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28 Junie 2020 

Ds. Carel Jansen 
1 Petrus 5: 5-6 

 Trek nederigheid as voorskoot aan en 
onderwerp jou onder God se sterk hand. 

 

 

 

 

 

 https://gksecunda.co.za/ 

 Gereformeerde Kerk Secunda 

 GK Secunda 

https://gksecunda.co.za/
https://www.facebook.com/groups/95699998201/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCjqCSOUMP7BrZnPQgfrL0Qg


2 
 

 

LEES: 1 Petrus 5:5 – 11  

5  En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouens 
teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want “God weerstaan die hoogmoediges, 
maar aan die nederiges gee Hy genade.”  

6  Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan 
verhoog op die tyd wat Hy bestem het.  

7  Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle.  

8  Wees nugter, wees wakker! Julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, op 
soek na iemand om te verslind.  

9  Bly standvastig in die geloof en staan hom teë. En moenie vergeet nie: dwarsdeur die 
wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur.  

10  God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy 
ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gely het, self weer oprig en julle moedig, 
sterk en standvastig maak.  

11  Aan Hom behoort die krag tot in ewigheid! Amen. 

FOKUS: Vers 5b & 6  

TEMA: Trek nederigheid as voorskoot aan en onderwerp jou onder God se sterk hand. 

INLEIDING 

‘n Persoon wat vir baie van ons in SA nogal irriterend is is die leier van die EFF, Julius 
Malema. Toe hy destyds as leier van die ANC Jeugliga in Bloemfontein verkies is, het hy sy 
minagting vir gesag gewys deur sy broek voor die skare af te trek. Sy kapokhaanhouding het 
hom sy lidmaatskap van die ANC gekos. En toe stig hy die EFF. Hy is nog relatief jonk, met ‘n 
baie groot mond, geen respek vir enige orde en gesag nie.  

Al hou die meeste van ons nie van Malema nie, het hy ‘n baie groter invloed op ons as wat 
ons wil erken.  

Nederigheid is vir die jonger mens van de 21e eeu ‘n onbekende woord. Jy moet jou sê kan 
sê, jy moet vryheid hê om jou keuses te maak,  jy moet selfvertroue hê, seker wees van 
waarheen jy oppad is, en wat jy wil bereik ... hierdie wêreld is ‘n harde wêreld. Net die 
sterkstes oorleef en kom bo uit.  

‘n Hoogmoed-houding het die norm in die samelewing geword – ons noem dit selfvertroue. 
Luister maar hoe maak pa’s en ma’s, oupa’s en ouma’s opmerkings langs ‘n sportveld.  
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NEDERIGHEID. In die 21e eeu benader jy dit met die minagting wat dit verdien. 

En tog vir almal in die gemeente: trek vir jou ‘n voorskoot aan. En as jy nie een het nie, kry 
maar een, en vee jou gelyk met die grond.  

Dit is so dat die HG deur Petrus met die jonger mense begin. Onderdanig wees aan die ouer 
mense. Uit die grondteks: onderwerp julle jongmense aan die herderlike leiding van die 
ouderlinge.  

Deur herderlike versorging word jy as bate vir God gevorm.  

Maar ek sien al iets van ‘n ongelukkigheidsfrons dat die jongmense nog ‘n keer uitgesonder 
word. Alhoewel ‘n belangrike opdrag, is dit oorgang waarin die Gees ons deur Petrus by die 
belangrike saak bring, uitgedruk in veral 2 werkwoorde:   

TREK DIE VOORSKOOT VAN NEDERIGHEID AAN. 

Vir almal in die gemeente: trek vir jou ‘n voorskoot aan ... die voorskoot van nederigheid.   

Onthou, dat die HG deur Petrus aanvanklik praat met gelowiges wat in in die samelewing 
swaargekry het. Hulle is vanweë hulle Christelike geloof deur baie mense verag. Dat hulle 
optrede nie deur die normaal van die samelewing bepaal word nie, maar deur die norm van 
God se Woord het meegebring dat baie mense hulle afgemaak het as belaglik ... Bv die 
normaal van die samelewing is as iemand jou te na gekom het, of vergelding of van jou wil 
ek niks meer weet nie. Terwyl die norm van die Bybel (1 Pet 4:8) is dat ons die liefde tot die 
uiterste toe strek om baie sondes te bedek. As ‘n gelowige volgens die Bybelse norm optree, 
is hy/sy daaroor verneder.  

In baie geselskappe was die gelowiges nie meer welkom nie. Verskillende 
samelewingstrukture het dit ook as normaal gesien dat jy maar teen Christene kan 
diskrimineer ... in die staat en politiek, en in die werkplek. 

Logies behoort jou optrede  te wees: maak jou rug styf. Moenie dat mense oor jou loop nie.  

Nee. Trek jy die voorskoot van die slaaf aan. Die voorskoot van nederigheid ... hierdie 
voorskoot is jou, Christen, se handelsmerk kleredrag. Dit behoort jou in elk geval baie geld 
te spaar, want al hierdie voorskote se handelmerk is dieselfde: nederig en een grootte pas 
almal.  

Petrus self het goeie ondervinding hiervan. Toe hy saam met die ander dissipels daar in die 
bovertrek was om saam met Jesus die pasga te vier. Hy onthou ook goed hoe hulle dikwels 
onder mekaar probeer het om darem erkenning te kry vir elkeen se bedrae sodat hulle 
ereplekke in God se koninkryk kan inneem. 
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Maar dan sien Petrus met sy eie oë, hoe hulle Here en leermeester sy boklere uittrek en ‘n 
doek om sy middel knoop ... ‘n voorskoot. En hy neem ‘n skottel water en hy doen wat 
normaalweg ‘n slaaf se werk was ... Hy was die voete van sy dissipels. 

Petrus is geskok: nooit in der ewigheid dat sy Here en leermeester sy voete sal was nie. 
Skandalig, ongehoord! Dit pas net nie in by die gewoonte, die gebruik, die tradisie 
waarbinne hulle grootgeword het nie.  

En as Petrus Jesus nie kan keer dat sy voete gewas  word nie, dan wil hy sommer alles gewas 
hê: van kop tot tone. Sê Jesus vir hom in Joh 13:10  Jesus sê vir hom: Hy wat gewas is, het 
niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein ...  

Hiermee wys Jesus na die groot reiniging deur sy bloed. ‘n Reiniging so ingrypend, dat jy ook 
gereinig, ontslae is van jou menslike gewoontes, gebruike en tradisies. ‘n Reiniging 
waardeur ons in ons menswees verander word ... met ‘n totaal anderste uitkyk, anderste 
siening en mening, en daarom totaal anderste manier van doen. 

Het ons al daaraan gedink om liewer met voorskote en “overalls” kerk toe te kom? Dit sou 
baie meer op die regte koers wees as pakke klere en handelsmerk-uitrustings. Ons het 
sekere vaste sienings: dit begin al by eredienste – wat ons kan kry, wat vir my gebied kan 
word. Maar ek en jy kom na die erediens juis om tafelbediende te wees ... God te dien en 
daaruit gevoed, geleer, geskool te word om te kan dien.  

Dis waarvoor ons deur Jesus se reiniging verander is. En daarom vir almal: trek die voorskoot 
van nederigheid aan.  

Nederigheid teenoor mekaar. Soos klere ‘n sekere beeld uitstraal, so straal ons ‘n voorskoot-
beeld uit van: broer/suster, jy is baie meer werd as ek. Ek is hier om jou tafelbediende te 
wees. 

MET DIE MOTIVERING (vers 5b): God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee Hy 
genade.(woorde uit Spreuke 3:34 en ook in Jak 4:6) 

Hoogmoed is vir God ‘n erge irritasie. As ons dink maar hierdie werk is benede my, en ek 
gana nie letterlik of spreekwoordelik my hande vir iemand anders vuilmaak nie, moet jy 
weet: jy het God nou as jou opponent.  

God wat jou aktief sal teëstaan. Want uit Spr 6 en 8 is menslike hoogmoed vir God baie 
meer as ‘n ergernis ... Hy haat hoogmoed.  

Hoogmoed ...  ek is beter as ander mense. As ons hierdie houding het, is ons baie sterk 
oppad na Adam en Eva ... nie soos God wil wees nie, maar dat ons dink ons soos, of darem 
amper soos God is. Dan het ons beslis God aan die verkeerde kant.  

Die manier van dink en doen om God se genade elke dag te mag beleef, is nederigheid 
teenoor mekaar.  
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ONDERWERP JOU AAN DIE HAND VAN GOD 

Vers 6  Onderwerp julle daarom in nederigheid onder die kragtige hand van God ... 

Wat nou volg, is baie kragtig.  

Maak jouself plat teen die grond onder God se kragtige hand.  
Plat teen die die grond ... gewoonlik as iemand op/in die grond gaan lê het, gesig ondertoe. 
Dis gewoonlik as iemand die pyn van beproewing ervaar (in erge siekte of dood), of 
vernedering (as jy ‘n oorlog/kompetisie verloor het).  

Wat beleef hierdie gelowiges in Klein-Asië? Die pyn van lyding, die vernedering van spot, 
diskriminasie, selfs geweld teen hulle. 

Moenie opstaan nie. Moenie jou rug styf maak nie. Moenie spiere bult nie. Dis hoe die 
wêreldse mens maak. En ons is dan vreemdelinge en bywoners in hierdie wêreld. Ons dink, 
praat en doen anders as wat normaalweg in die samelewing aanvaar word.  

Plat teen die grond aan God se kragtige hand.  

In die Bybel teken die kragtige hand van God gewoonlik:  

• Verlossende krag waarmee Hy sy vyand verslaan: 
God wat Israel deur sy sterk arm en kragtige hand uit Egipte verlos het (Deut 4:34 en 
5:15). Dis ‘n verstommende verlossing: was na 400+ jaar van slawerny blyk 
onmoontlik te wees, dan trek Israel uit Egipte uit as oorwinnaars ... Maar hierin het 
HY ook ‘n vyand wat onoorwinlik gelyk het, spreekwoordelik met die grond gelyk 
gemaak. 
 

• God se vrymag/soewereiniteit (Ps 89:10 – 14), waarin Hy altyd seker maak dat 
geregtigheid geskied. Dws sê: God werk vrymagtig (nie willekeurig nie) dat aan sy wil 
gehoorsaam word, omdat die wat gehoorsaam, God vertrou.  
 

• Die krag waarmee Hy ons toets. In Job 20:31 ervaar Job God se sterk hand ... die 
hand wat Hom toets, beproef ... dat Job die gevoel kry dat hy nie die beproewing kan 
hanteer nie. Maar God toets/beproef om te suiwer (1 Pet 1:6 & 7).  
 

• God se regskrag (Eseg 20:33 ev) Om sy reg te handhaaf, beleef Godse volk sy sterk 
hand wat hulle sondes sal straf, wat sy volk sal tugtig ... sodat hulle reggettrek word 
om aan sy regsvereistes te voldoen. 

Die HG sê deur Petrus of hierdie sterk hand van God jou toevou in beskerming, en of 
hierdie sterk hand jou vorm , jou tugtig, en of hierdie sterk hand jou ‘n harde hou van 
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beproewing slaan ... Onderwerp jou aan die sterk hand van God.  Want alleen al jou 
sonde en onvolmaakte van elke dag is meer as genoeg rede om plat teen die grond te 
wees ... onder die sterk hand van God. 

Maar let op: onderwerp jou aan God se sterk hand (vers 6) deur al jou bekommernisse 
op Hom te werp (vers 7a). 

En het ons nie bekommernisse nie! In hierdie moeilike tyd, soveel te meer. Wel, probeer 
nou braaf wees, en maak nou jou rug reguit ... ek sal my eie probleme uitsorteer. Gaan 
nie gebeur nie. Want jy het God as jou teenstander.  

Deur jou bekommernisse aan God oor te gee ... kyk wat het Hanna gedoen: (1 Sam) sy 
kon nie kinders hê nie. Daar was geen vrugbaarheidsbehandeling nie. Magteloos 
gedoem om kinderloos te wees, en daarom gereken as ‘n niks in die samelewing nie.  

Gaan sy tempel toe, in gebed ... gee haar saak oor aan God. Here, as U raaksien, as U ag 
gee ... (1 Sam 1:11) Nie die verwaandheid van noem dit en eis dit nie. Het sy geweet wat 
die uitkoms is, toe sy klaar gebid het? Nee. Maar sê 1 Sam 1:18 haar gesig was anders. 
Gewoon aan God oorgegee ... as u Here, raaksien, as U Here ag gee ... 

Wie bekommernisse self behou, is hoogmoedig. Wie bekommernisse oorgee aan God, 
onderwerp hom/haar aan God se sterk hand. Die hand wat beheer, verlos, by tye hand 
slaan, die reg en geregtigheid handhaaf ... God, my Vader se hand wat vir my sy kind die 
beste wil. 

Want hier is die 2 motiverings: 

- God sal op die regte tyd verhoog.(vers 6b). God sal op sy tyd ... dis immers die 
enigste regte tyd ... verhoog. Oplig ... bv uit ‘n vernederende situasie oplig. Of iets 
laat gebeur waarin ‘n waardigheid beleef word.  
Hierdie verhoog het duidelik ‘n oog op wederkoms en gelowiges verhoog om saan 
met Christus te regeer. Maar ook ‘n oog vir ons lewe hier op aarde: God sal oplig, 
God sal waardigheid gee. 
 

- God sorg vir ons (vers 7b) – ‘n woord wat uitlig dat God, al het Hy die vryheid om te 
doen wat Hy wil, tog op ons fokus ... tog in ons beste belang optree.  

Om ons aan God se sterk hand te onderwerp, ons gaan niks daardeur verloor nie. 
Inteendeel: en in hierdie lewe wen en in die komende heerlikheidlewe nog meer wen.  

Om wenner te wees: die voorskoot van nederigheid, teen die grond onder God se sterk 
hand. 

AMEN.  
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