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Gister het ons uit Ps 119:71 die Woord gebring:   “Dit is vir my goed dat ek swaargekry het,  
         want daardeur het ek u voorskrifte geleer.” 

Die Kerngedagte was:  “Dit is goed om swaar te kry want dit bring troos.”     
Vanmôre ontvang ek ‘n dagstukkie van ‘n vriend wat as volg lui:  Ek haal aan… 

“In Pescadero, Kaliforniê, is daar ‘n beroemde strand met ronde klippies.  Met die voortdurende 
dreuning kom die mylelange skuimbranders daar aan en gaan met  hul donderende gebulder woes te kere 
met die klippe op die strand. In die arms van die genadelose golwe word die klippe heen en weer gerol en 
gespoel, teen mekaar geskuur en teen skerp rotse gemaal. Hierdie geweldige wrywing gaan onophoudelik 
nag en dag aan – nooit kom daar rus nie. En die gevolg? Vanoor die hele wêreld stroom die toeriste 
daarheen om van die pragtige ronde klippies te  versamel. Hulle word dan op ‘n plek in die huis geplaas 
wat dien as verfraaing. MAAR gaan net anderkant die rotspunt wat die mag van die golwe breek, en jy 
sal in ‘n stil waterpoel, wat beskut is van die woeste golwe, ‘n menigte klippies ontdek wat nog nooit deur 
toeriste gekies is nie.    WAAROM word hulle ongehinderd gelaat?   Eenvoudig omdat hulle deur die jare 
buite die wrywing ban die golwe gebly het, punterig, skruf en sonder ‘n teken skoonheid en afgerondheid.   
Hulle lyk sommer onafgerond en net nog klippe.” (Cowman LB. 2006:7 Julie) 
 
God weet hoe hy elkeen van ons wil voorberei voordat Hy ons na die hemel toe laat neem. Daarom is 
God besig om ons op unieke wyses voor te berei vir die ewige lewe.   Ook ons word gemaal deur storms 
en swaarkry en ontberings wat ons nie altyd verstaan nie.  Aangesien die Here weet  hoe Hy ons wil 
voorberei vir die ewige lewe, hoe Hy wil hê ons moet gemaal word om gereed te wees vir die ewigheid, 
moet ons op Hom vertrou om ons daarvoor voor te berei. 
 

Uit 1 Petr 4:12-19 lees ons nou van die lyding van die Christen.    Juis dit bring ons by die Kerngedagte 
van vandag uit:  God bereid ons voor vir die ewige lewe!    Hierdie voorbereiding is nie 
maklik nie, want dit gaan defnitief gepaard met lyding.    Daarom gee Petrus vier sake rondom ons lyding 
volgens 1 Petr 4:12-19: 
v12   Verwag lyding en verwag ‘n vuurproef as Christen.   Want in die wêreld is dit nie  

maklik om ‘n christen te wees nie.  Die wêreld wil hulself nie aan God en sy gebod onderwerp nie 
en daarom sal ons ly en swaarkry.   Want ‘n christen bou sy lewe op Jesus  

          Christus as die waarheid, op nederigheid, heiligheid en die begeerte om God te verheerlik. 
v13-14 Verbly jou in die lyding.  Ons lyding is juis omdat ons Christus wil dien, will ewe  

volgens die wil en norme en standaarde soos wat God in sy Woord van ons vra om uit 
dankbaarheid te leef. Dit is ‘n voorreg om die nou pad te bewandel, nie die breë weg nie. 

 13 Ons lyding beteken gemeenskap met Christus.Fil 1:29“God het julle die voorregge- 
gegee om Christus te dien, nie alleen deur in Hom te glo nie, maar ook deur vir Hom tely. 

 14  Ons lyding bring ons by die bediening van die Heilige Gees.“Geseënd is julle wan- 
neer julle beledig word ter wille van die Naam van Christus. Dit is 'n bewys dat die Gees aan wie 
die heerlikheid behoort, die Gees van God, op julle bly.” 

V15-18  Ondersoek jou eie lewe. 
 v15  Hoekom ly ek?   Omdat ek gehoorsaam is aan God of ongehoorsaam is? 
 v16 Skaam jy jou vir Christus of is jy bereid om vir Hom te ly?  Paulus sê die volgende: 

Rom_1:16  Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van 
elkeen wat glo, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood.” 

 v17  Vertrou jou lewe toe aan God.   Daarom is lyding vir Christus goed vir ons.  Daardeur  
weet ons dat ons vir God wil lewe.  Daardeur word ons ook gelei om op God alleen te vertrou.   
Hy berei ons voor vir die ewige heerlikheid.     

  AMEN (Ds Gerrit Kruger Gereformeerde Kerk Centurion. Sel 082 964 5595) 


