
Ons identiteit in Christus bepaal die doel van ons bestaan    1 Petrus 2:9-19. 

Miga se preek van verlede week het vir my persoonlik baie beteken. Hy het op ŉ baie praktiese 

manier vir ons gehelp om na te dink oor die onbeskryflike grootheid van die God wat ons 

aanbid. As ek daardie klomp nulle sien wat hy vir ons gewys het oor die grootheid van die 

heelal, dan weet ek net ons God is onverstaanbaar groot. Ons kan eenvoudig nie met ons 

menslike verstand die grootheid van God bepaal nie. 

Ek wil vanoggend so ŉ bietjie by Miga aansluit deur te kyk na hoe raak God se grootheid ons 

menswees. Wat beteken sy grootheid vir ons as kinders van die Here. Veral dan in die vreemde 

en onseker tye waarin ons leef. Net wanneer ons dink nou begin daar so ŉ bietjie normaliteit 

terugkeer, dan kom die volgende vlaag Covid infeksies en elke keer kom dit nader aan ons. Hoe 

maak ons om nie deur alles oorweldig te word nie en om in die onseker tye sout en lig vir die 

wêreld te wees? 

Ek dink deel van die antwoord is om jou oë op te rig op God en om alleen op Hom te vertrou. 

Om tyd in God se Woord te spandeer sodat jy opnuut in verwondering kan staan oor sy 

grootheid en almag. Ek dink ook dit is baie belangrik om te verstaan hoe ons as kinders van die 

Here se identiteit verander het die oomblik toe ons tot geloof in Jesus Christus gekom het. 

Hoekom is dit belangrik om ons identiteit as kinders van die Here te verstaan? Kom ek probeer 

verduidelik. 

Voor ons bekering was ons identiteit bepaal deur wêreldse maatstawwe. Ons identiteit as mens 

word in ŉ groot mate bepaal deur waar ons vandaan kom. Kinders, as iemand vir jou vra: wie is 

jy? Hoe antwoord jy? Gewoonlik deur te sê wat is jou naam en van. Wie jou ma en jou pa is en 

waar jy vandaan kom. Waar jy bly en waar jy vandaan kom en wat jou ouers vir ŉ lewe doen 

speel alles ŉ rol in wie jy is en hoe mense na jou kyk. Maar, dis nie noodwendige ŉ goeie 

aanduiding van wie jy regtig is nie, want ons is meer as waar ons vandaan kom en wie ons ouers 

is. 

Ons lewe in ŉ wêreld waarin waar jy bly, wat jy ry en wat jy kry die meeste mense se identiteit 

bepaal. Mense dink dat hierdie drie dinge bepaal wie jy as mens is en of jy waardig is of nie. Ons 

dink dat dit vir jou sin en betekenis kan gee. Vir baie mense is dit al waaroor die lewe vir hulle 

gaan. Daarom streef hulle hul lewe lank daarna om net beter te kan bly, beter te kan ry en meer 

te kan kry.  

Die probleem is dat as jy jou identiteit, wie jy as mens is, bou op waar jy bly, wat jy ry en wat jy 

kry, is jou identiteit op baie onstabiele grond gebou. Enige een van hierdie dinge kan oornag 

verdwyn of van jou weggeneem word. 

Iets soos Covid en die negatiewe effek daarvan op die ekonomie en ons gesondheid kom 

herinner ons dat ons nie ons identiteit hierop kan bou nie. Skielik help waar jy bly, wat jy ry en 

wat jy kry nie meer nie en behoort ons te besef ons moet ons hoop op iets meer, iets dieper 

plaas. 



Die huidige Covid situasie behoort ons na te laat dink oor die dieper dinge in die lewe. As 

mense, wat in Jesus Christus as ons Verlosser en Saligmaker glo, is daar iets anders wat ons ŉ 

vaste sekerheid en hoop gee, en dit is wie ons in Christus is danksy ons geloof in Jesus Christus. 

In die wêreld, kan ŉ mens meeste van die tyd, nie aan iets behoort as jy dit nie verdien nie. Jy 

moet aan seker standaarde voldoen of deur sekere rituele of opleiding gaan voordat jy kan 

behoort. Bv by baie van die Hoërskole werk dit min of meer soos volg. Jy kom in graad 8 in die 

skool en jy word nog nie op die naam van die skool genoem nie. By Drostdy word jy ŉ Onkie 

genoem. Want jy behoort nog nie volkome nie. Dan woon jy die Graad 8 kamp by en jy leer die 

waardes en kultuur van die skool. As jy jou gedra en meedoen aan alles, dan word jy na twee 

weke ingelyf as ŉ waardige Donkie. Tydens ŉ baie spesifieke seremonie word jou Skoolbaadjie 

vir jou aangetrek as simbool dat jy nou ŉ ware Donkie is. Nou is jy nie meer ŉ onkie nie, maar ŉ 

Donkie. 

In ons verhouding met die Here is daar niks wat ons eers hoef te doen voordat ons sy kinders 

kan word nie. Al wat die Here van ons vra is dat ons moet erken dat ons nie onsself kan red nie, 

maar dat as ons glo dat Jesus vir ons sondes aan die kruis gesterf het en ons Hom vra om die 

Here van ons lewens te word. Dan word ons volkome kinders van die Here. 

Petrus beskryf hier in twee verse wat gebeur het sodat ek en jy vandag kan glo dat ons kinders 

van die Here is. Hy probeer spesifiek vir ons vertel wat nou van ons waar is, of dan, wat is ons 

nuwe identiteit en status as kinders van die Here.  

Vriende, as ons ons identiteit hierop bou, as ons verstaan wat met ons gebeur het en ons glo 

dat dit van ons waar is, dan kan niks, nie eens Covid en die gevolge daarvan ons vreugde en 

hoop steel nie. 

So, as jy vanoggend bely dat Jesus jou Here is, is jou identiteit, die antwoord op die vraag wie 

jy is, die volgende: 

1. Jy is deel van ŉ uitverkore volk. 
Vers 9a: Julle, daarenteen, is 'n uitverkore volk. 

Letterlik in die Griekse beteken die woord hier ras. Gelowiges is deel van ŉ nuwe ras. So, die 

oomblik wat jy kind van God word, word jy deel van iets groters, word jy deel van God se 

uitverkore ras of volk. Nou is jy nie meer in die eerste instansie ŉ blanke Christen of nie nie-

blanke Christen, of ŉ Spaanse Christen, of ŉ Arabiese Christen nie. Die oomblik wanneer jy kind 

van God word, word jy deel van God se nuwe uitverkore volk.  

Hoor jy die klem hier? Kinders van die Here is mense wat deur die Here self uitverkies is. Dis nie 

jy wat gekies het om God se kind te word nie. Voor die grondlegging van die aarde is jy deur 

God uitverkies, lees ons in Efesiërs 1:4. Die nuwe ras is die ras van die uitverkorenes. In 

Johannes 15:16 sê Jesus self dit baie pertinent: Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle 

uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. 



Gelowiges is mense wat uit alle nasies, volke, rasse en tale gekies is om deel van die uitverkore 

volk van God te word. God trek vir jou spreekwoordelik die baadjie van sy nuwe volk aan. 

Omdat God ons gekies het, het nie een van ons enige rede om op onsself trots te wees nie. Ons 

is nie hierdie uitverkiesing werd nie, ons het dit nie verdien nie. Daar is niks wat my meer werd 

maak as enige iemand anders nie. Dit word nie bepaal deur waar ek bly, wat ek ry of wat ek kry 

nie. Dis suiwer danksy die genade van die Here.  

As uitverkorene van die Almagtige God het ons ŉ hoop wat niks en niemand van ons weg kan 

neem nie, want ons is deur God self gekies. Dink net hoe spesiaal is jy vir Hom. 

2. Jy is God se begenadigde.  
1 Petrus 2:10 lees ons: Julle het tóé geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan 

julle barmhartigheid bewys. Ons kan dit ook vertaal as, dat die Here ons jammer gekry het. Dat 

Hy sy hart oor ons ontferm het. God het na ons gekyk en ons sonde en skuld en veroordeling 

raakgesien. Hy het geweet ons verdien sy straf, maar Hy het ons jammer gekry en ons genadig 

gewees. 

Ons kan eintlik vir mekaar sê dat ons nie die voorwerpe van sy keuse is nie. Wat bedoel ek 

daarmee? God het ons is nie gekies oor hoe oulik ons is nie. God het ons definitief nie gekies 

oor waar ons bly, wat ons ry en wat ons kry nie. Hy het ons nie gekies omdat ons opgevoed en 

beskaafd is, of omdat ons goeie maniere het of goeie mense is nie. Nie een van ons kon iets 

gedoen het om gekies te word nie, want Hy ons gekies nog voordat Hy begin skep het.  

Met God werk dit nie soos met ŉ skool of Universiteit waarvoor jy eers moet kwalifiseer nie, 

want ons kan en kon niks doen om te kwalifiseer nie. Nee, God het ons gekies voor Hy begin 

skep het en ons onverdiend genadig gewees. 

Vriende, in die onseker tye waarin ons leef kan ons weet dat God ons uitgekies om sy se genade 

te ontvang, selfs al was ons nie sy liefde en genade werd nie. Ons is deel van God se nuwe ras, 

nie op grond van iets wat ons gedoen het nie, maar alleen omdat God gekies het om ons 

jammer gekry en ons genadig bewys het.  

3. Jy is die eiendom van God. 
Twee maal word dit in die twee verse herhaal. Vers 9 “die eiendomsvolk van God”, die 2020 

vertaling stel dit mooier: “ŉ volk wat aan God behoort.” Vers 10: Julle was vroeër geen volk 

nie, maar nou is julle die volk van God. 

As jy in Jesus glo, dan kan jy weet dit is omdat jy deur God uitgekies is en Hy jou genadig was. 

Nou maak God jou sy eiendom. Jy behoort nou aan God. Vriende, om aan God te behoort is iets 

baie spesiaals. 

Dit beteken onder andere dat jy nou sy erfgenaam word. In 2 Korintiërs 6:16b lees ons wat dit 

beteken om God se eiendom te wees: “Ek sal onder hulle woon en wandel, en Ek sal hulle God 

wees en hulle sal my volk wees.” Wanneer ons deel is van God se volk, as ons sy eiendom is, 

beteken dit dat God onder ons woon en wandel. Ook in die onseker tye waarin ons woon, woon 



God by ons. Deur sy Gees woon Hy immers in ons. Mens kan eintlik sê: Juis in die tye waarin ons 

woon het ons hierdie wonderlike troos: Ek behoort aan die Almagtige en Hy woon in my. Ek is 

Syne. 

Is dit nie ongelooflik om te hoor nie. Jy is deur God uitverkies, Hy was jou genadig en nou 

behoort jy aan Hom. Orals waar jy gaan, is God by jou. Ongeag jou omstandighede beloof God 

sal Hy by jou wees, deur sy Gees in jou. Daar is nie ŉ plek waar jy kan gaan waar God nie by jou 

gaan wees nie. Ek wil hê jy moet so vir ŉ oomblik hieroor nadink.  

As jy Jesus langs jou, by jou kon sien, watter troos sou dit die afgelope week vir jou gebring het? 

Wat sou vir jou anders gewees het? 

As jy Jesus langs jou kon sien, sou jy nog steeds gegaan het waar jy die afgelope week was en 

sou jy gedoen het wat jy die afgelope week gedoen het? 

Kinders van die Here is presies dit. Kinders van die lewende God. Ons is sy eiendom en die 

Almagtige God sal beter na sy eiendom kyk as wat enige een van ons na mekaar kan omsien. En 

soos Romeine 8 ons leer, kan niks in die groot heelal ons van God se liefde vir ons skei nie. Sy 

liefde vir ons was sy keuse gewees, nie ons sŉ nie. 

4. Jy is heilig! 
Vers 9 sê: julle is 'n nasie wat vir God afgesonder is. Letterlik staan daar dat julle ŉ heilige 

nasies is. Die Griekse woord vir heilig beteken jy is uit die wêreld weggeneem en vir God 

afgesonder is. Dat God jou eenkant plaas, sodat jy anders as die wêreld moet leef. God het jou 

eenkant geplaas, sodat jy net aan Hom behoort en net vir Hom leef. 

Kinders van die Here is nie meer van die wêreld nie en behoort daarom nie meer deur die dinge 

van die wêreld en die maniere van die wêreld beïnvloed te word nie. Vir kinders van die Here 

behoort waar jy bly en wat jy ry en wat jy kry nie veel van ŉ invloed op hulle lewens uit te oefen 

nie. As ons verstaan hoe spesiaal dit is om deur God vir Homself afgesonder te wees, behoort 

ons ons identiteit daar rondom te bou en nie rondom wêreldse dinge en standaarde nie. 

As ons aan God behoort, deel ons in sy heiligheid en deel ons in sy karakter. In God se oë is ons 

reeds soos Hy. Wanneer ons nie heilig lewe nie, dan doen ons sy beeld skade en tree ons buite 

ons karakter op. Ons behoort nie meer aan onsself nie, daarom behoort ons ook met hoop te 

kan lewe binne die onsekerheid van Covid-19. God het jou vir Hom afgesonder, dink jy nie dat 

Hy dan vir jou sal versorg nie? Hy is immers onverstaanbaar groot en almagtig. 

En dan laastens: 

5. Jy is ŉ koninklike Priester. 
Vers 9: Julle is ..... 'n koninklike priesterdom. So, jy is deur God gekies, Hy het jou jammer gekry 

en jou genade betoon deur jou sondes te vergewe, jy behoort nou God, Hy het jou vir Homself 

afgesonder en by dit alles word jy ŉ koninklike priester. 



Die punt wat Petrus hier tuis wil bring is dat jy nou onmiddellike toegang tot God het. In die ou 

Testament moes mense deur ŉ priester werk as hulle met God wou kommunikeer. Maar omdat 

Jesus ons Hoë Priester is, wat eenmaal sy lewe vir ons afgelê het aan die kruis, kan elke 

gelowige enige tyd van die dag of nag met vrymoedigheid voor die lewende God kom en ons 

harte met Hom uitpraat. 

As koninklike priesters het ons vrye toegang tot die Vader. In ons beste, mees vreugdevolle 

oomblikke kan ons dit met Hom deel. Maar ook in ons donkerste oomblikke kan ons net begin 

praat en Hy hoor. Gebed is nie net wanneer ons op ons knieë gaan en “amptelik” bid nie. Gebed 

is ook wanneer ek met God praat in my motor op pad êrens heen, of as ek in die eksamen vra 

dat Hy my wysheid gee.  

Gebed is ook wanneer ek in my gedagtes ŉ skietgebed opsê wanneer ek in ŉ moeilike situasie is 

en sy leiding nodig het. Gebed is ook wanneer ek nie woorde het nie en net by sy voete sit, of 

net tyd in sy teenwoordigheid wil geniet. 

Die Priesters se rol was om tussen God en die mense te gaan staan en die saak van die mense 

na God toe te neem. Vriende, as koninklike priesters behoort ons in die onseker tye waarin ons 

leef nog meer as gewoonlik by God in te tree. Nie net vir onsself nie, maar ook vir mekaar en vir 

gebroke wêreld waarbinne ons lewe.  

Ten spyte van Covid en al sy gevolge het ons vrye toegang tot die troon van die Vader. Wat ŉ 

ongelooflike voorreg om nie alleen deur moeilike tye te gaan nie, maar te weet die troonkamer 

van die Almagtige God net ŉ versugting vêr is. 

So, wie is jy? Jy is iemand wat deur God uitgekies is, aan wie God genade bewus het, wat die 

eiendom van God geword het, wat deur God heilig verklaar is en as Priester van God aangestel 

is. Sien jy hoe ongelooflik spesiaal jy as kind van God is. Hierdie is die nuwe jy en dit het niks te 

doen met waar jy bly, wat jy ry of wat jy kry nie. Dis nie van jou waar omdat jy spesiaal is nie.  

Dit is alles God se besluit gewees en daarom is jy nou so spesiaal. Jy het dit nie verdien nie. Wie 

jy in Christus is, is iets wat jy onverdiend van God ontvang het. Vriende, dit beteken dat die 

groot God van wie ons verlede week gehoor het jou syne gemaak het. Dink jy nie dat Hy die 

vermoë het om na sy eiendom te kyk nie? 

Hierdie nuwe identiteit wat jy van God ontvang het bepaal nie net wie jy is nie, maar gee ook 

die rede vir hoekom jy bestaan? 

Ons as mense wonder altyd hoekom is ons hier op aarde? Ons wonder oor die doel van my 

lewe? Vers 9b gee die rede vir hoekom jy bestaan. Jy is deel van die volk wat die 

verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy 

wonderbare lig. 

God het dit alles vir jou gedoen omdat Hy wil hê dat ek en jy Hom in ons lewens raak moet sien 

en met mekaar en ander mense daaroor moet praat. In die onseker tye waarin ons leef kan ons 



ŉ reuse verskil maak deur te vertel van Wie God vir ons is en hoe Hy ons in die tye dra, 

bemoedig en versterk.  

Vriende, laas week het Miga ons gewys hoe groot ons God is. Vandag wil ek hê ons moet hier 

uitstap en vir die wêreld gaan vertel en wys hoe groot ons God is. Ons lewe, ons voorbeeld 

moet van God se grootheid getuig. Ons gemeente se verhaal moet van God se grootheid kan 

getuig. Die koninkrykswerk wat ons as gemeente doen moet van sy grootheid betuig. Ons 

belewenis van God moet van sy grootheid getuig. 

Ten spyte van Covid en die effek van Covid en die onsekere tye waarin ons lewe moet ons juis 

lig en sout wees. Mens wat leef met ŉ hoop wat niemand van ons kan wegneem nie. Ons moet 

bly getuig van die verlossingsdade van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy 

wonderbare lig. Ons kan dit doen, want in Christus is ons baie spesiale nuwe mense. 

 

 


