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1 Petrus 1:3-12   

Tema: “God gee ons blydskap wat nie afhang van ons omstandighede 

nie.” 
 

1 Petrus 1:3-12 
3Alle eer aan die God en Vader van ons Here Jesus Christus, want sonder 

dat ons dit verdien, het Hy sy ontferming aan ons betoon deur die proses 

te begin wat op ons weergeboorte uitgeloop het. Nou het ons regtig hoop 

omdat Jesus Christus uit die dood opgestaan het. 4God het inderdaad ’n 

kosbare erfporsie vir sy kinders. Hierdie erfporsie kan nie tot niet gaan of 

besmet word of verwelk nie; God hou dit veilig by Hom. 5En God sal ook 

júlle deur sy krag veilig bewaar sodat julle die verlossing sál ontvang 

deurdat julle op Hom vertrou. Julle verlossing sal in die eindtyd vir almal 

sigbaar word.6Hieroor kan julle baie bly wees, al moet die baie 

beproewings julle vir ’n rukkie laat swaarkry.7Die doel met die 

beproewings is om die egtheid van julle geloof duidelik te laat word. Julle 

geloof word getoets soos goud met vuur getoets en daardeur gesuiwer 

word; en onthou: Julle geloof is vir God baie kosbaarder as goud wat 

vergaan. As die toetse die egtheid van julle geloof uitwys, loop dit uit op 

lof en heerlikheid en eer op die dag wanneer Jesus Christus aan die 

wêreld geopenbaar word. 8Hóm het julle lief, al het julle Hom nooit gesien 

nie. Al sien julle Hom nou nie, vertrou julle op Hom; julle kan die 

wonderlike blydskap wat julle in julle voel, eintlik nie onder woorde 

bring nie. 9Julle ervaar hierdie blydskap, want julle is reeds besig om 

julle finale verlossing, wat die doelwit van julle geloof is, te verkry.10Oor 

hierdie verlossing wou die profete meer weet. Hulle het oor God se 

genade wat vir julle bedoel is, geprofeteer, al het hulle baie vrae oor die 

bedoeling daarvan gehad. 11Hulle het probeer uitvind wat die Gees van 

Christus in hulle bedoel het toe Hy vooruit vir hulle vertel het van Christus 

se lyding en dat Hy daarna verheerlik sou word. Hulle het gewonder met 

wie en wanneer dit alles sou gebeur.12God het aan hulle openbaar dat dit 

wat hulle geprofeteer het, nie vir hulle eie tyd bedoel was nie, maar vir 

julle s’n. Dié Goeie Nuus is nou by julle aangekondig deur dié wat vir julle 

gepreek het met die krag wat die Heilige Gees gee. God self het die Gees 

gestuur. Dit is só wonderlik dat selfs die engele dit alles fyn dophou. 



Blydskap is veronderstel om ‘n kern kenmerk in die lewe van ‘n 

gelowige te wees! (Joh 16:22, Fil 4:4, Gal 5:22, 1 Pet 1:6, 8) 

 

Die gemeente aan wie Petrus skryf is ‘n gemeente wat swaarkry beleef 

het (1 Pet 1:6, 2:12, 2:15, 3:16, 2:19, 4:12) omdat hulle nie ingepas het in 

hulle samelewing nie (1 Pet 1:1, 1 Pet 2:11). 

 

Petrus skryf vir hulle, en ons, om ons te herinner aan die redes vir ware 

blydskap! 

 

A. God ontferm Hom oor ons. 

1 Pet 1:3 Alle eer aan die God en Vader van ons Here Jesus Christus, 

want sonder dat ons dit verdien, het Hy sy ontferming aan ons betoon 

deur die proses te begin wat op ons weergeboorte uitgeloop het.  

1 Pet 2:9-10 Dit geld egter nie vir julle nie, want God het júlle as sy volk 

gekies. Julle is ’n koninkryk wat uit priesters bestaan, ’n nasie wat 

heeltemal in God se diens staan, ’n volk wat heeltemal God s’n is. Dít het 

God bewerk sodat julle vir almal kan wys hoe goed Hy is. Dit is immers Hý 

wat julle uit die duisternis in sy wonderlike lig ingeroep het. “Vroeër was 

julle nie ’n volk nie; nou is julle egter die volk van God. Vroeër het God 

geen ontferming aan julle bewys nie; nou hét julle egter sy ontferming.” 

 

Sleutel: Ware blydskap is ‘n resultaat van die wete dat ek verlos is! 

 

B. God gee ware hoop.  

1 Pet 1:3 ...nou het ons regtig hoop omdat Jesus uit die opgestaan het. 

 

Sleutel: Ons toekomsverwagting is seker, want dit is gebaseer op die 

opstanding en nie op dinge wat mettertyd kan verander nie. Daarom kan 

ons leef met blydskap. 

 

C. God het vir ons ‘n erfenis in die hemel voorberei. 

1. God bewaar ons erfporsie in die hemele. 

1 Pet 1:4 God het inderdaad ’n kosbare erfporsie vir sy kinders. Hierdie 

erfporsie kan nie tot niet gaan of besmet word of verwelk nie; God hou dit 

veilig by Hom.  



2. God bewaar ons sodat ons sal besit wat Hy beloof. 

1 Pet 1:5 En God sal ook júlle deur sy krag veilig bewaar sodat julle die 

verlossing sál ontvang deurdat julle op Hom vertrou. 

 

Sleutel: Om met ware hoop en blydskap te leef moet ons oë op die ewige 

lewe gevestig wees. 

 

D. God het ‘n doel met swaarkry in ons lewe. 

1 Pet 1:7 Die doel met die beproewings is om die egtheid van julle geloof 

duidelik te laat word. 

 

Sleutel: God gebruik beproewings om ons geloof te suiwer sodat ons 

Hom nog dieper kan vertrou en nog meer van Sy blydskap kan ervaar. 

 

E. God gee ons blydskap deur ons verhouding met Jesus. 

1 Pet 1:8 Hóm het julle lief, al het julle Hom nooit gesien nie. Al sien julle 

Hom nou nie, vertrou julle op Hom; julle kan die wonderlike blydskap wat 

julle in julle voel, eintlik nie onder woorde bring nie.  

Fil 3:7-8 Alhoewel ek hierdie menslike dinge eers as ’n wins beskou het, 

beskou ek dit ter wille van Christus nou as ’n verlies. 8Ja, om Christus 

Jesus, my Here, te ken is só wonderlik dat ek alle ander dinge as ’n 

verlies beskou. Ter wille van Hom het ek alles as verlies afgeskryf. Ek 

beskou dit as gemors sodat ek Christus as wins kan verkry.  

 

Sleutel: Niks in die lewe sal ons groter blydskap gee as om Jesus 

persoonlik te ken nie. 

 

BESPREKINGSVRAE VIR KLEINGROEPE EN HUISGROEPE 

1. Heet almal hartlik welkom en OPEN met GEBED. 

 

2. Gee elkeen wat wil, die geleentheid om kortliks te sê hoe dit gaan. 

 

3. Lees die Skrifgedeelte 1 Pet 1:3-12  

 

4. Vra: Wat het jou getref met die lees van hierdie gedeelte of toe jy na 

Sondag se erediens geluister het?  



Gee elkeen wat wil, die geleentheid om te antwoord. 

 

5. Gesels oor: Hoe verstaan jy blydskap in gewone terme teenoor die 

blydskap wat die Bybel van praat..? 

 

6. Petrus gee 5 redes vir ware blydskap: 

6.1 God het Hom oor ons ontferm. 

Lees: 1 Petrus 1:3, Ef 2:8-10 

Bespreek: Hoekom is hierdie wete ‘n rede vir ware blydskap? 

Hoekom gebeur dit dat gelowiges nie opgewonde raak hieroor nie? 

 

6.2 God gee ons ware hoop. 

Lees: 1 Pet 1:3b 

Bespreek: Wat is die fondasie vir die hoop wat gelowiges het, en hoekom 

dit so belangrik in ons Christen wandel? 

Hoe bevorder dié hoop ons blydskap in die Here? 

 

6.3 God het vir ons ‘n erfenis in die hemel voorberei. 

Lees: 1 Pet 1:4-5, 

Bespreek: Wat is dit wat deur God bewaar word? Hoe sou dit die 

gelowiges aan wie Petrus skryf bemoedig het (sien inleiding)? Hoe is dit 

bedoel om ons te bemoedig en hoe gee dit rede vir blydskap? (Kan ook 

bespreek hoekom is ons dikwels nie meer opgewonde hieroor nie?) 

 

6.4 God het ‘n doel met swaarkry in ons lewens 

Lees: 1 Pet 1:6-7, Jak 1:2-4, Rom 5:3-5, Rom 8:28-29 

Bespreek: Na aanleiding van die skrif, hoe sal jy in jou eie woorde stel 

wat die doel is van swaarkry en beproewings in ons lewens? Hoekom 

word ons vertel om daarin te verbly al is dit soms vir ons baie moeilik? 

 

6.5 God gee ons blydskap deur ons verhouding met Jesus. 

Lees: 1 Pet 1:8, Fil 3:7-8, Ps. 16:11, Luk 10:16-20 

Bespreek: Wat beteken dit om blydskap in ons verhouding met Jesus te 

ervaar? Wat beteken dit prakties? 

 

7.  Gee geleentheid vir GEBED. 


