
  

 

Augustus 2019 

1 Petrus 3 vers 18 tot 22  
Dit is ’n voorreg om te ly vir wat goed is 

Die voorbeeld van Christus 
 

In Christelike gedrag handel dit vir 
Petrus uiteraard oor Jesus en hy roep 
sy lesers op om Jesus se gedrag na te 
boots, spesifiek ook met betrekking tot 
hulle lyding. 
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v. 13 Die vers begin met ‘n “en” wat anders 
vertaal is in die Afrikaans. Hierdie “en” is die 
skakeling met die vorige perikoop en dui daarop 
dat dit bloot ‘n voortsetting is van die vorige 
argument waarin twee sleutelterme gebruik is, 
naamlik om “kwaad te doen” (letterlike boosheid) 
en om “goed te doen”. Die veronderstelling is dat 
Christene, soos Christus, hulle sal beywer om 
goed te doen. (Let op Tit. 2:14; Ef. 2:10; Hand. 
21:20; 22:3 en Gal. 1:14 vir dieselfde gebruik 
van “beywer”.) 
 
Petrus begin hier met ‘n retoriese vraag, naamlik 

“13Wie sal julle kwaad aandoen as julle julle 
beywer vir wat goed is?” Die antwoord is – 
niemand. Tog is dit juis hierdie antwoord wat 

uitleggers laat kopkrap omdat Petrus net in die 
daaropvolgende verse die hele gedagte van 
lyding vir die regverdiges hanteer. Die verklaring 
lei daarom dat hierdie kwaad dui op ‘n innerlike 

skade wat nie aan hulle vertroue op God 
aangerig kan word nie. 
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v. 14 Sommige mense is so verdraaid dat 
hulle iemand sal vervolg, bloot vir die feit dat 
hulle regverdig lewe, want hierdie regverdige 
lewe bring die woede in sommige mense na 
vore. Petrus is nie fatalisties nie, maar realisties 
en hy erken die verval in die menslike natuur. 
Die lyding waarna hy hier verwys het nie 
betrekking op siekte nie, maar juis op slegte 
behandeling van nie-Christene, eggenote, base, 
bure, ens. Hy ego hier Matt. 5:10 en hy voeg ‘n 
opdrag by – moenie hulle wat julle vervolg, vrees 
nie. 
 

v. 15 Inteendeel, daar moet ‘n heilige eerbied 
vir Christus wees (Vervolg van Jes. 8:13). 
Interessant hoe Petrus hier ‘n teks in die OT 
gebruik wat duidelik na God verwys en dit op 
Jesus van betrekking maak. 
 
Alhoewel die “gereed om ’n antwoord te gee” na 
regsterme kan verwys, is dit hier eerder die 
geval dat dit op ‘n meer informele en persoonlike 
manier gebruik word. 
 
Dit gaan vir Petrus oor die hoop en dit is een van 
sy gunsteling terme. Wees gereed om te die 

Bybel te bestudeer en te praat oor die hoop. 

Liefde en Vrede : Michael  
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Inkleur ontspanning vir die  

volwassenes 
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Inkleur pret vir die jongspan 
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’n Mens kan jou nogal verwonder dat Nabot weier om ’n stuk grond aan die 
koning te verkoop. Hy moes sekerlik die gevolge van sy weiering besef het. 
Hy het tog in die tyd geleef toe koningin Isebel links en regs mense doodge-
maak het. Jy kan gerus 1 Kon 18 en 19 lees om te sien hoe goddeloos Isebel 
was. ’n Mens se grond is tog nie jou lewe werd nie! Dis tog wat die polisie 
dikwels vir mense sê as hulle beroof word: moenie jou verset nie. Werk saam 
met die rower. Jou motor of jou selfoon of jou beursie kan vervang word; jou 
lewe nie. 
 

Maar Nabot het nie só oor die saak gedink nie, want sy grond was nie syne om 
weg te gee of te verkoop nie. Dit was erfgrond, en daarom was dit die Here 
s’n. Hy het dit maar net vir die Here bestuur. In Levitikus 25:23 het God dit 
uitdruklik verbied dat ’n Israeliet sy erfgrond mag verkoop: Geen grond mag 
permanent verkoop word nie, want die land behoort aan My. Julle is slegs 
vreemdelinge en bywoners by My. 
 

Jy sien, Nabot was nie sommer net ’n koppige ou man wat Agab nie sy sin 
wou gee nie. Hy was ’n gelowige, en sy weiering spruit uit sy opregte en diepe 
eerbied vir God en sy gebod. Daarom weier hy, want hy moet aan God meer 
gehoorsaam wees as aan mense, selfs al is dit die koning. 
 

As ons vra: waaroor gaan hierdie hoofstuk? Wat is die boodskap wat 1 Kon 21 
vir ons wil oordra? lê die antwoord waarskynlik o.a. hier. Hierdie gebeurtenis 
vra van ons: Wat maak jy met dít wat God aan jou gegee het? Is jy ’n goeie 
rentmeester van God se seëninge? Pas jy dit noukeurig op? Gebruik jy dit tot 
God se eer? 
 

Hierdie vraag sny natuurlik baie wyd. Dit gaan dan o.a. oor jou geld en jou 
goed: leef jy só met jou geld en jou goed dat die Here daardeur geëer word? 
Want jou geld en jou goed is nie joune om daarmee te maak wat jy wil nie. 
Dis gawes wat die Here in sy groot ruimhartigheid vir jou leen, sodat jy 
daarmee kan leef, ander daarmee kan dien, en bowenal vir Hom daarmee kan 
verheerlik. Dis tog die beginsel agter ons dankoffers: alles wat ons het, is die 
Here s’n, en daarom gee ons aan Hom ’n deel daarvan terug. 
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Maar dis nie net ons geld en ons goed wat die Here s’n is nie. Dis ook ons 
talente, ons kragte, ons liefde, ons tyd, ons woorde. Die vraag wat hierdie ge-
deelte vra, is: leef jy só dat alles wat jy het, die Here verheerlik? “Of julle eet 
en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God,” skryf 
Paulus in 1 Kor 10:31. 
 

Agab het nie só oor die saak gedink nie. Vir hom was Nabot se vroomheid ’n 
groot ergernis. Dis interessant dat die Bybel in sy veroordeling van Agab ver-
wys na die feit dat die land nie Israel s’n is nie, maar die Here s’n wat Hy aan 
hulle gegee het. Vers 26 sê: “Agab het afskuwelik opgetree deur die afgode te 
dien net soos die Amoriete wie se besittings die Here aan die Israeliete gegee 
het.” 
 

Die res van die hartverskeurende verhaal ken jy. Ontstellend hoe maklik Isebel 
die korrupte stadsvaders kon organiseer om Nabot en sy hele gesin (2 Kon 
9:26) uit die weg te ruim. En Agab laat haar begaan, want so kon hy sy sin 
kry: Nabot word met klippe doodgegooi, en Nabot se grond word syne. 
 

Hoe gebeur dit dat ’n mens só deur jaloesie gedryf word dat jy bereid is om te 
moor? Ek dink die antwoord lê presies hier: as jy nie goed verstaan dat wat jy 
het, of wat ander het, gawes uit God se hand is nie. Hy gee dit vir ons in sy 
genade, en ons is alleen maar rentmeesters daarvan, wat dit mag gebruik en 
geniet, maar altyd met erkentlikheid en verantwoordelikheid teenoor Hom, nie 
met besitlikheid nie. Jakobus het al gesê (4:1,2): "Waar kom die stryd van-
daan, waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle 
selfsugtige begeertes wat gedurig binne-in julle woed nie? Julle wil dinge hê, 
maar kry dit nie en wil dan moord pleeg; julle is jaloers op ’n ander man se 
goed en kan dit nie in die hande kry nie en dan maak julle rusie en baklei 
julle." 
 

Ons sukkel nou maar een maal om bly en gelukkig te wees oor die son wat op 
’n ander val. As jou familie of bure se kinders beter presteer as joune; as jou 
kollega voor jou bevordering kry; as jou vriend ’n meisie het en jy nie; as jou 
vriendin ’n mooier figuur as jy het ; as dit beter gereën het op jou buurman se 
plaas – dan krap dit maar hier binne. En dis dan dat jy bitsig teenoor daardie 
een reageer, of met smaak ’n skinderstorie oor haar oorvertel, of baie vrolik 
voel as hy teenspoed het.  
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Liewe gemeente, is dit nie ’n saak waaroor ons ons voor God moet ve-
rootmoedig nie? Dat ons nie ons gawes en goed in erkentlikheid teenoor God 
geniet en gebruik nie? Dat ook óns, wat God liefhet, helaas so dikwels nie me-
kaar liefhet nie, maar net aan onsself dink? 
 

Lees nou 1 Kon 21:27-29 
 

Weet julle wat het my getref van hierdie hoofstuk? Die ongelooflike genade 
van God. Kyk, Agab was ’n slegte ou. Ons het iets van sy aard in hierdie hoof-
stuk gesien. En daarom was Agab die koning wat in die OT steeds as die toon-
beeld van ’n slegte koning voorgehou is, net soos Dawid die maatstaf vir ’n 
goeie koning was. Die Bybel sê van hom (1 Kon 21:25): “Daar was nooit ie-
mand wat hom soos Agab daaraan oorgegee het om te doen wat verkeerd is in 
die oë van die Here nie.” 
 

En wat maak God met hierdie slegte, goddelose koning? Hy kom waarsku 
hom by monde van sy profeet Elia. En as Agab hom in berou voor God ve-
rootmoedig, vergewe die Here hom! Hoor wat sê God (vers 29): “Het jy 
gesien Agab het hom voor My verootmoedig? Omdat hy hom voor My ve-
rootmoedig het, sal Ek die ramp nie tydens sy lewe laat plaasvind nie.” 
 

Ongelooflik. Ongelooflik dat God nie sy rug op Agab gedraai het nie. So is 
God. Genadig. Hy los nie mense in hulle sonde nie. Daarom het Dawid in Ps 
30:6 vol verwondering uitgeroep: “Waarlik, sy toorn duur net ’n oomblik, 
maar sy goedheid lewenslank.” 
 

Daarom kan ons, sondaars, selfgesentreerde, besitlike, eiesinnige, na-ywerige 
sondaars, vanoggend in God se teenwoordigheid leef. Want deur Jesus se 
bloed is ons nie meer sondaars nie, maar verloste kinders van God. 
 
Seënwense! 
 
Jaco Thom 
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Spreuke wat Spreek 
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Kantoorure en kontak besonderhede  
 
Skriba (Netta) en die kerkkantoor 
021 591 5431 
Info@ngkerkgoodwoodpark.co.za 
 

Kantoortye: 
Maandag  14:00 tot 16:00 
Woensdag en Vrydag 08:00 tot 16:00 
Dinsdag en Donderdag 08:00 tot 13:00 en 18:00 tot 19:00 
Gesluit op Dinsdagoggend vir vergadering 09:00 tot 10:00 
 
Ds. Faani 
021 591 6355 
 
Ds. Fanie 
083 225 5076 
 
Ds. Cobus 
021 591 1601 
 
Jeugwerker  - Michael 
083 298 1272 

Kommissie Voorsitters  

Finansies 

R Bekker 

076 262 2205 

  

Jeug 

W Dreyer 

083 469 6200 

  

Getuienis 

Coreen Van Zyl 
072 186 4104 
  

Gemeentebediening 

O Brits 

082 578 2276 

  

Eiendoms 

Zen Van Der Westhuizen  
084 591 4898  
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Maleagie 3:10 
 

Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar 
iets te ete in my huis kan wees, en toets My hierin, sê die Here 
die Almagtige. Toets My of Ek nie die venster van die hemel 

vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat 
julle kan gebruik nie. 

DANKOFFERBETALINGS 
 
Terwille van die veiligheid van ons kollektante, moedig ons 
lidmate aan om van elektroniese  
fasiliteite gebruik te maak, bv Snapscan, debiet 
 order vorms kan by kerkkantoor verkry word of EFT: 
 
Naam:  NG Kerk Goodwoodpark 
Bank / Kode:  Absa / 632005 
Rekeningnommer:  620 580 058 

Jy kan jou 

dankoffer nou 

met jou slimfoon 

gee!  Selfs as jy 

by die huis sit ter-

wyl jy ontspan! 
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Resep van die maand 
BESTANDELE 

 
250 ml. Koekmeel 
60 ml. Kakao 
250 ml. Suiker 
10 ml. Bakpoeier 
1 ml. Sout 
125 ml. Olie 
125 ml. Kookwater 
4 eiers geskei 
5 ml. vanielja 
1 blik ingedampte melk 
125 ml. Suiker 
2 Pakke Neut sjokolade 

Metode: 

 
Verhit oond – 180º C. 
Spuit oondbak van 26 cm. 
Meng koekmeel, kakao en suiker saam. 
Voeg bakpoeier en sout by. 
Klits die eiergele en meng met olie en afgekoelde water 
Meng oliemengsel by meelmengsel en meng goed. 
Klits eierwitte goed styf en vou in mengsel met lepel en 
skep in voorbereide bak. 
Bak vir 45 min. tot gaar. 
Verhit van melk en suiker tot opgelos. 
Giet oor warm koek sodra dit uit die oond kom. 
Wanneer koek heeltemal koud is, Smelt sjokolade en 
res van melk (136ml) saam en smeer oor koek, of maak 
‘n ganache en gooi oor die koek. 


