
Skriflesing: Hand 2:42+46 

                        1 Pet 1:24 – 2:10 

 

Hierdie brief van Petrus is geskryf kort voor Hy doodgemartel is omdat hy ’n Christen is. Hy 

skryf aan die Christene in verskeie Romeinse provinsies in Klein-Asië.  Hulle is deur die 

heidene sleg behandel omdat hulle Christene is. 

As gelowiges was hulle bywoners en vreemdelinge. Hulle het geen regte gehad nie. Hulle 

kon nie eiendom besit nie. Hulle is as nikswerd mense behandel. Hulle is uitgesluit uit die 

samelewing. Daar is teen hulle diskrimineer en oor hulle kwaad gepraat. Hulle is vervolg en 

hulle menswaardigheid is gekrenk. Dit is die prys wat hulle moes betaal omdat hulle 

Christene is. Hulle was vervreem, vereensaam en verslae en dit het baie van hulle se hoop 

laat verdwyn. 

                 

Van ons is ook vandag hooploos. Ons voel minderwaardig. Daar is soveel onsekerhede in ons 

families, by die werk, oor ons finansies en in die land. Van ons is eensaam en verslae. As 

Christene is ons nie gewild nie. En selfs ander Christene laat ons soms minderwaardig voel 

omdat ons nie geestelik so goed soos hulle presteer nie. En dan aanbid ons nog in die NG 

Kerk ook. Die kerk wat volgens die wêreld en ander kerke ‘n sinkende skip is. 

 

Petrus skryf aan ‘n verslae groepie Christene wat ly onder allerlei aftakelende en afbrekende 

magte en hy bemoedig hulle om nie op te gee nie. Hulle moet nie verdwyn en net met die 

stroom saam dryf nie en hulle mag ook nie vergeld nie. Hy roep hulle op om uit te styg bo 

hulle omstandighede. Raak vry van wat mense van jou sê en dink.  

God het jou gemaak, vrygemaak en nuut gemaak. Kry jou waarde by Hom. Weet as gelowige 

dat jy ‘n lewende steen in kerk van God is. En gaan leef so. 

 

1. Jy is deur God as lewende steen gekies. 

Hoor God se liefdeslied vir jou en vind jou unieke identiteit in Hom in 1 Pet 2:9-10a: 

“Julle, daarenteen, is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God   

  afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig    

  van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen  

  volk nie, maar nou is julle die volk van God.” 

 Jy is so kosbaar en spesiaal vir God. 

 

Vir bouers in die antieke tyd was die hoeksteen die belangrikste steen. Dit is eerste gelê in die 

Noord-Oostelike hoek van die gebou. In die ou Nabye Ooste was dit die hoek van voorspoed 

en guns. Alle bouwerk was vanaf die hoeksteen gedoen. 

So is Jesus Christus is belangrikste steen, die hoekklip van die kerk. Alles gaan oor Hom. 

Geestelike bouwerk begin by Hom as eerste steen van die kerk. Laat jou inbou op Hom as 

hoekklip.  

 

2. Jy is deel van sy kerk omdat jy jou laat inbou het. 

‘n Steen kan nie self inbou in ’n gebou nie. Dit moet dit laat inbou. Nie so moet ons ons laat 

inbou in die kerk van die Here. Ons moet doelbewuste kies. Kies om te bou op Jesus 

Christus.  

 

Ons lees in 1 Petrus 2: 5: “Laat julle as lewende stene opbou tot ’n geestelike huis, ...” Dit is 

nie my handeling nie. Dit is God se handeling met my. Ek moet oorgee aan God, aan die 

liefde van die Vader, die verlossing deur Jesus Christus en die kragvolle lewensveranderende 

werking van die Heilige Gees. Hy sal my inbou. 



 

3. Hy bou ons as lewende stene in om te gaan leef tot sy eer. 

Eers as ons in geloof op Jesus Christus as hoeksteen ingebou is, kan ons liefde leef. Dan kan 

ons ophou met elke vorm van kwaad, alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpraat. 

 

Dan gaan dit nie meer oor onsself nie, maar oor God en ander. Ons is kerk om te dien. 

Daarom is by ons nie meer vreemdelinge en bywoners nie. Ons is medeburgers en huisgenote 

van mekaar. Hier gaan weerlose en kwesbare mense liefde en aanvaarding kry. Hier gaan 

hulle warmte en heelword ervaar. 

Hoe gaan ons dit regkry om so ‘n geestelike huis te wees? God moet ons verander. Hy doen 

dit deur sy Gees en sy Woord. Ons lees in 1 Pet 2:2: “Soos pasgebore kindertjies smag na 

melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die 

saligheid verkry.”  

Ons moet smag na suiwer geestelike melk. Smag na die waarheid van die Woord van God.  

’n Baba groei nie as hy of sy nie melk kry nie. Net so kan ‘n wedergebore baba nie groei as 

hy of sy nie geestelike melk, die Woord van God kry nie.  

Vanuit die Bybel word ons geestelik groot en sterk. Smag jy na die Bybel? Wil jy 

naarstigtelik meer daarvan hê soos ’n honger baba wil melk hê?  

Die gevaar is dat ons so na preke luister, dagstukkies en kategese boeke lees en DVD’s kyk 

dat ons nie meer die Bybel oopmaak nie.  Ons moet die Woord lees. 

 

Maar ons mag nie maar net die Woord lees nie. Ons moet dit ook gehoorsaam. Ons lees in 

vers 8 van mense wat struikel omdat hule nie aan die Woord gehoorsaam is nie.  

Die Bybel moet deel van my lewe word sodat ek dit ook kan gaan leef. Vandag lees baie 

mense nie die Bybel nie, maar hulle lees ons. Wat lees hulle as hulle ons sien? 

 

Hulle moet ons ervaar as konings. Ons moet as lewende stene soos ’n goeie koning heers oor 

sonde, die volk beskerm, omsien na minderbevoorregtes en reg en geregtigheid laat geskied.    

 

Die wêreld moet ons sien as priesters.(1 Pet 2:5 en 9a) Soos priesters moet ons offers bring. 

Offer eers jouself soos wat ons lees in Rom 12:1 

“En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee     

  julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die    

  wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen.” 

  Nadat ons onsself geoffer het kan ons, uit dankbaarheid, nie anders as om die offers te bring      

  waarvan ons in Heb 13:15-16 lees nie: “Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n  

  offer van lof bring, dié lof wat aan Hom gebring word deur die lippe wat sy Naam bely.  

  Moenie nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dít is die offers wat vir   

  God aanneemlik is.” 

Dit is wanneer ons so die Woord gehoorsaam leef dat die gemeente relevant raak. 

          

Die wêreld moet ons ook hoor as profete. Ons lees in 1 Pet 2:9: “julle is die volk wat die 

verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit duisternis geroep het na sy 

wonderbare lig.” Ons moet getuig nie net waar dit maklik en aanvaarbaar is nie. Ons moet dit  

tydig en ontydig doen. Gaan vertel van die groot en goeie dinge wat God in jou lewe gedoen 

het. 

 



Afsluiting 

God se waardestelsel is totaal anders as dié van die wêreld. Hy stel nie belang in aardse 

status, aansien, mag en gewildheid nie. Hou daarom op om te wees dit wat wêreld wil hê wat 

jy moet wees.  Hou op luister na wat mense vir jou sê en luister na wat God van jou sê. 

God het jou gekies. Kies jy ook vir Hom. Laat toe dat Hy jou inbou in sy kerk. En bly besig 

met die Bybel sodat jy geestelik groot en sterk kan wees en kan gaan leef as koning, priester 

en profeet tot eer v God 

Amen 

 


