
Ek wil julle aan iemand bekendstel. Hy was baiekeer in die tronk gewees. Sy lewe het 
dikwels aan ‘n draadjie gehang. Vyf maal het hy by die Jode die gebruiklike straf van 39 
houe gekry. Hy is dus 195 houe met swepe met staalpunte geslaan. 
Drie maal is hy deur Romeine met stokkke geslaan. En hulle het geslaan om dood te slaan. 
Een keer is hy met klippe gegooi en vir dood agtergelaat. Drie keer het die skip waarop hy 
was, gesink. ‘n Ander keer het hy dag en nag op die oop see rondgedryf. Hy het ‘n klomp 
gevare getrotseer, hy skryf van rowers, storms en nagte sonder slaap. Hy het honger gely en  
koud gekry. Volgens buite Bybelse bronne is hy onthoof.  
Wie is die persoon? Dit is Paulus. Ons lees van sy lyding in 2 Kor 6 en 11. 
Waarom het hy so swaargekry? Omdat hy in Christus se voetspore gevolg het. Hy het die 
ware evangelie van verlossing verkondig en dit was vir die Jode en Romeine ‘n aanstoot. 
 
Ons hoor soms die stelling dat dit met jou net sal goedgaan as jy ‘n Christen is. Waar dit dit 
vandaan kom, weet ek nie. Ons lees nie daarvan in die Bybel nie. Ons lees wel dat jy as 
Christen onverdiende lyding sal ervaar. 
 
Skriflesing: 1 Petrus 2:11-25  
Petrus skryf hierdie brief aan gelowiges in Klein-Asië. Hulle is sleg behandel. Daar is teen 
hulle gediskrimineer omdat hulle Christene is. Hulle het in hierdie vreemde lande nie 
burgerskap gehad nie. Hulle was slawe. Sommige van hulle is deur hulle eienaars onredelik 
hanteer. Hulle kon nie sommer net bedank nie. Dan het hulle hul behuising verloor en moes 
hulle letterlik loop met net die klere wat hulle aanhet. Binnekort sal Nero hulle begin vervolg 
en doodmaak. Petrus, wat die brief skryf, is volgens oorlewering onderstebo gekruisig. 
 
Lees 1 Petrus 2:11-25  
 
“Die Egiptiese weermag het Woensdag met mag die pro-Morsi betogers van die strate 
verwyder. Dit het daartoe gelei dat Christene geteiken is en ongekende vervolging het 
uitgebreek. Op georkestreerde wyse is daar met geweld wraak geneem teen Christene.  
Kerke, boekwinkels, kloosters, besighede, huise, motors is aangeval.  Omtrent 50 kerke is 
binne 24 uur verbrand.” Ons het die afgelope week berigte soos hierdie ontvang. Daar sterf 
vandag mense omdat hulle Christene is. Ons moet bid vir hulle. Maar ons word nie so 
vervolg nie. Waaraan word ons blootgestel?  
 
As jy ‘n Christen is sal jy, soos Christus,  onverdiende lyding ervaar. Ons as Christene is nie 
beter as ander mense nie, maar ons is anders as hulle wat nie die Here ken en dien nie.  
Hulle sal vir ons spot omdat ons nie hulle taal gebruik nie en omdat ons nie na dieselfde 
prentjies en DVD’s as hulle kyk nie.  Hulle sal ons uitstoot omdat ons nie soos hulle 
besigheid doen en nie soos hulle partydjie hou nie. Hulle sal dinge vir jou swaar maak. Jy sal 
sogenaamde vriende verloor. Hulle sal nie van jou hou as jy in alles eerlik is nie.  
 
‘n Belangriker vraag is egter hoe ek as Christen hierdie onverdiende lyding moet hanteer. Ek 
het 3 keuses. Ek kan vlug, veg of Christus se voorbeeld volg. 
 



• Ek vlug. Ek gooi tou op. Ek sien nie langer kans vir die prys van my vreemdelingskap 
nie. Ek raak en maak soos die ongelowiges. Ek loop saam met hulle.  
Ek vlug ook deur ‘n lae proviel te handhaaf. Ek word ‘n “geheime agent” vir Christus. 
In my stiltetyd en in die erediens dien ek Hom nog, maar ek lewer nie verder getuienis 
van Christus nie. Dan is ek nie ‘n Christen nie. 

• Ek veg. Ek het nou genoeg gehad. Daarom slaan ek terug met woorde  van bitterheid, 
‘n gesindheid van haat en dade van vergelding. 

• Ek hanteer onverdiende lyding soos Christus.  
 

As gelowiges is ons vreemdelinge en bywoners; besoekers in hierdie wêreld. Ons lees 
daarvan in 1 Pet 2:11: “Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom 
dring ek by julle daarop aan om nie aan sinlike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n 
mens se lewe.” 
In hierdie wêreld is Christus ons Herder. Ons moet Hom laat voorloop. Ons moet volg in sy 
voetspore. Ons lees hoe Hy die lyding hanteer het wat tempelpolisie, soldate en hoëpriesters 
Hom onverdiend aangedoen het in 1 Pet 2:21-23: “Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat 
Christus self vir julle gely en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore 
kan volg. “Hy het geen sonde gedoen nie en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie.” 
Toe Hy beledig is, het Hy nie terug beledig nie, toe Hy gely het, het Hy nie gedreig nie, maar 
alles oorgelaat aan Hom wat regverdig oordeel.” 
 
Hy het onverdiend gely, maar nie gesondig nie. Sy naaste en vriende het Hom verloën en 
verraai en Hy het nie gedreig nie. Hulle het Hom valslik beskuldig en beledig en Hy het nie  
terug beskuldig en beledig nie. Hy het nie sy eie eer verdedig nie. 
Ons sien sy grootheid juis as Hy stil is voor Pilatus. 
Ons sien sy krag in sy skynbare magteloosheid. Aan die kruis bid Hy vir sy vervolgers. 
As gelowiges moet ons onverdiende lyding soos Christus hanteer:  
 

1. Hy het nie leuens vertel om uit die moeilikheid te kom nie. 
 
2. Hy nie tot mense se vlak gedaal en terug beledig nie. Hy het nie vergeld nie. Hy 

het nie gedreig nie, maar ook nie geswyg oor onreg nie. 
Hy het strydgesprekke gevoer, vermaan en van die waarheid getuig sonder om 
modder te gooi. Hy het nie vuur met vuur geveg nie.                                                                                                                            
Soos Hy, moet ons sonde herken en daarvan wegbly. Ons moet bid daarteen. 
En ons moet gesprekke voer en vermaan onder leiding van die Heilige Gees.  

 
3. Dit gaan vir Jesus bo alles oor die die eer van God. Hy gehoorsaam God bo 

mense. In sy woord kry ons die opdrag in 1 Pet 2:12: “Gedra julle altyd goed 
onder die heidene sodat, al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, 
hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van 
afrekening.” 

 



4. Hy laat alles oor aan sy Vader wat regverdig oordeel. Jesus het nie sy eie 
regsaak behartig nie. Hy laat dit aan God oor. Vir ons sê Hy in Rom 12:19: 
“Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van 
God. Daar staan immers geskrywe: “Dit is mý reg om te straf; Ék sal vergeld,” sê 
die Here.” 

 
Afsluiting 
Ons kla so maklik. 
Maar hoeveel hale lê op jou lyf omdat jy ‘n Christen is?  
Het jy al koud gekry en honger gely vir die evangelie?  
Is jy al met klippe gegooi, met woorde seergemaak?  
Is jy as Christen al onregverdig beledig en gespot? Nog nie? Dan moet jy jouself afvra: 
waarom nie? Volg  jy regtig in Jesus se voetspore? 
Die wêreld sê: Volg die weg van die minste weerstand. 
Jesus sê: Jy gaan ly as jy my volg. 
Amen 

 


