer goud oorbly! Iemand stel dit so: wanneer die goudsmid in die suiwer goud se eie gesig 

soos in ŉ spieël kan sien, dan is hy tevrede! En dit is wat God wil hê moet gebeur! Dat 

Christus in die suiwer goud van ons geloof gesien kan word!  

 

Br en sr, dit is wat God besig is om te doen in ons swaarkrytye! Daarom moet ons ook anders 

kyk na swaarkrytye! Ons moet ons ook gewillig daaraan onderwerp want ons kan mos nou 

deur God se oë sy goeie bedoeling daarmee raaksien! Ons kan sien hoe Hy ons geloof wil 

suiwer! En ook dit sê Petrus is ŉ bron van onuitspreeklike en heerlike blydskap! God wil my 

geloof soos suiwer God hê en om dit te doen, moet ek soms aan die toets van swaarkry 

getoets word! Daarom wil ek ook nie die toets mis nie!  

 

Kom ons volhard dan met geloof in hierdie swaarkrytye omdat ons nou deur God se oë 

daarna kan kyk! !  

 



5 
 

Want wat gaan die resultaat van die toets wees? Wanneer ek en jy ons met geduld aan God 

se toets onderwerp, wanneer ons ons met geloof oorgee in sy kragtige en bewarende hande 

en ons hoop volledig op Hom vestig, dan wag daar ŉ beloning!  

 

Ja, kyk mooi aan die einde van vers 7: God wil jou geloof suiwer sodat Hy daardie geloof met 

die wederkoms van Christus, wanneer ons deur al ons swaarkrytye geleef het en aan God 

vasgehou het, dan sal God ons geloof besing! God sal jou loof oor jou geloof, God sal dit 

verheerlik, God sal aan ons eer gee!  

 

Brs en srs, is nie ongelooflik nie? Het jy ooit al so hieroor gedink? Dit dit die rede vir my 

swaarkry is? Is dit dan nie ook ŉ rede om te volhard nie! Om die heerlike prys van God te 

ontvang nie? Is dit nie presies wat ons Here Jesus in Matteus 25 gesê het dat die een wat 

woeker met sy geloof sal aan die einde hoor: “ Mooi so, my getroue en goeie dienskneg. Oor 

min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel.” 

 

Br en sr, wil jy dit nie ook eendag van Jesus hoor nie? Ek wil dit graag hoor! Ek wil graag 

hoor dat my geloof se ware karakter aan die lig kom in tye van swaarkry! En dit gebeur alles 

deur God se genade!  

 

Hoe sal ek en jy dit dan kan hoor? Petrus sluit hierdie verse af daar ons vas te bind aan 

Christus! Deur in liefde vir Christus te leef, deur aan Hom vas te hou, deur in Hom te glo as 

ons Here en Verlosser sal ons dit kan hoor!  Hy wat ons lewende hoop in die hemel is, die 

erfenis wat God vir ons in bewaring hou, alleen in en deur Hom sal ons dit kan hoor! Daarom 

sê Petrus: wanneer ons  oor gegewe aan Christus lewe, deel ons nou reeds iets van die 

heerlike erfenis! Ja, ook nou te midde van ons swaarkry! 

 

Geliefdes, word tye vir jou moeilik? Begin die grendelstaat sy tol eis in jou lewe?  

Skep moed! Volhard in die geloof! Kyk weer deur God se oë na die sekerhede waarmee jy 

kan leef te midde van onsekere tye! Ons staan op vaste grond – moenie twyfel nie!  

 

Terwyl jy moeg en moedeloos word, sien weer raak hoe God jou bewaar en dra deur sy krag! 

Gee jou volledig in die geloof oor in sy hande en weet dat Hy jou nie in steek sal laat nie! 

 

Kyk anders na die swaarkrytyd! Kyk deur God se oë en sien dat Hy besig is om die ware 

karakter van jou geloof na vore te laat kom, sodat Hy jou eendag daarvoor kan prys!  

 

Maar hou vas aan Christus! Leef in liefde en gehoorsaamheid met Hom en Hy sal jou nou 

alreeds iets hiervan laat deel!! Is dit nie ook rede tot blydskap nie – ook vandag! 

 

Amen 


