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Voorwoord 

Ek voel 'n bietjie soos 'n apostel êrens in die wye wêreld: weg van sy mense, met 'n passie om hulle te 
sien, maar haas onmoontlik. Soos 'n Paulus in die tronk. Of 'n Petrus in Rome. Of 'n Johannes op Patmos.  

Hierdie apostels het ‘n dringende behoefte gehad om met die gemeentes oor die Here te gesels. 
Vandaar hul briewe; uiteindelik 'n bundel briewe waaruit ons NT ontstaan het. 

Nou ek is nie 'n Paulus of 'n Petrus of 'n Johannes nie. Maar, ek het die roeping om die lidmate van 
Somerstrand te bedien met die evangelie. En weens die inperking is die enigste manier om dit te doen, 
op ‘n afstand. 

Ek het die Here se aangesig gesoek oor temas vir die volgende tyd waarin ons ingeperk is weens die 
Covid-19 virus. Die eerste brief van Petrus het telkens my aandag gevang.  

My voorneme is om in my prediking op Petrus se eerste brief te fokus. Ek gee hierdie boek in pdf 
formaat uit sodat jy Bybelstudie tegelykertyd met my prediking kan doen oor 1 Petrus. So kan jy dieper 
delf in die boodskap daarvan. 

Die motivering is die praktiese aard van Petrus se brief. Dit gaan oor vreugde en hoop midde-in 
uitdagings. Inperking is 'n groot uitdaging; dalk die grootste van ons lewe. 

Ek is oortuig dat die Woord van God die enigste werklike krag in ‘n krisis is. Dit is die bron wat die Heilige 
Gees gebruik om ons hoop en moed en vreugde te gee. 

Ek gaan dus nie probeer slim wees nie. Ek gaan die Woord verkondig en die Woord sy werk laat doen 
soos die Here dit op my hart gelê het. In my prediking en deur hierdie boek. Jy kan die video’s by 
https://www.youtube.com/channel/UChafgpWpfksQiVO47kaNuPw kyk of aflaai. 

Ek gebruik die Afrikaanse Standaard Vertaling (ASV – 2014). Ek plaas dit direk in hierdie boek sodat jy dit 
op een plek saam met my kommentaar kan lees. 

Met dank aan CUM wat my verlof gegee het daarvoor. 

 

Geniet dit! 

Chris van Wyk         17 April 2020 

acv.vanwyk@gmail.com 

0825749191 

www.bybelskool.com 

 

  



4 
 

Inleiding op 1 Petrus 

Petrus in die Bybelteks 

Dit is maklik om met Simon Petrus te identifiseer. Hierdie dissipel en apostel van die Here Jesus Christus 
word in die Bybelteks as ‘n oop en eerlike, selfs effens driftige mens geteken. Hy het alles wat hy gedoen 
het met passie aangepak, selfs soms ‘n bietjie oorboord gegaan in sy ywer, ‘n paar keer heel letterlik van 
die skuit in die see! In die proses het hy soms foute gemaak. ‘n Oor afgekap. Jesus kon Malgus se oor 
darem genees in die tuin van Getsemane (Joh. 18:10). 

Soms het Petrus egter bitterlik gehuil oor sy beperkinge. In die tuin toe hy die Here Jesus drie keer 
verloën het. Die Here Jesus het hom egter telkens weer op sy voete geplaas en op ‘n wonderlike manier 
gebruik as herderleier in die ontwikkeling van die vroeë kerk.  

Petrus se leierskap en geloofsmoed was uitsonderlike gawes aan die kerk van sy tyd. Hy het op 
onverskrokke wyse die uitdagings van die groeiende vervolging deur die godsdienstige en politieke 
instansies die hoof gebied, beide persoonlik in die tronk as publiek namens die kerk voor die Joodse 
Raad. Hy het tegelykertyd baie gedoen om die uiteenlopende diversiteit van die groeiende uitbreiding 
van die kerk te hanteer, onder andere deur self grense oor te steek en gelowiges uit die heidene in te 
sluit, soos ons in die verhaal van Kornelius lees. In die proses het Petrus dit reggekry om die 
geloofsgemeenskap van die vroeë kerk oor alle grense heen as ‘n eenheid te bewaar, waarin sy twee 
briewe ‘n belangrike rol gespeel het.  

Dit sal jou dus loon om in diepte sy menswees en bediening na te speur in die NT. Dit sal ‘n redelike 
omvattende studie wees, aangesien daar ongeveer 180 verwysings na hom in die NT is. Die dertig plus 
groter verhale oor hom sal ‘n uiters fassinerende studie wees as ‘n venster op hierdie geloofsheld se 
unieke pad met God. Daaruit sal jy baie kan leer wat ons op ons eie pad met God kan inspireer. 

Dink maar net aan die volgende: 

• Sy geloofsmoed om uit die skuit te klim om op die water na Jesus te loop – Matt. 14. Hy het 
daarmee ‘n aanmoediging vir ons geword om dit met die Here te waag en op Hom te vertrou. 

• Sy belydenis dat Jesus die Christus is, die Seun van die lewende God – Matt. 16; Mrk. 8; Luk. 9. 
Geen wonder Jesus het hierdie belydenis as ‘n rots vir die kerk beskrywe nie. Sy naam Petrus, 
dié naam wat Jesus aan hom gegee het, beteken immers rots in Grieks. Daarby het hy het in ‘n 
sekere sin só die rots van die eerste kerk geword. Dit is ook Petrus wat gesê het: “U het die 
woorde wat ewige lewe gee.” (Joh. 6:68). 

• Sy eerlike interaksie met Jesus waarin hy Hom bv. lyding wou spaar – Matt. 16; Mrk. 8. Al was 
dit dwaas in die lig van die kruispad wat Jesus móés ondergaan, gee dit ‘n mens ‘n kykie in die 
hart van dié weerbarstige okkerneut van ‘n man. Dit gebeur juis meermale dat hierdie eerlike 
interaksie met Jesus belangrike waarhede na vore bring: rondom die vraag na tempelbelasting 
en die vraag oor vergifnis (Matt. 17) sowel as die vraag na die beloning vir hulle dissipelskap 
(Matt. 18; Luk. 12). En wie kan die voete was episode vergeet toe hy eers nie wou hê dat Jesus 



5 
 

sy voete was nie, maar toe hy besef dat dit noodsaaklik is, sommer heeltemal gewas wil word! 
(Joh. 13). 

• Sy verwondering oor Jesus op die berg van verheerliking wat hom verdwaas laat voorstel dat 
hulle hutte daar bou om die moment vas te vang – Matt. 17; Mrk. 9; Luk. 9. Dié optrede van 
hom word ‘n geleentheid vir God om vir ons almal te sê, luister na Jesus. Petrus was die 
katalisator vir dié baie belangrike uitspraak van God. 

• Sy verwildering en verloëning in Jesus se uur van nood in Getsemane sowel as in die binnehof 
van die hoëpriester se woning – Matt. 26; Mrk. 14; Luk. 22. Hy het nie net aan die slaap geraak 
nie, maar ook die hoëpriester se slaaf, Malgus, se oor afgekap, wat Jesus gelukkig genees het 
(Joh. 18). En uiteindelik het Petrus die Here Jesus verloën voor ‘n eenvoudige diensmeisie wat as 
deurwagter opgetree het. Dit staan vir ons almal vir altyd as ‘n waarskuwing teen vleeslike 
bravade en oormoedigheid. 

• Sy getuienis oor die leë graf wat die vroue se waarnemings bevestig het en die kerk se vaste 
belydenis oor die opstanding van Jesus Christus geword het – Luk. 24; Joh. 20. Die effek hiervan 
is haas onbepaalbaar groot. Met Jesus se ontmoeting met hom by die see van Galilea, waar 
hulle verhouding op só ‘n intieme manier herstel is, kon dié boodskap met krag verder gevoer 
word. Boonop het Jesus hom aangestel as herderleier van die vroeë kerk, ‘n taak wat hy met 
onderskeiding vervul het (Joh. 21). 

• Sy helder verduideliking van die uitstorting van die Heilige Gees en die impak wat dit nie net vir 
hulle eie tyd sou hê nie, maar vir alle generasies en tot in lengte van dae (Hand. 2). Dit is daarom 
ook betekenisvol dat dit juis hy is wat deur die Here gebruik is om eerste dié boodskap uit te dra 
na gelowiges uit ander nasies, waarvan Kornelius die eerste was wat ingesluit is (Hand. 10). Hy 
was ‘n sendeling van formaat, kom ons in die loop van Handelinge agter. Trouens, hy beskryf sy 
bediening as volg: “Julle weet dat God my al van die vroeë dae onder julle uitgekies het, sodat 
die heidene deur my prediking die boodskap van die evangelie hoor en tot geloof kom. En God 
die kenner van die harte, het dit bevestig deurdat Hy die Heilige Gees aan hulle net soos aan ons, 
geskenk het.” (Hand. 15:7-8). Al het Paulus dus uiteindelik meer grense oorgesteek en ‘n groter 
wêreldwye impak gehad as Petrus, moet ons altyd onthou dat die grensoorskryding by Petrus 
begin het. Daarom kon Petrus saam met Paulus en Jakobus by die eerste “sinodesitting” van die 
vroeë kerk ‘n beslissende stem uitbring in die guns van die insluiting van gelowige uit die 
heidennasies (Hand. 15). Anders sou die Christelike beweging ‘n eng sektariese Joodse beweging 
gebly het. 

• Die beginsels wat hy deur die loop van sy bediening neergelê het, en deur ander as Christelike 
leerstellings oorgelewer is en tot vandag toe nog ‘n impak het: “Geld het ek nie; maar wat ek 
het, gee ek vir jou: in die Naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop!” (Hand. 3:6). 
“’n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense!” (Hand. 5:29).  

Maar, dié paar opmerkings moet vir eers genoeg wees oor die lewe van hierdie ongelooflike instrument 
in God se hand. 
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Die eerste brief van Petrus 

Petrus skryf hierdie eerste brief van hom in die vroeë sestigerjare van die eerste eeu n.C. uit Rome 
(aangedui as Babilon in die brief – 1 Pet. 5:13 – soos dit ook in Openbaring gedoen word – Openb. 14:8; 
17:5).  

Daar is twee oorwegings vir die datum. Die eerste oorweging is die feit dat dit uit Petrus se brief duidelik 
is dat lyding en vervolging van Christene begin toeneem het, en ons weet dat dit juis in die sestigerjare 
onder keiser Nero die geval was. Trouens, die eerste amptelike vervolging van Christene deur die staat is 
deur Nero begin in 64 n.C. toe hy onverdiend die Christene vir ‘n brand in Rome verantwoordelik gehou 
het. Die tweede oorweging is die feit dat Petrus ‘n marteldood gesterwe het in Rome aan die hand van 
keiser Nero êrens tussen die jare 64-68 n.C. Omdat Nero in 68 n.C. dood is, moes dié brief voor 68 n.C. 
geskryf gewees het. 

Petrus rig sy brief aan die vreemdelinge van die Diaspora (1 Pet 1:1), die term wat normaalweg gebruik 
is om Jode buite Palestina aan te dui en wat nou op Christene van toepassing gemaak word. Hy doen dit 
egter op ‘n ander manier as wat Jakobus dit gedoen het in sy eie brief (Jak. 1:1). Jakobus het Joodse 
Christene bedoel, terwyl Petrus duidelik van Christene uit die heidennasies praat (vgl. 1 Pet. 1:14: “As 
gehoorsame kinders moet julle nie lewe in ooreenstemming met julle natuurlike neigings van vroeër toe 
julle nog sonder kennis was nie.”; 2:10: “Julle wat eers nie ‘n volk was nie, maar nou volk van God is …”; 
4:3: “Julle het in die tyd wat verby is, al oorgenoeg deel gehad aan dit wat die heidene wil doen …”).  

Die term vreemdelinge dui dus aan die een kant die vreemdelingskap van Christene aan binne die 
politieke bedeling van die streke waar hulle woon. Aan die ander kant sluit Petrus hulle met die term 
Diaspora ook duidelik in binne die een volk van God wat verspreid is oor die aarde, iets waarvoor sy oë 
die eerste oopgegaan het in die vroeë kerk, soos die verhaal van Kornelius bewys (Hand. 10). 

Hoewel die brief waarskynlik ook die status van ‘n omsendbrief gehad het en deur baie gemeentes 
ontvang is, rig Petrus dit ook spesifiek aan Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië (1 Pet. 1:1). Dit is 
provinsies in die noorde en weste van wat ons vandag ken as Turkye, interessant genoeg juis dele wat 
nie deur Paulus op sy sendingreise besoek is nie. Trouens, Paulus is deur die Heilige Gees verhinder om 
in Asië en Bitinië te gaan werk (Hand. 16:6-7) wat tot die evangelisering van Europa gelei het met die 
werk wat in Filippi begin is in antwoord op die roepstem van die Masedoniese man in Paulus se 
nagvisioen. 

Sou dit dus gebiede wees wat Petrus besoek het en onder wie hy die evangelie verkondig het? Hy praat 
immers van homself ook as ‘n sendeling na die heidene en verwys daarna as iets wat aan die vroeë kerk 
bekend was (Hand. 15:7-8). Was dit moontlik die rede hoekom die Gees van Jesus Paulus verhinder het 
om daar te gaan werk, omdat Petrus reeds daar aan die werk was? Ons weet nie, maar die moontlikheid 
prikkel ‘n mens se verbeelding.  

Wat ons wel weet, is dat die wyse waarop die vyf gebiede genoem word ‘n natuurlike roete van 
opeenvolgende besoeke sou kon beteken, omdat ‘n mens by een van Pontus se hawens sou kon 
aandoen in die noordooste, die roete deur Galasië kon volg (die noordelike provinsie – Paulus se brief 
aan die Galasiërs is waarskynlik aan die suideliker etnies-geografiese streek in Turkye gerig, wat ook 
Galasië genoem is), dan afswaai meer na die binneland in Kappadosië en die roete verder wes na die 
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provinsie Asië kon volg, en dan weer opswaai na die noordweste in Bitinië om weer die reis per boot na 
Rome te kon voortsit.  

Die vraag kan dus gevra word of Petrus in die wyse waarop hy hulle noem, verwys na vorige besoeke 
aan hulle, of dui dit moontlik die roete aan waarlangs Silvanus die brief moes gaan aflewer? Dat Petrus 
‘n band met hulle gehad het, is duidelik. Ons weet egter te min om daaroor sekerheid te kan hê. 

Petrus skryf die brief in samewerking met Silvanus (1 Pet. 5:12). Dit kan ook wees dat Silvanus die brief 
volledig geskryf het, gesien in die lig van die hoë kwaliteit van die Grieks in die brief. Silvanus is die 
Latynse vorm van die naam van dieselfde man wat ons in Handelinge aantref en daar regdeur met sy 
Griekse naam Silas beskryf word. Hy was sedert Paulus se tweede sendingreis sy vennoot in die 
bediening en het saam met hom baie deurgemaak, onder die tronk ervaring in Filippi (Hand. 16). 
Silvanus was ook ‘n medeskrywer van Paulus in sy briewe aan die Tessalonisense en het saam met hom 
en Timoteus gepreek in Korinte (2 Kor. 1:19).  

Uit die brief van Petrus lei ons dus af dat Silas nie net van groot hulp vir Paulus in dié se bediening was 
nie, maar ook vir Petrus. Hoe jammer dat ons nie meer van dié begintyd van ons geloof weet nie! 

Petrus dra ook groete oor van (Johannes) Markus (1 Pet. 5:13), dié een wat deur Barnabas, sy oom, met 
Paulus versoen is ná hulle uitval op Paulus se tweede sendingreis (vgl. Hand. 15:36-41 met Kol. 4:12 en 2 
Tim. 4:11). Markus was dus ook by beide Paulus as Petrus betrokke. Volgens oorlewering het Markus sy 
evangelie geskrywe aan die hand van die herinneringe van Petrus en is dit daarom geen wonder nie dat 
‘n mens baie ooreenkomste kry tussen die evangelie van Markus en die twee briewe van Petrus nie, bv. 
die fokus op Jesus as die Lydende Kneg van Jesaja (vgl. Mark. 10:45; 1 Pet. 1:18). 

Die boodskap van 1 Petrus 

In sy brief beklemtoon Petrus dat die gelowiges burgers is van God se koninkryk. Hulle lewe op aarde 
dus as vreemdelinge en bywoners (1 Pet. 2:11). Dit beteken dat hulle waardes nie bepaal word deur 
hierdie lewe nie, maar deur God se koninkryk (1 Pet. 2:9). Hulle is mense wat uitverkies is om deur Hom 
heilig gemaak te word deur die Heilige Gees (1 Pet. 1:2, 14-16), om aan Hom gehoorsaam te wees en die 
Here Jesus met hulle hele lewe lief te hê (1 Pet. 1:8).  

Dit is daarom ook die rede waarom hulle houding teenoor ander mense getransformeer kan en moet 
word. Hulle word opgeroep om mekaar hartlik en ongeveinsd lief te hê (1 Pet. 1:22) en hulle “goed (te) 
gedra” onder die heidene sodat dié God kan verheerlik omdat hulle die gelowiges se “goeie dade” 
gesien het (1 Pet. 2:12). Die hoop is dat die “onkunde van dwase mense” stopgesit sal word deur 
goeddoen, nie deur kwaaddoen nie (1 Pet. 2:15). God het hulle immers vry gemaak om alle mense te 
respekteer, sowel as die keiser en die owerhede (1 Pet. 2:13,17). 

Nie dat dié inskiklike ingesteldheid altyd met grasie deur die wêreld ontvang sal word nie. Daarom moet 
hulle nie verbaas wees wanneer daar teenstand en beproewings oor hulle pad kom nie. Dit is nie iets 
vreemds nie, maar deel van die pad van lyding wat alle Christene tref (1 Pet. 4:12-14). “Dus moet ook 
hulle wat in oorstemming met die wil van God ly, hulle lewe aan die getroue Skepper toevertrou deur te 
doen wat goed is.” (1 Pet. 4:19). Goeddoen bly die goue reël vir gelowiges in alle omstandighede. 
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1 Petrus 1 – Jubel oor God en leef uit die hoop 

1:1Petrus, ’n apostel van Jesus Christus, aan dié wat uitgekies is, uitlanders in die verstrooiing in Pontus, 
Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië, 2uitgekies volgens die voorkennis van God, die Vader, en heilig 
gemaak deur die Gees om gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus: 
mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word! 

’n Lewende hoop  

3Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons in sy groot barmhartigheid deur 
die opstanding van Jesus Christus uit die dood weer laat gebore word het tot ’n lewende hoop 4op ’n 
onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel vir julle in bewaring is,  

5julle wat, deurdat julle glo, deur die krag van God, bewaar word vir ’n redding wat gereed is om in die 
laaste tyd geopenbaar te word.  
6Wees hieroor bly, al is dit nodig dat julle nou vir ’n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande 
beproewings 7sodat die egtheid van julle geloof, wat waardevoller is as goud wat vergaan, maar nogtans 
met vuur getoets word, bevind mag word tot lof en heerlikheid en eer by die verskyning van Jesus 
Christus.  

8Alhoewel julle Hom nie gesien het nie, het julle Hom lief; alhoewel julle Hom nie nou sien nie, glo julle 
tog in Hom en verbly julle jul met ’n onuitspreeklike en heerlike blydskap 9omdat julle die doel van julle 
geloof bereik, naamlik die redding van julle siele.  

10In verband met hierdie redding het die profete, wat oor die genade vir julle geprofeteer het, noukeurig 
gesoek en ondersoek gedoen.  
11Hulle het ondersoek gedoen na watter persoon en hoedanige tyd die Gees van Christus in hulle 
aangedui het toe Hy Christus se lyding en die heerlikheid daarna voorspel het.  
12Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie hulleself nie, maar julle gedien het in die dinge wat nou aan julle 
verkondig is deur dié wat vir julle die goeie boodskap gebring het deur die Heilige Gees wat van die 
hemel af gestuur is. Hierdie is dinge wat selfs engele begeer om van te leer.  

’n Oproep tot ’n heilige lewe 
13Wees daarom verstandelik paraat, wees helder van gees en hoop volkome op die genade wat vir julle 
geskenk word wanneer Jesus Christus geopenbaar word.  
14As gehoorsame kinders moet julle nie julle gedrag vorm volgens die begeertes wat julle voorheen in 
julle onkunde gehad het nie; 15inteendeel, net soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle self ook 
in julle hele lewenswyse heilig wees  
16omdat daar geskryf staan: “Wees heilig, want Ek is heilig.”*  
17En omdat julle Hom Vader noem wat onpartydig volgens elkeen se dade oordeel, leef in eerbied 
gedurende die tyd van julle vreemdelingskap 18omdat julle weet dat julle nie met verganklike dinge soos 
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silwer of goud losgekoop is uit julle sinlose lewenswyse wat van julle voorvaders af oorgelewer is nie, 
19maar met die kosbare bloed van Christus, soos van ’n lam sonder gebrek of vlek.  

20Hy is vooruit gekies, voor die skepping van die wêreld, maar is in die laaste tye bekendgemaak ter wille 
van julle 21wat deur Hom in God glo, wat Hom opgewek het uit die dood en heerlikheid aan Hom gegee 
het sodat julle geloof en hoop op God gerig kan wees.  

22Omdat julle, in gehoorsaamheid aan die waarheid, julle siele gereinig het met die oog op ongeveinsde 
broederliefde, moet julle mekaar met ’n rein hart innig liefhê; 23want julle is weer gebore, nie uit 
verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat altyd bly.  

24Want:  

“Elke mens is soos gras  

en al sy prag soos die gras se blom.  

Die gras verdroog  

en die blom val af,  
25maar die woord van die Here  

bly tot in ewigheid”; 

dit is die woord wat as goeie nuus aan julle verkondig is. 

Teks en konteks 

Petrus begin sy brief met ‘n helder trinitariese visie op God – 1 Pet. 1:1-2. Hy kies drie aspekte van God 
se verbintenis aan hulle uit om die gelowiges te bemoedig:  

1. God die Vader se voorkennis en uitverkiesing van hulle van ewigheid af,  
2. die Heilige Gees se heiligmakende krag om hulle tot gehoorsaamheid aan God te begelei, en  
3. die besprinkeling met die bloed van Jesus Christus wat nie net iets is wat met die doop gebeur 

het nie, maar inderdaad deur hulle hele lewe hulle reinig om voortdurend met God in 
verhouding te kan staan.  

Dit volg hy op met ‘n verdere lofrede op God – 1 Pet. 1:3-5 – waarna hy van hulle op hulle beurt ‘n paar 
verbintenisse vra:  

1. Hy roep hulle op om oor hierdie God te jubel – 1 Pet. 1:6-12 – en  
2. uit die hoop wat God gee, te leef – 1 Pet. 1:13-25. Dit sluit in dat hulle hele persoonlike 

lewenswandel heilig moet word (13-21), en dat hulle mekaar in die geloofsgemeenskap innig 
met rein harte moet liefhê (22-25). 

Dit sal opgevolg word met verdere oproepe in die volgende hoofstukke: 

• om te fokus op geestelike groei binne die geloofsgemeenskap – “laat julle as lewende klippe 
opbou tot ‘n geestelike huis” (1 Pet. 2:1-10), 

• sowel as op ‘n lewe van respek in die publieke gemeenskap (1 Pet. 2:11-17), 
• wat gewys moet word in arbeidsverhoudinge (1 Pet. 2:18-25),  
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• die huwelik (1 Pet. 3:1-7), 
• en ‘n goeie leefwyse (1 Pet. 3:8-16).  

Dit is immers wat dit beteken om Christus na te volg as mense wat deur God uitgekies is, en daarom as 
vreemdelinge in die wêreld lewe. 

1:1-2 – Die Drie-enige God is aan julle verbind 

Petrus rig sy brief aan die “vreemdelinge van die Diaspora” en dui daarmee die Christene uit die 
heidennasies aan wat verspreid in Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië, provinsies in die noorde 
en weste van wat ons vandag ken as Turkye, woon. Petrus het duidelik ’n band met dié gelowiges, 
hoewel ons nie presies weet hoe dit gebeur het nie.  

Die drie aspekte wat Petrus in vers 2 van die Drie-enige God se verbintenis aan hulle uitspel, is baie 
bemoedigend en eintlik al genoeg om vandag oor na te dink:  

1. “Hulle wat uitverkies is volgens die voorkennis van God die Vader ....” 

God die Vader se voorkennis en uitverkiesing van hulle van ewigheid af dui aan dat God se verhouding 
met sy mense iets is wat in Homself begin het. Die Griekse woord wat hier met voorkennis vertaal word, 
is die woord prognôsis wat ons natuurlik ook sal herken in die mediese term prognose. God het dus 
vooraf geweet dat Hy ons gaan kies! Hy het vooraf besluit om ons te ken!  

God se keuse vir en van ons is daarom nie maar ’n tydelike bevlieging nie, maar het ’n ewige karakter. Sy 
voorkennis is ook nie gebaseer op hóé sy mense is nie, óf wat hulle gedoen het of nog sal doen nie, maar 
gebaseer enkel en alleen op grond van sy eie genadige voorneme. Voorkennis beteken dus: God het 
geweet wat Hy gaan doen. 

Sy uitverkiesende besluit is daarom gebaseer nie op wat ons gaan doen nie, maar op wat Hy gaan doen. 
In sy genade het Hy besluit, voordat ons kon kies of kon vra, om met ons die pad te stap na die nuwe 
koninkryk wat Hy gaan vestig.  

Dieselfde gaan in vers 20 oor sy voorkennis van die Christus gesê word, dié een wat in tyd aan ons 
geopenbaar is. Hy het ook vooraf geweet dat Hy Jesus as die Christus gaan bekendstel.  

Oor só ’n voorkennis en uitverkiesing kan ’n mens net juig. Trouens dit is al manier om daarop te 
reageer. God se keuse vir ons kom dus nie net uit die verre verlede nie. Dit kom uit die tydlose ewigheid 
voor alles tot stand gekom het wat ons as die heelal ken! Tóé al het Hy geweet Hy gaan ons kies om deur 
die Gees heilig gemaak te word sodat ons aan Hom gehoorsaam kan wees.  

Ons het dus in God se gedagtes bestaan, lank voor ons die lewenslig aanskou het. Wat ’n diep voorreg 
en vreugde is dit nie! 

2. “om deur die heiligmaking van die Gees gehoorsaam te wees ....” 

Die Heilige Gees se heiligmakende krag begelei hulle tot gehoorsaamheid aan God. Ons dink nie genoeg 
hieraan nie. Heiligmaking is net so ’n geskenk van God as wat geloof dit is. Die feit dat ons aan God 
gehoorsaam lewe, kom ook van Hom af. Hy het geweet Hy gaan ons heilig maak sodat ons Hom kan ken. 
En Hy is besig om dit nou uit te voer deur die Gees.  
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Dit gebeur uiteraard nie sonder dat ons Hom toelaat en met Hom saamwerk nie. Vandaar die oproep in 
die res van die brief om op God se verbintenis aan ons te reageer met ’n verbintenis aan Hom in die 
praktyk van die lewe. Maar, heiligmaking bly steeds iets wat die Gees in ons doen, en daarom ’n geskenk 
van God. God werk dus in ons met die oog op die toekoms. Hy wil ons volmaak saam met Hom in sy 
koninkryk inneem. 

3. “en met die bloed van Jesus Christus besprinkel te word.” 

Die besprinkeling met die bloed van Jesus Christus dui nie net op iets wat met die doop en met 
wedergeboorte gebeur nie, maar inderdaad op iets wat deur die hele lewe van toepassing is. Die bloed 
van Jesus Christus reinig ons voortdurend om met God in verhouding te kan staan, soos ’n mens ook in 
Hebreërs 9:14 lees: “ hoeveel te meer sal die bloed van Christus ... ons gewete reinig van dooie werke 
sodat ons die lewende God kan dien.”  

God neem dus ook deur Christus verantwoordelikheid vir ons hede, sodat ons by dié toekoms waarop 
Hy reeds in die ewigheid besluit het, kan uitkom. 

1:3-12 – Jubel oor God in allerhande beproewings 

Met hierdie inleiding is dit geen wonder dat Petrus uitbars in ’n lofbetuiging aan God nie. Hy fokus op 
die ewige erfenis wat in die hemel vir ons in bewaring gehou word. Die opstanding van Jesus Christus uit 
die dood is die basis van ons hoop – ’n lewende hoop – dat ons dié erfenis aan die einde in besit sal 
neem. 

Let op hoe Petrus in vers 5 ons geloof en die krag van God aan mekaar verbind: “ja, vir julle wat, deur 
julle geloof, deur die krag van God bewaar word vir die verlossing.” Beide God se krag sowel as ons 
geloof speel ’n rol in ons volharding tot die einde toe. Ons gryp vas aan God, omdat Hy ons gegryp het. 

Oor hierdie erfenis en hierdie toekoms moet ons jubel ... “al moes julle nou eers vir ’n kort tydjie deur 
allerhande beproewings bedroef word.” Daar is immers ’n doel met beproewings – dit wys die egtheid 
van ons geloof, iets wat baie kosbaar is. Die toetsing deur beproewings wys dat geloof beproefd is, dat 
dit die moeite werd is. En die motivering vir ons volharding kom van ons liefde vir die Here Jesus 
Christus, in wie ons glo, al het ons Hom nog nie gesien nie. Hy is die Een van wie ons glo dat Hy ons by 
die verlossing sal uitbring, sodat ons die einddoel van ons geloof kan bereik. 

Petrus herinner die gelowiges daaraan dat hierdie verlossing iets is waaroor baie lankal nagedink en 
navraag gedoen is, sedert die tyd van die profete. Selfs die engele, sê hy, wonder oor presies hoe dit 
werk. Ons het egter nou die voorreg om nie net van ons deelname aan die verlossing oortuig te word 
nie, maar inderdaad mee te werk daaraan deur ons verbintenis aan God.  

1:13-21 – Wees heilig, want God is heilig 

Petrus roep hulle daarom op om verstandelik paraat te wees (“omgord die lendene van julle verstand”) 
en nugter op te tree en hulle volledig op God se genade te verlaat. Hulle hele persoonlike lewe moet van 
God se heiligheid getuig, omdat dit is hoe God is, aangehaal uit Levitikus (11:44-45; 19:2; 20:7). 

Hy spel dit nie meer presies hier uit nie – hy sal later meer prakties skryf oor arbeidsverhoudinge en die 
huwelik wat hierby aanhaak – maar stel dit in die algemeen dat hulle dus nie meer leef soos hulle 
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natuurlike neigings van vroeër (vers 14) en die oorlewerings van hulle voorvaders (vers 18) aan hulle 
voorskryf nie, want dit is sonder kennis van God en lei tot ’n sinlose lewe.  

Hulle moet leef soos God dit aan hulle geopenbaar het in Christus Jesus. Hy is die voorbeeld en die 
inhoud van die geloof. God se heiligheid moet hulle tot ontsag vir God beweeg, nie om vir Hom bang te 
wees nie, maar om Hom te gehoorsaam. Hulle verlossing het Hom duur gekos, omdat hulle: “losgekoop 
is met die kosbare bloed van Christus, Hy wat soos ’n lam is, vlekloos en sonder liggaamsgebrek.” Die 
offer van Christus het hulle dus in die regte verhouding met God gebring. Hulle hele lewe moet nou vir 
God geleef word. 

1:22-25 – Hê mekaar met rein harte innig lief 

Maar die oproep is nie net om persoonlik hulleself aan God te verbind nie. Dit is iets wat ook in die 
geloofsgemeenskap uitgeleef moet word. Die hele idee van ’n innerlike verbintenis aan God kom tot sy 
reg wanneer daar op ongeveinsde manier ware liefde teenoor mekaar betuig word. Hulle moet mekaar 
“innig met rein harte liefhê.” Die Griekse woord wat hier met “innig” vertaal is, kan ook met 
“onophoudelik” vertaal word. Ons moet mekaar onophoudelik lief hê. Dit is immers die tipe liefde wat 
pas by mense wat deur ’n ewige God liefgehê word! 

Die rede hiervoor spruit voort uit die hartsverandering wat hulle beleef het: “Julle is immers weer 
gebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad – deur die lewende en blywende 
woord van God.” Petrus verwys hier na gedagtes wat meer volledig in die evangelie van Johannes en in 
sy eerste brief uitgewerk is (Joh. 1:13; 3:3,7; 1 Joh. 3:9; 5:18).  

Hierdie versekering van God se werk in ons is eintlik ongelooflik. God se ewige werk in ons kan nie 
uitgewis word nie, sê Petrus, en hy kontrasteer God se werk met die bestaan van die mens wat net 
tydelik soos veldblomme en gras is! Ons onverganklikheid en daarom ons hoop op die toekoms lê dus 
nie in onsself nie, maar in die ewige God se besluit.  

Hy het vooraf reeds goed geweet wat Hy met ons wil doen hierna! 

Boodskap en betekenis 

Ja, God het reeds vooraf goed geweet wat Hy met ons wil doen hierna! Daarin lê die diep evangelie van 
hierdie teks vir my opgesluit. Dit maak die volharding in beproewings die moeite werd. Dit moedig my 
aan om onverskrokke heiligheid in alles in my persoonlike lewe na te jaag en as geskenk van God te 
ontvang. Dit inspireer my om onophoudelik en van harte lief te hê. Want, God die Vader het my van alle 
ewigheid af lief. God die Seun neem verantwoordelikheid vir my hede en hou my rein. En God die 
Heilige Gees neem verantwoordelikheid vir my toekoms. Hy sal sorg dat ek die erfenis in besit sal neem. 
Daarom het ek dit eintlik nou alreeds! 

Refleksie 

1. Wat sê hierdie hoofstuk van God, van mense en van die wêreld? 
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2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie hoofstuk vir jou dag en lewe? Dink aan insigte, opdragte, 
en beloftes wat vir jou betekenis het. 

 

 

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê die vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal. 
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1 Petrus 2 – Groei geestelik deur Jesus Christus se voorbeeld te volg 

Die lewende steen en ’n uitverkore volk 
2:1Hou op met alle kwaad en alle bedrog en geveinsdheid en jaloesie en alle kwaadpratery, 2en smag 
soos pasgebore babas na die geestelike, suiwer melk sodat julle daardeur kan groei en gered word 
3omdat julle geproe het dat die Here goed is.  
4Kom na Hom toe, die lewende steen wat deur mense afgekeur is, maar deur God as waardevol 
uitgekies is, 5en laat julleself as lewende stene opbou as ’n geestelike huis, tot ’n heilige priesterdom om 
geestelike offers te bring wat vir God deur Jesus Christus aanvaarbaar is.  
6Want daar staan in die Skrif:  

“Kyk, Ek lê in Sion ’n sluitsteen  

wat as waardevol uitgekies is,  

en hy wat in Hom glo,  

sal verseker nie beskaam word nie.” 
7Vir julle wat glo, is Hy waardevol, maar vir dié wat nie glo nie:  

“Die steen wat die bouers afgekeur het,  

dit het die sluitsteen geword,” 
8en: 

“’n Steen wat jou laat struikel  

en ’n rots wat jou laat val”; 

hulle struikel omdat hulle nie die woord gehoorsaam nie, waartoe hulle ook bestem was.  
9Júlle is egter ’n uitverkore geslag, ’n koninklike priesterdom, ’n heilige nasie, ’n volk wat sy “eiendom” 
geword het sodat julle “die wonderlike dade” kan verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep 
het na sy wonderlike lig;  
10julle wat eens “nie ’n volk” was nie, maar nou “volk van God” is, wat “nie barmhartigheid ontvang het 
nie”, maar nou “barmhartigheid ontvang het”.  

’n Goeie lewenswyse in die wêreld  
11Geliefdes, ek dring by julle aan, as vreemdelinge en uitlanders, om julleself te weerhou van liggaamlike 
begeertes wat oorlog maak teen die siel; 12julle moet ’n goeie lewenswyse onder die heidene hê sodat, 
terwyl hulle kwaadpraat van julle asof julle misdadigers is, hulle julle goeie dade kan sien en God “op die 
dag van sy koms” kan verheerlik.  
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13Erken ter wille van die Here die gesag van elke menslike instelling, of dit die keiser is as die een met die 
hoogste gesag, 14of die goewerneurs as dié wat deur hom gestuur word om kwaaddoeners te straf en 
dié wat goeddoen, te prys.  
15Want so is dit die wil van God dat julle deur goed te doen die onkunde van dwase mense stilmaak.  
16Leef as vry mense, maar moenie julle vryheid gebruik as bedekking vir kwaad nie, gebruik dit as slawe 
van God. 
17Respekteer almal; julle moet die medegelowiges liefhê; julle moet vir God ontsag hê; respekteer die 
keiser. 

Opdragte aan gelowige huisbediendes  
18Huisbediendes, erken die gesag van die eienaars van die huishouding en respekteer hulle volkome, nie 
alleen die goeies en bedagsames nie, maar ook die oneerlikes.  

19Dit is immers genade as iemand, omdat hy bewus is van God se wil, leed verduur, al ly hy onregverdig.  
20Immers, watter eer is daarin as julle dit verduur wanneer julle oortree en geslaan word? Maar as julle 
dit verduur wanneer julle goeddoen en ly, is dit genade van God.  

21Hiervoor is julle immers geroep omdat Christus ook ter wille van julle gely het, en vir julle ’n voorbeeld 
nagelaat het sodat julle in sy voetspore kan volg –  
22Hy wat “nie sonde gedoen het nie”, en “uit wie se mond geen leuen gekom het nie”;  

23wat, toe Hy beledig is, nie terugbeledig het nie; wat nie gedreig het toe Hy gely het nie, maar wat Hom 
oorgegee het aan die Een wat regverdig oordeel;  
24Hy wat self ons sondes na die kruis toe gebring het in sy liggaam sodat ons vir die sondes dood kon 
wees en vir die geregtigheid kon lewe; deur wie se wonde julle gesond gemaak is.  
25Julle het immers soos skape rondgedwaal, maar julle het nou teruggekeer na die Herder en Bewaker 
van julle siele. 

Teks en konteks 

In hierdie hoofstuk fokus Petrus op vier sirkels van geestelike groei waarop elkeen wat in Jesus Christus 
glo, moet fokus: 

1. Sorg dat jyself geestelik groei deur die “melk van die woord” – 2:1-3 
2. Laat julle as lewende klippe opbou tot ‘n geestelike huis vir die Here – 2:4-10 
3. Dien God in die gemeenskap deur goed te doen – 2:11-17 
4. Respekteer jou werkgewer en volhard in goeddoen in die navolging van Christus – 2:18-25 

Hy sal in die volgende hoofstuk nog verder uitbrei oor geestelike groei in die huwelik (3:1-7) waarna hy 
ook nog ‘n aantal riglyne vir hulle sal gee wat gebaseer is op die beginsel dat hulle tot ‘n seën vir die 
geloofsgemeenskap sowel as die breër gemeenskapslewe moet wees (3:8-17). 
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Dit alles word as ingebed in die navolging van die voorbeeld van die Here Jesus Christus verwoord: “Julle 
is immers hiertoe geroep … Hy het vir julle ‘n voorbeeld nagelaat sodat julle in sy voetspore kan volg” 
(2:21). 

Dit is belangrik dat ‘n mens hierdie vier sirkels – vyf sirkels as ‘n mens die volgende hoofstuk in gedagte 
hou – nie só beskou dat jy hulle opeenvolgend moet bemeester nie. Jy begin nie by jou persoonlike 
lewe, vorder dan na inskakeling in die geloofsgemeenskap, en dan eers werk jy aan jou betrokkenheid in 
die gemeenskap, jou werksverhoudinge en jou huwelik nie. Wat vir die een sirkel van God se impak in 
jou lewe geld, geld eintlik ook vir die ander.  

Wat ‘n mens wel moet onthou, is dat ‘n gebrek in die een sirkel sal impakteer op die ander. Slegte 
verhoudinge kan jou persoonlike geestelike lewe omkrap en omgekeerd. Gelukkig, ‘n vordering in die 
een sirkel sal ook altyd ‘n impak hê op die ander. Waar ek in my persoonlike geestelike lewe gevoed 
word deur die woord van die Here, sal dit ‘n impak hê op my inskakeling in die geloofsgemeenskap en 
hoe ek teenoor my werkgewer optree. En inskakeling in die geloofsgemeenskap sal my persoonlike 
geestelike groei bevorder, omdat ander my sal aanspoor en verantwoordelik hou om dit te doen. Só is 
dit met al vyf hierdie dimensies van die geestelike lewe. Al vyf dra by tot integrasie en integriteit in my 
geestelike volwassewording. Ons het al vyf nodig! 

2:1-3 – Groei self geestelik deur die “melk van die woord” 

Die eerste sirkel van geestelike groei is in jou persoonlike lewe. Petrus roep ons op om aan die een 
kant die dinge wat ons geestelike groei strem af te lê: “alles wat sleg is en alle bedrog en geveinsdheid 
en jaloesie en alle geskinder”. Dit is dinge wat jou eie lewe benadeel, sowel as en nog meer belangrik, 
alles wat ander se lewe kan benadeel – bedrog, geveinsdheid, jaloesie en geskinder. Dié dinge maak 
ware lewensgemeenskap met mekaar onmoontlik. Dit keer dat jy jou plek in die liggaam van Christus 
vind waar hulle tot ‘n seën vir jou kan wees, en jy tot ‘n seën vir ander kan wees. 

Maar die fokus op wat jy moet aflê, kan net werk as jy ook fokus op dít wat jy moet opneem, dít waarop 
jy moet fokus. Ons groei nie deur wat ons aflê nie. Ons groei deur wat ons inneem. Petrus gebruik dan ‘n 
beeld van ‘n pasgebore babatjie wat smag na sy ma se melk. Só moet ons aan die ander kant met 
absolute passievolle vreugde fokus op die “suiwer geestelike melk” – letterlik: “suiwer melk van die 
woord” – dít wat net die Here deur die Skrif, deur die “ingeplante woord” (Jak. 1:21) en deur die Here 
Jesus self as die Woord van God vir ons kan gee. 

Die woord van die Here is die bron van geestelike krag wat ons verlos van ons geestelike gebreke en ons 
geestelik sterk maak om met die Here en binne sy liggaam en die gemeenskap daarbuite as sy kinders te 
kan lewe. En dit sal ons kan doen as ons maar net begin om te proe aan die “goedheid van die Here” 
soos Hy dit vir ons op soveel maniere aanbied. 

2:4-10 – Laat julle as lewende klippe opbou tot ‘n geestelike huis vir die Here 

Die tweede sirkel van geestelike groei is die inskakeling in die geloofsgemeenskap. Let op hoe die 
eerste aksie in ons inskakeling binne die liggaam van Christus aan die Here self verbind word: “Kom na 
Hom toe … en laat julle as lewende klippe opbou tot ‘n geestelike huis … om geestelike offers te bring 
wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is.” (vers 4-5). Dit gaan nie in die eerste plek in jou 
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gemeenskap met ander oor die inskakeling by ander gelowiges nie, hoe belangrik dit ook al mag wees, 
maar oor jou gemeenskap met die lewende God.  

Hy is die sentrum van alles, die spil waarom die geestelike lewe draai. Dit is dus jou verhouding met Hom 
wat aan jou jou plek gee in die liggaam van Christus. Dit is Hy wat jou inmessel in die geestelike huis van 
gelowiges. Die kerk is immers in sy diepste wese die liggaam van Christus op aarde. Dít moet ons baie 
goed besef. 

Dié drie dinge wat ek in my aanhaling uit daardie twee verse uitgelig het – kom na Hom toe, laat julle 
opbou, bring geestelike offers – is dan vir my ook die kortste beskrywing van wat in die Christelike 
gemeenskap belangrik is. 

1. Dit gaan in die eerste plek oor Jesus. Hy is die sin en betekenis van die liggaam van Christus.  
2. Dit gaan in die tweede plek daaroor dat jy jou plek in die liggaam van Christus moet vind. Elkeen 

het ‘n funksie en ons moet mekaar help om dit nie net te ontdek nie, maar ook te beoefen (vgl. 
ook wat Paulus hieroor skrywe in Efesiërs 4:12-16). 

3. Dit gaan in die derde plek daaroor dat ons die Here God moet dien met ons “geestelike offers” 
wat uiteraard aanbidding en lofprysing insluit, maar ook ons diens en getuienis in die wêreld. 

Petrus haal dan drie gedeeltes uit die Skrif aan wat die punt wat hy maak, bevestig, dat Jesus die 
spilpunt van alles is. Die eerste aanhaling bevestig die verlossing wat dit bring vir almal wat glo: Jes. 
28:16. Die ander twee aanhalings bevestig die gevaar van struikeling wat Hy vir dié wat aan Hom 
ongehoorsaam is, inhou: Ps. 118:22; Jes. 8:14. 

Petrus is egter oortuig dat dié gelowiges deel het aan die verlossing van die Here, dat Jesus vir hulle die 
hoeksteen is en beskryf vier kenmerke van die “geestelike huis” van die Here. Hulle is ‘n “uitverkore 
geslag”, ‘n “koninklike priesterdom”, ‘n “heilige nasie”, en ‘n “volk wat aan God behoort”. Dit spel God 
se voorkeur vir hulle uit, sowel as wat Hy van hulle binne hierdie wêreld maak. Hulle leef op ‘n sekere 
manier – heilig – en hulle bedien God en die wêreld as rigtinggewende – konings – tussengangers – 
priesters. Hulle staan dus in ‘n baie besondere verhouding met God, en tree, soos Jesus, in en vir hierdie 
wêreld op. 

Petrus spel hierdie taak nog verder uit deur te sê dat God hulle gekies het om sy ontferming te ontvang: 
“’sodat julle die deugde kan verkondig’ van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike 
lig.” Die wêreld moet hoor dat God hulle lief het en dit met hulle goed bedoel. Só kan hulle Jesus as 
hoeksteen van hulle eie lewe ontvang, en nie die gevaar loop om oor Hom te struikel nie. Só breek die 
lig deur in ‘n wêreld wat in duisternis gehul is. 

2:11-17 – Dien God in die gemeenskap deur goed te doen 

Die derde sirkel van geestelike groei is die wyse waarop jy in die gemeenskap optree. Petrus herinner 
hulle daaraan dat hulle burgers van God se koninkryk is wat hier as bywoners en vreemdelinge lewe. 
Daarom moet hulle getrou bly aan dit wat pas by mense wat aan sy koninkryk behoort. 

Hy spel tien riglyne uit wat as ‘n soort tien gebooie vir ons alledaagse lewe kan dien: 

1. Weerhou jou van liggaamlike begeertes wat stryd voer teen jou siel – jou bewussyn van God – 
vers 11. Dit sluit enigiets in wat jou gewete kan verswaar of jou fokus van God kan afhaal. 
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2. Gedra jou goed in die gemeenskap sodat hulle in jou goeie dade God kan raaksien, selfs 
wanneer hulle jou beswadder – vers 12. Dit is ook wat Jesus in die Bergrede van ons vra: “Net so 
moet julle julle lig voor die mense laat skyn sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader 
wat in die hemele is, kan verheerlik.” (Matt. 5:16). 

3. Wees onderdanig aan elke menslike instelling – dit bring orde in die samelewing – vers 13-14. 
Dit is wat Paulus ook van gelowiges vra in Romeine 13 – “want daar is geen gesag wat nie van 
God afkomstig is nie.” Uiteraard kan die owerheid verword en afvallig raak van God se goeie 
orde, soos Johannes in Openbaring 13 skryf. Dan mag en moet ‘n mens jou vir verandering 
beywer. Maar die basiese ingesteldheid om die orde binne die samelewing te handhaaf, is 
belangrik, selfs wanneer ‘n mens jou vir verandering beywer. Dit is deel van die liefdesgebod. 

4. Probeer onkunde deur goed doen stopsit, selfs wanneer dwase mense se onkunde wanorde 
bring – vers 15. Dit is waarskynlik die moeilikste opdrag, maar tegelykertyd ook die belangrikste 
een. Die versoeking om óók dwaas of nog erger bóós op te tree, moet te alle tye vermy word. ‘n 
Mens maak nie iets reg deur self kwaad te doen nie. 

5. Leef as vry mense wat nie verslaaf is aan enigiets nie – vers 16a. 
6. Dien God in alles en moenie julle vryheid gebruik as dekmantel vir die kwaad nie – vers 16b. 
7. Respekteer alle mense – vers 17a. Jou bewys van respek aan ander mense, al verskil jy selfs 

drasties, verdien baie keer vir jou ‘n spreekbeurt, ‘n opening om jou eie bydrae te kan maak. 
8. Bejeën die medegelowiges met liefde – vers 17b. Ons kan nie verwag dat die wêreld ons liefde 

vir mense ernstig sal opneem, as ons nie in die eerste plek ook lief is vir mekaar nie. 
9. Leef in ontsag vir God – vers 17c. Dit bly die kern van alles. God is nooit iets of iemand 

vanselfsprekend nie. 
10. Respekteer die keiser – vers 17d. Dit is ook ‘n moeilike een, maar een wat ten minste uit 

eerbied vir die posisie van leierskap van ons gevra kan word. Dit beteken nie dat ons moet ja en 
amen sê op wat die keisers van die wêreld aanvang nie. 

2:18-25 – Respekteer jou werkgewer en volhard in goeddoen in die navolging van 
Christus 

Die vierde sirkel van geestelike groei is die werknemer-werkgewer verhouding in die arbeidsmark. Hy 
noem hier spesifiek huisbediendes, maar dit is natuurlik op enige werknemer-werkgewer verhouding 
van toepassing, ook op die omgekeerde werkgewer-werknemer verhouding. Soos hy ‘n paar keer in die 
vorige perikoop onderdanigheid, respek en ontsag as riglyne vir hulle gedrag in die gemeenskap 
uitgespel het, doen Petrus dit nou weer: “wees met groot ontsag aan julle werkgewers onderdanig, nie 
net aan die goeies en vriendelikes nie, maar ook aan die onredelikes.” 

As hulle nie met genade deur werkgewers hanteer word nie, kan hulle hulleself vertroos met die feit dat 
dit genade is as iemand: “omdat hy met God rekening hou, onregverdige lyding verduur.” Wanneer 
iemand onder hierdie gelowiges volhard: “terwyl julle goed doen en dan tog ly – dit is genade by God.” 

Dit is iets wat ons ook nie so maklik hoor nie, want ons soek regverdigheid en billikheid. Ons wil dit ook 
in hierdie lewe ervaar, nie eers later nie. Dit gaan egter hier oor meer as maar net die ervaring van 
regverdigheid en billikheid wat óns wil hê. Dit gaan vir Petrus om die ervaring wat ánder mense van God 



19 
 

het in hulle kontak met ons. Dit is waarom onregverdige lyding verkiesliker is as die versoeking om 
iemand anders in eie munt terug te betaal. 

Die enigste voorbeeld wat óns in ons werksverhoudinge, en die Christelike gemeenskap in die breë aan 
die wêreld kan en mag najaag, is dié van die Here Jesus Christus. Hy het vir ons ‘n voorbeeld nagelaat 
wat ons moet navolg, ‘n voorbeeld van lyding “ter wille van”. In sy voetspore moet ons volg. 

Petrus gebruik hier Jesaja 53 se skets van die Lydende Dienskneg van die Here en pas dit op die Here 
Jesus Christus toe. Hy lig vier kenmerke van Jesus se reaksie op lyding uit en gebruik dit as aansporing 
van die gemeente dat hulle op dieselfde wyse sal optree:  

1. Hy het nie sonde gedoen nie. 
2. Hy het nie bedrog gepleeg nie. 
3. Hy het nie teruggeskel nie. 
4. Hy het nie gedreig nie. 

Daarby voeg hy vier kenmerke van die tipe transformasie wat Jesus bewerk het, ook as ‘n aanmoediging 
dat gelowiges op dieselfde wyse in hulle eie situasies sal optree: 

1. Hy het Homself aan God toevertrou wat regverdig oordeel. 
2. Hy het ons sondes aan die kruishout gedra, sodat ons vir geregtigheid kan leef. 
3. Hy het ons genees deur sy verwonding. 
4. Hy het ons na God toe laat terugkeer. 

Dit moet ons doel wees in onregverdige lyding, hoe moeilik dit ook al is. Ons het die dure plig om 
transformerend op te tree, in alles te kyk of ons nie die situasie kan omkeer deur ons gebede, gedrag en 
goed doen – “walking in the opposite spirit” soos dit ook bekend staan – in die hoop dat ons die 
onregverdiges vir die Here kan wen nie. 

Boodskap en betekenis 

Petrus is tegelykertyd diepsinnig in sy verwoording van die Christelike lewe sowel as baie prakties in sy 
toepassing daarvan in die geloofsgemeenskap se lewe. Hy gebruik die beeld uit Jesaja van die Lydende 
Dienskneg van die Here om nie net die Here Jesus se lewe in perspektief te plaas nie, maar ook vir ons 
aan te moedig om soos Hy lyding te verduur ter wille van die transformasie van presies dié mense en 
sisteme wat dwaas en onkundig optree. 

Dié prentjie van die Lydende Kneg stimuleer ons verbeelding om baie prakties gestalte te gee en 
geestelik te kan groei. Hy spel uit hoe ons geestelik hierin kan groei: persoonlik, binne die 
geloofsgemeenskap, in die publieke gemeenskap sowel as in arbeidsverhoudinge. In die volgende 
hoofstuk sal hy ook die huwelikslewe byvoeg. Petrus se tien riglyne is daarby iets wat ‘n mens maklik kan 
opplak êrens in jou huis, om jou te herinner aan hoe geestelike groei jou hele lewe kan deursuur.  

Refleksie 

1. Wat sê hierdie hoofstuk van God, van mense en van die wêreld? 
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2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie hoofstuk vir jou dag en lewe? Dink aan insigte, opdragte, 
en beloftes wat vir jou betekenis het. 

 

 

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê die vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal. 
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1 Petrus 3 – Wees mense wat seën, sodat julle seën as erfdeel kan 
verkry 

Mans en vroue binne huweliksverband 
3:1Net so moet julle, vroue, die gesag van julle eie mans erken sodat, selfs as sommige nie die woord glo 
nie, hulle sonder ’n woord deur die lewenswyse van hulle vroue gewen word, 2wanneer hulle altyd sien 
hoe rein en vol ontsag julle lewenswyse is.  

3Julle versiering moenie uiterlik wees nie: die vleg van hare, omhang van goud of aantrek van klere; 
4maar die hart se innerlike wese met die onverganklikheid van ’n sagte en stil gees, wat in God se oë 
baie kosbaar is.  

5Want so het ook die heilige vroue, wat hul hoop op God gevestig het, destyds hulleself versier deur die 
gesag van hulle eie mans te erken, 6soos Sara Abraham gehoorsaam het en hom “heer” genoem het. 
Julle het haar kinders geword as julle goeddoen en nie bang is vir enige verskrikking nie.  

7Net so moet julle, mans, verstandig met julle vroue as die swakker houer saamleef, en bewys eer aan 
hulle, aangesien hulle ook mede-erfgename van die gawe van die lewe is, sodat julle gebede nie 
gehinder word nie.  

Lyding ter wille van die geregtigheid 
8En ten slotte: wees almal eensgesind, simpatiek, lief vir medegelowiges, goedhartig en nederig.  

9Moenie kwaad met kwaad vergeld nie, of belediging met belediging nie, maar seën eerder omdat julle 
hiervoor geroep is sodat julle seën kan ontvang.  
10Immers,  

“dié een wat die lewe wil geniet  

en goeie dae wil sien,  

moet sy tong weghou van kwaad  

en sy lippe van leuens vertel,  
11en hy moet ophou met kwaad,  

en die goeie doen,  

hy moet vrede soek en dit najaag;  
12want die Here sorg vir die regverdiges,  

en sy ore is oop vir hulle gebede,  

maar Hy rig Hom  

teenoor dié wat slegte dinge doen.” 
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13En wie sal julle sleg behandel as julle ywerig vir die goeie word?  
14Maar selfs as julle ter wille van wat reg is, sou ly, is julle gelukkig. En moet hulle nie baie vrees nie en 
moenie ontsteld wees nie, 15maar heilig in julle harte Christus as Here, en wees altyd gereed vir 
verdediging teenoor enigeen wat van julle rekenskap vra oor die hoop in julle, 16maar doen dit met 
nederigheid en respek, met ’n skoon gewete sodat wanneer van julle kwaadgepraat word, dié wat julle 
goeie lewenswyse in Christus beswadder, skaam gemaak kan word.  
17Dit is immers beter dat julle ly, as dit God se wil sou wees, omdat julle goeddoen, eerder as kwaad 
doen.  

18Christus het immers ook eens en vir altyd vir sondes gely, as regverdige ter wille van onregverdiges 
sodat Hy julle na God kon lei, Hy wat liggaamlik doodgemaak is, maar geestelik lewend gemaak is;  
19so het Hy gegaan en in die gevangenis ook vir die geeste gepreek 20wat destyds ongehoorsaam was, 
toe God in Noag se dae geduldig gewag het terwyl die ark gebou is, waarin min, naamlik agt persone, 
deur die water gered is.  
21Dit stem ooreen met die doop, wat julle ook nou red. Die doop is nie ’n verwydering van die liggaam se 
vuilheid nie, maar is ’n versoek aan God vir ’n skoon gewete, deur die opstanding van Jesus Christus, 
22wat hemel toe gegaan het en aan die regterkant van God is, nadat die engele, magte en kragte aan 
Hom onderwerp is. 

Teks en konteks 

Petrus voltooi die vyfde sirkel van sy lering oor geestelike groei in hierdie hoofstuk waarin hy uitspel hoe 
dit in die huwelikslewe tot sy reg sal kom deur in eerbied en begrip vir mekaar te lewe – vers 1-7. Ten 
slotte gee hy aandag aan ‘n paar algemene riglyne – ‘n mens kan dit ook as ‘n sesde sirkel van geestelike 
groei formuleer – vir hulle gedrag waarin hy op sekere temas uit die vyf sirkels van geestelike groei 
uitbrei – vers 8-22.  

Regdeur is die voorbeeld van Christus steeds die maatstaf vir geestelike groei in al die verskillende 
dimensies van hulle verhoudinge met ander mense, uitgedruk met die algemene stelreël: “Wees mense 
wat seën omdat julle daartoe geroep is, sodat julle seën as erfdeel kan verkry.” Aan die einde van die 
hoofstuk raak Petrus ook die impak van die evangelie aan op dié wat reeds dood is. 

3:1-7 – Leef in eerbied en begrip vir mekaar in die huwelik 

Petrus praat hier in vers 1-6 met getroude gelowige vroue en in vers 7 met getroude gelowige mans. 
Waarskynlik was daar in dié geloofsgemeenskappe méér gelowige vroue met “ongehoorsame” mans as 
andersom, vandaar die meer uitgebreide riglyne vir die getroude gelowige vroue.  

Let op dat die veronderstelling hier is dat gelowiges met ander gelowiges moes trou, hoewel Petrus ook 
implisiet erken dat dit nie altyd só is of kán wees nie. Hy praat waarskynlik egter nie van uit en uit 
ongelowiges nie, eerder van “sommige (wat) aan die woord ongehoorsaam is”, hoewel sommige 
geleerdes die ongehoorsames as ongelowiges wil interpreteer. 
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Dit is ook interessant om die gelykluidende opdrag van eerbied – gerig aan die gelowige vroue – en 
respek – gerig aan die gelowige mans – raak te sien.  

• In die geval van die vroue word dié eerbied uitgespel met die drie frases: “aan julle eie mans 
ondergeskik wees”, “saggeaarde en rustige gees”, en “aan hulle eie mans onderdanig wees”. Dit 
alles vorm deel van die “rein, eerbiedige leefwyse” waarmee hulle hul mans, selfs wanneer dié 
aan die woord ongehoorsaam is, moet wen vir die evangelie. Trouens, hulle sal “sonder ‘n woord 
gewen kan word deur die manier waarop julle leef.” Só het Petrus dit ook al uitgespel in die 
vorige hoofstuk dat: “God wil immers hê dat julle deur goed doen die onkunde van dwase mense 
stopsit.” (2:15). 

• In die geval van die mans word dié respek in twee frases uitgespel: “begrip toon as die swakker 
geslag” en “as mede-erfgename van die gawe van die lewe met respek behandel”. Die woorde 
wat as die swakker geslag vertaal is, kan ook letterlik as die swakker kruik of swakker vat vertaal 
word. Petrus verwys hier waarskynlik nie na enige inherente swakheid in vroue per se nie, maar 
na die wyse waarop die samelewing na vrouens gekyk het en hulle as minderwaardig teenoor 
mans, selfs as hulle besitting, beskou het. Petrus maan hulle dus om, selfs waar die samelewing 
steeds só ‘n beskouing oor vroue handhaaf, en/of waar sommige van hulle selfs nog só gedink 
het, hulle hul vroue steeds met respek sal behandel. Die impak van hierdie respekvolle lewe, 
word in ‘n groter vrymoedigheid in gebed ervaar: “sodat julle gebede deur niks belemmer kan 
word nie.” 

Let ook op dat die aanmoediging dat vroue nie hulle skoonheid in uiterlike dinge moet vind nie, maar in 
onverganklike innerlike dinge – ‘n “saggeaarde en rustige gees” – nie téén uiterlike skoonheid gemik is 
nie, maar teen ‘n misbruik of verheerliking daarvan ten koste van innerlike skoonheid. 

Dit is ook interessant dat Petrus duidelik uitspel dat vroue nie deur hierdie eerbiedige leefwyse tot ‘n 
tweedeklas bestaan verdoem word nie, maar opgeroep word om goed te doen: “en julle nie deur enige 
dreigement te laat afskrik nie.” Dié eerbied en respek kom dus uit eie keuse in navolging van die 
voorbeeld van die Here Jesus Christus. 

3:8-22 – Laat Jesus Christus die maatstaf vir julle gedrag wees 

Petrus vervolg met ‘n hele aantal riglyne vir hulle gedrag in die geloofsgemeenskap sowel as in die 
breër publieke gemeenskap. Let op hoe hulle eensgesindheid, meelewendheid, onderlinge liefde, 
ontferming, nederigheid, vermyding van vergelding sowel as van skeldtaal, opgesom word in die 
stelreël: “inteendeel, wees mense wat seën omdat julle daartoe geroep is, sodat julle seën as erfdeel kan 
verkry.” 

Hy begrond dié roeping in ‘n aanhaling uit Psalm 34:13-17 waar dit juis die dankbaarheid oor God se 
beskerming is wat ten grondslag lê van die motivering om kwaadpraat en bedrog te vermy, en te fokus 
op die doen van die goeie en die najaag van vrede. “Die oë van die Here is op die regverdiges, en sy ore is 
oop vir hulle gebedsversoeke.” Inderdaad! 

Petrus herhaal wat hy al voorheen gesê het dat lyding ter wille van wat reg is, geseënd is. Daarom moet 
die onkundiges en kwaadwilliges se intimidasie nie gevrees word nie of selfs daaroor ontsteld geraak 
word nie. Die regte manier van optrede in enige situasie van intimidasie of ontsteltenis is om in die 
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eerste plek die Here Jesus Christus te eer en om sy wysheid en optrede te vra, terwyl die antagoniste in 
die tweede plek met beskeidenheid en respek hanteer word. In die derde plek moet rekenskap gegee 
word oor die hoop wat in ons leef en in die vierde plek steeds voortgegaan word om goed te doen, selfs 
al beteken dit lyding. 

Petrus maak dus ‘n baie sterk saak uit daarvoor dat om ander te seën en aan te hou om goed te doen, 
maak nie saak wat die uitdagings of teenstand is wat ‘n mens ervaar nie, te alle tye die regte en 
aangewese ding is om te doen. Dit is ‘n baie sterk beklemtoning in sy brief, ‘n boodskap wat ons baie 
nodig het in ‘n tyd waarin selfgelding en selfverheerliking die botoon in die Westerse samelewing voer. 

Dit is immers die voorbeeld van die Here Jesus Christus, soos Petrus al in die vorige hoofstuk uitgespel 
het, en nou weer doen. Die Christus het vir hulle (en ons) sondes gely: “Hy die Regverdige, ter wille van 
onregverdiges, sodat Hy julle na God kon bring.” Hierin eggo hy dele van Paulus se verkondiging van 
dieselfde teologie (Rom. 6:10) soos ons dit ook in Hebreërs aantref (Hebr. 10:10). 

Hierdie boodskap word aan die een kant in ‘n amper sydelingse kommentaar geteken as iets wat nie net 
vir die gelowiges van Petrus se tyd betekenis gehad het nie, maar ook vir gelowiges uit die verlede. 
“Deur die Gees het Hy ook gegaan en dit vir die geeste in gevangenskap aangekondig.”  

Die “geeste in die gevangenskap” word as “daardie geeste” uitgespel wat destyds ongehoorsaam was 
toe God in Noag se dae geduldig bly wag het terwyl die ark gebou is. Sommige geleerdes dink dat 
daarmee na gevalle engele verwys word óf na bose geeste, maar dit maak vir my meer sin dat daarmee 
na die gestorwe ongehoorsame mense van Noag se tyd verwys word, soos baie geleerdes dit deur die 
eeue uitgespel het. Hulle ongehoorsaamheid word immers in Petrus – sowel as in Genesis 6, waarop 
Petrus se interpretasie berus – spesifiek aan die bou van die ark verbind. Dit maak dit meer natuurlik om 
die “geeste in die gevangenskap” met die geeste van die gestorwe mense van daardie tyd te verbind.  

Dié interpretasie korreleer dan ook met dié van Hebreërs 12:23 waar van die geeste van gestorwe 
gelowiges as “die geeste van die regverdiges wat vervolmaak is” gepraat word. ‘n Mens kan dus die 
“geeste van die regverdiges” in Hebreërs vergelyk met, maar ook onderskei van die “geeste in die 
gevangenskap” in Petrus.  

Wat dié interpretasie verder ondersteun, is dat Petrus in die volgende hoofstuk nog ‘n keer sal verwys 
na die evangelie wat aan: “hulle wat reeds dood is” verkondig is (1 Pet. 4:6). Hy dink daar waarskynlik 
ook aan die geeste van gestorwe gelowiges – dié wat nie in hulle lewe die vervulling van die belofte van 
verlossing ontvang het waarna hulle uitgesien het nie (Hebr. 11:39-40) – aan wie die Here die evangelie, 
die goeie nuus, van verlossing gaan aankondig het, sodat hulle steeds die vreugde van verlossing kan 
beleef, dít waarna hulle uitgesien het, selfs al het hulle reeds die dood ervaar. 

Die prentjie wat ons dus uit beide Hebreërs en Petrus hiervan kry, is dat albei hierdie groepe uit die ou 
bedeling – die “geeste van die regverdiges” en die “geeste in die gevangenskap” – die evangelie ná hulle 
dood gehoor het. Die een groep ontvang dit as ‘n boodskap van redding, dié ander nie, op grond van 
hulle verbintenis en geloof in God terwyl hulle nog gelewe het. Daar is dus nie sprake van ‘n tweede kans 
wat ná die dood gegee is nie, net ‘n bevestiging van wat rééds vóór hulle dood van hulle waar was in die 
vooruitsien van wat God in Christus sou doen, hoe verskuild dié boodskap ook al was. 
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Dié boodskap van Christus se lyding vir ons sondes het aan die ander kant egter ook ‘n direkte impak op 
die geloofsgemeenskap vir wie Petrus skryf. Die doop getuig van hierdie verlossende werk van Christus, 
en is in ‘n sekere sin die voertuig waardeur ons gered word, soos die ark dit destyds vir Noag en sy 
mense was.  

Daarom kan Petrus dit in sterk taal stel: die doop “red ook julle nou.” Só kragtig is die boodskap van die 
doop. Daarom, sê Petrus, kan ‘n mens letterlik jou doop as ‘n “gebedsversoek tot God om ‘n skoon 
gewete” gebruik, “op grond van die opstanding van Jesus Christus.” Soos gelowiges reg deur die eeue 
gedoen het. 

Alles is immers aan Hom onderworpe – engele, magte en kragte. Op Hom kan ons dus nie net vertrou 
nie, maar ons hele lewe bou, óók in onregverdige lyding. 

Boodskap en betekenis 

Petrus verenig hier twee groot tradisies van die OT: God se seën en God se verlossing.  

Aan die een kant spel Petrus die implikasies van God se seën uit: “Wees mense wat seën omdat julle 
daartoe geroep is, sodat julle seën as erfdeel kan verkry.” Soos God ons geseën het, moet ons ander ook 
seën, selfs wanneer ons met dwase en onkundige mense te doene het, selfs waar ons ly onder die 
boosheid van mense en sisteme. Die lyding wat ons só ervaar is in die groter prentjie van die lewe van 
minder belang as ‘n mens dit opweeg teen die ewige heerlikheid van die seën wat vir ons as erfdeel 
hierna wag. 

Aan die ander kant spel Petrus die implikasies van God se verlossing uit: “Die doop dien … as ‘n 
gebedsversoek tot God om ‘n skoon gewete, op grond van die opstanding van Jesus Christus.” Ons kan 
dus ook staatmaak op God se bevryding, soos Noag dit eenmaal ervaar het. God laat ons nooit alleen 
nie, en sal ons bevry, ook in hierdie lewe, en uiteraard volledig in die lewe wat kom. 

Refleksie 

1. Wat sê hierdie hoofstuk van God, van mense en van die wêreld? 

 

 

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie hoofstuk vir jou dag en lewe? Dink aan insigte, opdragte, 
en beloftes wat vir jou betekenis het. 

 

 

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê die vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal. 
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1 Petrus 4 – Bo alles moet julle mekaar innig liefhê 

4:1Aangesien Christus dan liggaamlik gely het, moet julle ook julleself met dieselfde denkwyse toerus, dat 
hy wat liggaamlik gely het, opgehou het met sonde 2sodat hy die res van sy tyd as mens nie langer vir die 
begeertes van mense leef nie, maar vir die wil van God.  
3Immers, die tyd wat verby is, was genoeg om te gedoen het wat die heidene begeer, toe julle geleef het 
in losbandigheid, wellus, dronkenskap, brassery, drinkpartytjies en afskuwelike aanbidding van afgode.  

4Daarom is hulle verbaas omdat julle nie saam ingaan in dieselfde stroom van losbandigheid nie, en 
beledig hulle julle.  
5Hulle sal rekenskap gee aan Hom wat gereed is om die lewendes en dooies te oordeel.  

6Want hiervoor is die evangelie ook aan dooies verkondig sodat hulle soos gewone mense geoordeel kan 
word wat die liggaam betref, maar in die gees kan lewe, soos God lewe.  
7Die einde van alles is naby. Wees dus selfbeheersd en helder van gees sodat julle kan bid; 8en bo alles 
moet julle innige liefde vir mekaar hê omdat liefde ’n menigte sondes bedek.  
9Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla; 10soos wat elkeen ’n gawe ontvang het, moet julle 
mekaar van diens wees as goeie bestuurders van die veelsoortige genade van God.  

11As iemand praat, moet dit God se woorde wees; as iemand dien, moet dit met die krag wees wat God 
voorsien sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag 
behoort vir ewig en altyd. Amen.  

Lyding as Christene 
12Geliefdes, moenie verbaas wees oor die pynlike lyding onder julle wat oor julle kom om julle te toets 
nie, asof iets vreemds met julle gebeur nie, 13maar wees bly in die mate wat julle die lyding van Christus 
deel sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid bly kan wees en oorloop van vreugde.  
14As julle beledig word in die Naam van Christus is julle gelukkig omdat die Gees van heerlikheid, die 
Gees van God aanhou op julle bly.  

15Want niemand van julle moet ly as moordenaar of dief of kwaaddoener of as iemand wat hom met 
ander se sake bemoei nie; 16as hy egter ly omdat hy ’n Christen is, moet hy hom nie skaam nie, maar hy 
moet God verheerlik oor hierdie naam.  

17Want die tyd het gekom dat die oordeel begin by die huishouding van God; en as dit eerste by ons 
begin, wat sal die uiteinde wees van dié wat ongehoorsaam is aan die evangelie van God?  
18En “as die regverdige moeilik gered word, wat sal word van die goddelose en sondaar”?  

19Daarom moet ook dié wat in ooreenstemming met die wil van God ly, hulle lewens oorgee aan die 
getroue Skepper, en aanhou goeddoen. 
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Teks en konteks 

In die verdere ontwikkeling van Petrus se lering oor geestelike groei fokus hy nou op die interne en 
eksterne uitdagings wat hierdie geloofsgemeenskappe sal moet trotseer. Hulle sal vervreemding ervaar 
beide in terme van die verleiding van hulle eie menslike begeertes sowel as in die versoekings van ‘n 
samelewing wat losbandig lewe. Selfs wanneer hulle dié verleiding en versoeking weerstaan, sal dit nie 
die druk van hulle afhaal nie. Vurige beproewings en lyding – net omdat hulle Christene is – is deel van 
die pad van verlossing wat vir hulle voorlê. 

Hy fokus daarom in die volgende twee hoofstukke op vyf sake wat hulle staande kan hou en laat 
volhard: 

• Laat julle lei deur die wil van God – 4:1-6 
• Bedien mekaar met julle genadegawes – 4:7-11 
• Verheerlik God in lyding en doen wat goed is – 4:12-19 
• Versorg die geloofsgemeenskap – 5:1-4 
• Volg die leierskap na en vertrou op die kragtige hand van God – 5:5-11 

Dít is die dinge wat hulle standvastigheid in hulle geloofstryd in die wêreld sal gee. Ons lees nou 
hoofstuk 4 se drie dele en sal daarna hoofstuk 5 se laaste twee lees. 

4:1-6 – Laat julle lei deur die wil van God 

As die Here dan ons gewete skoon gewas het en ons die versekering gegee het dat ons verhouding met 
Hom vasstaan op grond van die opstanding van die Here Jesus Christus (3:21-22), dan kan die Here van 
ons verwag om nie langer aan die “stroom losbandigheid” – “uitspattigheid, begeerte, dronkenskap, 
brassery, drinkpartytjies, en verfoeilike afgodediens” – mee te doen van die wêreld nie, maar ons te laat 
lei “deur die wil van God”. 

Dit is immers waarvoor Christus gely en gesterwe het, sodat ons, soos Hy, met die sonde kan klaarspeel. 
Ons hoef nou nie meer ons deur ons menslike begeertes te laat lei nie, maar kán nou doen wat God van 
ons vra. Die wil van God word hier gebruik in die sin van iets wat God deur my lewe tot stand wil 
bring. Dít is waarvoor ons onsself moet gee. Dít is ook die eerste ding wat ons staande sal hou in ons 
geloofstryd in hierdie wêreld. 

Dat dít die wêreld sal verstom en hulle die geloofsgemeenskap sal laat belaster, mag dit die gelowiges 
nie afskrik nie. God sal immers van almal rekenskap eis. Die gelowiges kan reeds in dié lewe aan Hom 
rekenskap gee. Die ongelowiges sal dit hierná moet doen, en dit sal tot hulle skade wees. 

Vers 6 het ek gister reeds uitgelê. Hoewel ‘n hele aantal geleerdes verkies om die frase: “hulle wat reeds 
dood is”, te interpreteer asof dit dui op mense wat nog lewe, maar geestelik dood is, maak dit vir my 
meer sin om dit te verklaar as bedoelende: “die geeste van gestorwe gelowiges – dié wat nie in hulle 
lewe die vervulling van die belofte van verlossing ontvang het waarna hulle uitgesien het nie (Hebr. 
11:39-40) – aan wie die Here die evangelie, die goeie nuus, van verlossing gaan aankondig het, sodat 
hulle steeds die vreugde van verlossing kan beleef, dít waarna hulle uitgesien het, selfs al het hulle reeds 
die dood ervaar.” 
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4:7-11 – Bedien mekaar met julle genadegawes 

Die tweede aspek van hulle standvastigheid het te make met die wyse waarop hulle mekaar bedien met 
die genadegawes wat God hulle gee: “As goeie bestuurders van die veelvoudige genade van God moet 
julle mekaar bedien in ooreenstemming met die genadegawe wat elkeen ontvang het.” 

Dit sluit in dat hulle selfbeheersd en nugter lewe, en veral baie tyd aan gebed spandeer. Dit sluit in dat 
hulle gasvry teenoor mekaar sal wees, “sonder om te mor”. Dit sluit in dat as iemand die gawe gebruik 
van woorde, hulle dit sal ontvang: “soos woorde van God.” Dit sluit in dat as iemand dien, hulle dit sal 
doen: “vanuit die krag wat God voorsien.” 

“Bo alles moet julle mekaar innig liefhê.” Hoekom? Want die liefde sal ‘n menigte sondes bedek, sê 
Petrus. Daarmee verwys Petrus waarskynlik na beide die wysheidstradisie se waarneming: “Haat verwek 
twis; liefde bedek alles wat aanstoot gee,” (Spreuke 10:12) sowel as na Jesus se lering oor vergifnis.  

Dit is immers Petrus wat die vraag aan Jesus gevra het oor hoeveel keer hy sy broer moet vergewe as hy 
iets verkeerds teen hom gedoen het: “Selfs sewe keer?” Jesus se antwoord: “maar selfs sewentig maal 
sewe keer,” het vergifnis eintlik onverhandelbaar deel van die etos van die koninkryk gemaak (Matt. 
18:21-35) 

Let op hoe hy dié aspek van sy lering afsluit met amen, dit sal so wees! 

4:12-19 – Verheerlik God in lyding en doen wat goed is 

Die derde aspek van hulle standvastigheid lê geleë in hulle insig in die redes vir en doel van lyding, sodat 
hulle dit nie as iets vreemds sal interpreteer nie, maar as iets waardeur God se seën op hulle rus. Die 
uitkoms van onregverdige lyding “ter wille van Christus se Naam,” óf doodgewoon die feit dat iemand ly 
“omdat hy ‘n Christen is,” dra by tot die verheerliking van God se Naam. 

Die NAV het in vers 19 die lyding geïnterpreteer met die vertaling as dat dit gebeur: "omdat God dit wil". 
Dit kan egter ook vertaal word as: "vanweë God se wil" of soos die BDV dit het: “in ooreenstemming met 
die wil van God.” Dit gee ‘n ander betekenis aan die lyding wat meer hoopvol is. Dit is nie dat God besluit 
dat ons moet ly nie. Petrus verwys hier na lyding omdat ons God se wil doen. Dit is waarom ons op sulke 
lyding nie met aggressie en onbegrip moet reageer nie, maar steeds moet voortgaan om God se wil te 
doen, terwyl ons ons lewe aan God toevertrou en veral aanhou om goed te doen! 

Weereens word dit ook begrond in die voorbeeld van die Here Jesus Christus. Ons het op dié manier 
deel aan sy lyding. En ons het die versekering en vreugde dat lyding op paradoksale manier bewys dat 
die Gees van heerlikheid, die Gees van God, op ons rus. 

Dit is beter om in dié lewe deur die smeltkroes van lyding te gaan en in die proses al hoe nader aan God 
te kom, as om die lyding te probeer vermy deur aan God ongehoorsaam te word. Dán bly slegs die vrees 
vir die ewige dood. 

Boodskap en betekenis 

Petrus draai nie doekies om nie. Om God se wil te doen en daarin te volhard is nie kinderspeletjies nie. 
Dit vra vashou en vasbyt. Wat ons bemoedig in dié uitdagende opdrag is die volgende: 
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1. In die eerste plek die sekerheid van wat God wil. Waar ons seker is van ons roeping, help dit ons 
om gefokus te bly.  

2. In die tweede plek help dit dat ons mekaar nie net bedien met ons gawes nie – met woorde van 
God en vanuit die krag van God – maar mekaar ook só lief sal hê dat ons ‘n genadige ruimte vir 
mekaar skep om die Here te kan bly dien, selfs al struikel ons ook vele kere.  

3. In die derde plek inspireer die voorbeeld van Christus ons om aan God gehoorsaam te bly en 
nooit op te hou om goed te doen nie, selfs al ly ons juis omdat ons God se wil doen óf net omdat 
ons die naam Christen dra. 

Refleksie 

1. Wat sê hierdie hoofstuk van God, van mense en van die wêreld? 

 

 

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie hoofstuk vir jou dag en lewe? Dink aan insigte, opdragte, 
en beloftes wat vir jou betekenis het. 

 

 

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê die vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal. 
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1 Petrus 5 – Versorg mekaar en wees voorbeelde vir mekaar 

5:1Op die ouderlinge onder julle doen ek dan ’n ernstige beroep, as mede-ouderling en getuie van die 
lyding van Christus, en as een wat deel in die heerlikheid wat geopenbaar gaan word:  

2wees herders van die kudde van God onder julle, en hou toesig daaroor, nie uit dwang nie, maar 
gewillig, soos God dit wil hê, nie uit skaamtelose gierigheid nie, maar omdat julle gretig is om dit te 
doen, 3nie deur baas te speel oor dié wat julle verantwoordelikheid is nie, maar deur voorbeelde te 
wees vir die kudde; 4en wanneer die Hoofherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van 
heerlikheid ontvang. 

Vermaning om nederig en waaksaam te wees 

5Net so moet julle, jongeres, die gesag van die oueres erken. En, klee julle almal met nederigheid 
teenoor mekaar, want God “opponeer arrogante mense, maar aan nederiges gee Hy genade”.  
6Word dan nederig onder die kragtige hand van God sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd, 7en 
werp elke bekommernis van julle op Hom, want Hy sorg vir julle.  
8Wees helder van denke en waaksaam. Julle vyand, die duiwel, loop rond soos ’n brullende leeu en soek 
iemand om te verslind.  

9Staan hom teen, sterk in die geloof, omdat julle weet dat julle medegelowiges in die wêreld dieselfde 
soort lyding ondergaan.  
10En nadat julle vir ’n kort tyd gely het, sal die God van alle genade wat julle geroep het vir sy ewige 
heerlikheid in Christus Jesus, julle self herstel, stewig maak, versterk en ’n vaste fondament gee.  
11Aan Hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen.  

Afsluitende groete 

12Deur middel van Silvanus, wat ek as ’n getroue broer beskou, het ek kortliks aan julle geskryf, om julle 
aan te moedig en te getuig dat hierdie die ware genade van God is, waarin julle moet vasstaan.  
13Die gemeente in Babilon wat ook uitgekies is en Markus, my seun, groet julle.  

14Groet mekaar met ’n soen van liefde. Vrede vir julle almal wat in Christus is. 

Teks en konteks 

Petrus rond sy brief af deur te fokus op die laaste twee aspekte van hulle gemeentelike lewe wat hulle 
standvastigheid in die geloofstryd in die wêreld sal gee. Die eerste het te make met die leierskap in die 
gemeente en die absolute belang van vrywillige, geesdriftige versorging wat gewortel is in die voorbeeld 
wat hulle stel. Die tweede het te make met die navolging van die leiers se toesig en voorbeeld, terwyl 
almal saam op die kragtige hand van God sal vertrou. Hoekom? “Want Hy gee vir julle om!” 

Ons lees die laaste hoofstuk dus aan die hand van dié indeling, waarna die slot van Petrus se brief aan 
die orde sal kom (vers 12-14): 
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• Versorg die geloofsgemeenskap – 5:1-4 
• Volg die leierskap na en vertrou op die kragtige hand van God – 5:5-11 

5:1-4 – Versorg die geloofsgemeenskap 

Petrus doen ‘n ernstige beroep op die ouderlinge as leiers van die gemeente. “Versorg soos herders die 
kudde van God in julle midde”. Hy spel dié versorging uit op twee maniere: 1) as toesig oor hulle, en 2) 
as voorbeeld vir hulle. Aan die een kant moet hulle dus verantwoordelikheid neem vir die lede van hulle 
geloofsgemeenskap om hulle te help om standvastig te bly. En hulle moet dit doen op vrywillige en 
geesdriftige wyse, nie op ‘n baasspelerige manier óf deur wins daaruit te maak nie. Aan die ander kant 
moet hulle ook as voorbeelde die standvastigheid in die Here voorleef. Woorde wek, maar voorbeelde 
trek. 

Hy motiveer hulle op twee maniere vir hierdie belangrike taak. Aan die een kant verwys hy na homself 
as ‘n voorbeeld vir hulle – as mede-ouderling, getuie, en deelgenoot. Aan die ander kant verwys hy na 
die beloning wat die Here, die “Groot Herder”, vir elke getroue ouderling sal gee, die erekrans van 
heerlikheid wat nooit sal verwelk nie. 

5:5-11 – Volg die leierskap na en vertrou op die kragtige hand van God 

Die keersy van hierdie versorging is natuurlik dat die leierskap se toesig en voorbeeld aanvaar en 
nagevolg sal word, veral deur die jongeres in die geloofsgemeenskap. Nederigheid moet die onderlinge 
gemeenskap kenmerk. 

Petrus roep hulle almal op om al hulle bekommernis op God te werp en die vertroue dat sy kragtige 
hand aan die werk sal kom in hulle lewens. Hoekom? “Want Hy gee vir julle om!” Wat ‘n voorreg. 

Dit is des te meer noodsaaklik, omdat die uitdagings van hierdie lewe ‘n geestelike basis het: “Julle 
teenstander, die duiwel, loop rond ‘soos ‘n brullende leeu’ op soek na wie hy kan verslind.” Daarom moet 
die gelowiges waaksaam en nugter wees om hom te kan teenstaan en standvastig in die geloof te bly. 
Dit is trouens die lot van alle gelowiges regdeur die wêreld. 

Hulle kan egter staatmaak op God se werk, self al sluit dit lyding in, om hulle te herstel, bemagtig, 
versterk en stewig te vestig. Hy het die krag om dit te doen en sal die roeping van Jesus Christus in hulle 
lewens waarmaak. 

5:12-14 – Slotwoord en seëngroet 

Petrus sluit sy brief af met ‘n verwysing na Silvanus wat hom met die skryf van die brief gehelp het, 
sowel as na Markus wat saam met hom sy groete aan die vreemdelinge in die noorde en weste van 
Turkye stuur. Hy spel ook die doel van sy brief uit, dat hy hulle wou bemoedig en hulle nadruklik wou 
verseker: “dat hierdie dinge die ware genade van God is.” Groot woorde. “Staan dan vas daarin!” 

Boodskap en betekenis 

Daar is min dinge wat ‘n geloofsgemeenskap só in harmonie kan laat funksioneer as die fokus aan die 
een kant op onderlinge versorging en aan die ander kant op standvastig saamstaan in die geloof. In dié 
mate wat ons vir mekaar voorbeelde van standvastigheid in die geloof verskaf, in dié mate versterk ons 
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die band wat ons aan mekaar bind. Dit is iets wat van leiers gevra word. Dit is iets wat net soseer van 
volgelinge gevra word. 

Let op dat die teenstand teen die duiwel (diabolos) gevind word in standvastigheid in geloof, persoonlik 
en in die geloofsgemeenskap. Só het Paulus dit ook aan die Efesiërs uitgespel: “Staan dan vas, julle 
heupe omgord met die waarheid, bedek met die borsplaat van geregtigheid en as skoene aan julle voete 
die bereidheid vir die evangelie van vrede. Dra, by dit alles, die skild van die geloof, waardeur julle in 
staat sal wees om al die vurige pyle van die Bose te blus.” (Ef. 6:14-16). 

Refleksie 

1. Wat sê hierdie hoofstuk van God, van mense en van die wêreld? 

 

 

2. Wat is die kern van die boodskap van hierdie hoofstuk vir jou dag en lewe? Dink aan insigte, opdragte, 
en beloftes wat vir jou betekenis het. 

 

 

3. Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê die vir die Here in gebed. Skryf dit neer in jou joernaal. 
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