
 

Preekvoorligting Sondag 12 Julie 2020 

 

Skriflesing: 1 Petrus 5: 10 - 11 

 

Tema: Die God wat roep tot ewige heerlikheid werk ook in kortstondige lyding 

 

Hierdie brief was vir mense wat dag na dag lyding moes beleef, moes buk onder die “swaarkry 

wat hierdie lewe” vir hulle inhou. Dit is vir hulle wat Petrus wil bemoedig en vertroos in hulle 

skynbare “troostelose omstandighede”.  

 

1. Geloofsperspektief op aardse lyding 

God en lyding – twee sake wat dikwels hand aan hand met mekaar gaan, soveel so, dat lyding 

uiteindelik vir mens ‘n religieuse, ‘n godsdienstige saak word. Jy worstel met jou lyding, maar in 

effek worstel jy net so hard met jou God. Die antwoord hierop lê in die woorde van 1 Pet 5 vers 

10. Die eerste wat hier openbaar word is dat ons in hierdie lewe, ook in ons lyding, met die God 

van “alle genade” te doen het, ‘n God wat “heil en voorspoed” wil vir sy kinders. Waarin lê hierdie 

“heil en voorspoed” vir sy kinders? In die feit dat “die God van alle genade die mens roep tot sy 

ewige heerlikheid in Christus Jesus”.  So wat Petrus openbaar is dat die God wat die heil en 

voorspoed van sy kinders in die oog het, hulle duidelik roep (die gedagte van ‘n harde stem) tot ‘n 

saak waarin hulle nie ‘n keuse het nie (die gedagte van ‘n opdrag) en dit is tot die “ewige 

heerlikheid in Christus Jesus.” Die werklikheid is dus, dat God se doel met  sy kinders is om hulle 

vir ewig by Hom te hê waar Hy alles in almal sal wees – dit ‘n  lewe so wonderlik dat geen mens 

dit nog onder woorde kon bring nie. Dit is verseker ‘n troos om te weet dat lyding ‘n einde het en 

dat daar ‘n wonderlike tyd vir elkeen van ons voorlê waar ons sal deel aan God se heerlikheid, ‘n 

tyd van onuitspreekbare seën en voorspoed. 

 

2. Geloofsperspektief in aardse lyding. 

Dit wat tot nou toe vir ons deur Petrus verkondig is, is sekerlik goed om te weet. Maar wat maak 

dit aan ons lyding in hierdie sogenaamde “kort tydjie”?  Is die boodskap maar net – ons moet maar 

vasbyt daar lê beter tye voor, al is dit eers in die lewe hierna? Verseker nie – baie meer as dit word 

deur Petrus aan ons geopenbaar. Hy skryf in 1 Pet 5:10: “dat God self die gelowiges sal volmaak, 

bevestig, versterk en grondves.” Wat doen God vir die gelowige? Opgesom na aanleiding van die 

betekenis van die vier woorde aan die einde van vers 10: Hy rus die gelowige toe vir sy taak, ook 

om sy lyding te kan hanteer, Hy gee ook aan die gelowige die sekerheid dat hierdie lyding hom 

nie sal onderkry nie, Hy rus die gelowige ook hierdeur toe vir aktiewe diens, dus om nog beter Sy 

eer en heerlikheid te soek en laastens dit met vaste grond onder sy voete – hy, die gelowige, is 

oorwinnaar in Christus. 

 

Slot 

Voorwaar lyding is soms ondraaglik, maar, en dit is wat elkeen van ons moet weet en glo – in alles 

is die God van alle genade tog met ons besig, die God wat sy kinders roep tot ewige heerlikheid, 

maar ook met hulle werk in die kortstondige lyding van hierdie aardse bestaan. 

Mag elkeen van ons in lyding ervaar – God is met ons! 


