
 Smag na die suiwer geestelike melk van God se Woord 1 Petrus 2:1-3 

Vir die volgende paar weke, tot ten minste die einde van die skool vakansie gaan ons eredienste 

net aanlyn beskikbaar wees. Ons hoop dat ons binnekort weer eredienste in die Kerk mag 

begin. 

Ek wil julle vanoggend aan twee mense voorstel. Hulle is albei ewe oud, al lyk dit nie op die oog 

af so nie. Ek gee vir hulle fiktiewe name. Ontmoet vir Piet. Piet is 80 jaar oud. Ontmoet ook vir 

Jan, ook hy is 80 jaar oud. 

Nou sal julle dadelik vir my wil sê dat daar geen manier is dat hulle ewe oud is nie. Die een is 

nog ŉ babatjie, die ander een is al oud en moet baie lewenservaring agter die rug hê. Ek sit die 

foto’s van Piet en Jan op, want dit illustreer iets van waar elkeen van hulle hulself in geestelike 

lewe bevind. Hulle is ewe oud, maar geestelik is hulle op totaal verskillende plekke. 

Piet het net soos Jan tot bekering gekom, maar anders as Jan, het Piet van sy kant af nooit baie 

moeite gedoen om geestelik te groei nie. Om Bybel te lees en tyd met die Here deur te bring 

het vir hom gevoel soos tyd mors. Hy het eintlik al moet opgegee om ŉ dieper verhouding met 

die Here te hê en het al lankal aanvaar dat intimiteit met die Here net vir sekere mense beskore 

is.  

Jan aan die ander kant het na sy bekering van sy kant af hard daaraan gewerk om lief te word 

vir die Here en dit was sy gewoonte om gereeld kwaliteit tyd met God se Woord deur te bring. 

Jan het verstaan dat hy uit genade gered is en dit het hom met soveel dankbaarheid gevul dat 

hy alles in sy vermoë gedoen het om in sy verhouding met die Here te groei. Hoe meer hy 

moeite gedoen het om tyd by die Here deur te bring, hoe meer vreugde het hy daarin gevind 

om tyd met God deur te bring. Hoe meer hy die Bybel gelees het, hoe lekkerder het Bybellees 

vir hom geword en kon hy saam met Dawid begin getuig, dat die Woord van God vir hom soeter 

as heuning en kosbaarder as goud is. 

Jy sien, baie mense begeer ŉ dieper intimiteit met die Here, maar min doen die moeite en maak 

die tyd om in hulle intimiteit met die Here te groei. Ek wil jou vra, het jy geweet dat die Bybel 

vir ons die opdrag gee om geestelik te groei en te werk aan ons verhouding met die Here? 

Nou moet ek dit eers duidelik stel: ons hoef niks te doen om gered te word nie, behalwe om te 

glo dat Jesus vir ons sondes aan die kruis gesterf het en om Jesus die Here van ons lewens te 

maak. Ons kan dit net doen omdat Jesus vir ons uitgekies het om sy kinders te wees en omdat 

Hy vir ons sondes aan die kruis gesterf het.  

Dit is wat ek verledeweek probeer deel het. Dat ons God uitgekies het en ons genadig was, dat 

ons sy eiendom geword het en deur Hom heilig verklaar is, dat ons sy koninklike priesters 

geword het. Dis wat God deur Jesus vir ons gedoen het. 

Ons lees iets hiervan in die eerste hoofstuk van 1 Petrus, in vers 23: Julle is immers 

weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad: die lewende en ewige 



woord van God. Dit is danksy die lees, of hoor van God se Woord, wat dit gebeur het. Sien jy 

hier hoe sentraal staan God se Woord, die Bybel in ons bekering? As ons nie die Woord van 

God, die Bybel gehoor het nie, of gelees het nie, sou nie een van ons vandag kinders van die 

Here kon gewees het nie.  

So, ons het tot bekering gekom deur die Woord van God te hoor en daarop te reageer. Omdat 

dit waar is, omdat ons deur die genade van die Here tot geloof gekom het, omdat God ons 

Christus se identiteit gegee het, daarom gee Petrus die volgende opdrag: Hou dan op met elke 

vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery. 

Hoor jy wat staan hier? Omdat jy gered is, gee die Here hier ŉ baie direkte en duidelike opdrag: 

Omdat jy gered is, hou dan op met elke vorm van kwaad in jou lewe. Die Griekse woord vir 

“hou dan op”, beteken dat jy jou van iets moet stroop. Die beeld hier is van iemand wat vuil 

klere uittrek.  

Petrus sê : Omdat jy God se verlossing ervaar het, raak ontslae, trek uit elke vorm van sonde 

wat daar in jou lewe is. Die woord vir elke vorm van sonde is die Griekse woord: “Kakia.” Klink ŉ 

bietjie erg nê? Maar dit beteken: As jy God as Vader aanroep, raak dan ontslae van elke sonde 

wat daar in jou lewe is. Ek wil weer sê, nie om gered te word nie, maar omdat jy gered is. 

Gelowiges het dus die opdrag van die Here om ontslae te raak van elke vorm van sonde in ons 

lewens en dan, veral die soort sondes wat die onderlinge broederliefde onder gelowiges in die 

wiele ry, soos bedrog, skynheiligheid, jaloesie en kwaadpratery of skinder. Hebreërs 12:1 sluit 

hierby aan wanneer daar staan: ons is in ŉ wedloop en ons moet die sonde wat ons in hierdie 

wedloop terughou, van ons afgooi, want sonde keer dat ons geestelik groei. Sonde hou ons 

terug in ons proses van geestelike groei. 

So God gee vir sy kinders hierdie direkte opdrag om doelbewus alle vorme van sonde en kwaad 

uit hulle lewens te verwyder. Dis nie iets wat die Here vir jou gaan doen nie. Dit is iets wat ek en 

jy self, in gehoorsaamheid aan die Here, uit ons lewens moet verwyder. As ons dink aan alles 

wat ons verlede week gehoor het die Here vir ons gedoen het, dan kan ons dit ook doen.  

Jy sien, die Here vra nooit iets van ons wat ons nie kan doen nie. Hy vra dit waartoe Hy ons 

reeds bemagtig het. Dink aan Efesiërs 1:3 Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom 

al die lof toe! Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die 

hemel is. Dis verlede tyd. Ons het reeds al die geestelike seëning ontvang.  

Dan lees ons in Efesiërs 1:13-14: In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle 

as die eiendom van God beseël. 14Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal 

ontvang wat God belowe het. Vriende, ons het reeds alles wat ons nodig het, om dit wat die 

Here van ons vra, te kan doen. 

Nou gaan Petrus verder en hy gee vir ons die antwoord op die vraag, hoe verseker ons dat ons 

van al die sonde in ons lewens ontslae raak? Hy gee hierdie mooi beeld in vers 2: Soos 

pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat 



julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Die 53 vertaling stel dit soos volg: verlang 

sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur 

kan opgroei. 

Die manier wat Petrus dit in die Grieks geskryf het maak dit ŉ direkte opdrag aan ons is: smag 

na, hunker na die suiwer geestelike melk. Dit is so goed Petrus skryf: Kinders van die Here, 

maak seker dat julle voortdurend smag na die suiwer geestelike melk. Dis ŉ opdrag om daarna 

te smag. Hoekom? Sodat ons kan opgroei en die saligheid verkry. 

So wat is die implikasie vir my en jou? As jy nie na dieper geestelike melk te smag nie, doen iets 

daaraan. Begin eenvoudig om God se opdrag te gehoorsaam deur te kies om daarna te smag. 

Begin eenvoudig die keuse te maak om vir jouself te sê, ek soek die suiwer geestelike melk van 

God se Woord. Begin bid dat die Here vir jou ŉ nuwe geestelike honger na meer van Hom te 

gee. 

Klink vreemd, nie waar nie? ŉ Opdrag om iets te begeer wat ons dalk nie begeer nie. Wanneer 

jy die keuse maak om na meer van die Here te smag, dan begin jy iets aan die saak doen.  

Vriende, onthou die belangrike beginsel wat ek netnou verduidelik het. Wanneer die Here vir 

ons ŉ opdrag gee, dan vra Hy nie iets wat ons nie kan doen nie. Elke opdrag wat die Here aan sy 

kinders gee, kan ons uitvoer, danksy die kruisdood van Jesus en die krag van die Heilige Gees 

wat vir ons gegee is. So as God deur Petrus vir ons die opdrag hier gee om na die suiwer 

geestelike kos te smag, dan het die Here ons reeds deur sy Gees die krag en vermoë gegee om 

dit te kan doen. 

Augustinus, die groot Kerkvader het dit mooi opgesom toe hy teenoor die Here bely het: Gee 

wat u beveel en beveel wat u wil hê. As ons kies om God gehoorsaam te wees, gee Hy vir ons 

die krag en vermoë om sy opdragte uit te voer. Ons hoef niks in eie krag te doen nie. 

Vriende, nie een van ons hoef geestelike babatjies te bly nie. Nie een van ons mag geestelike 

babatjies bly nie. Ons is deur God se Woord ge-wederbaar en ons moet deur God se Woord 

geestelik bly groei. Ek wil vir jou ŉ baie belangrike beginsel leer: Net jy self bepaal die mate 

waarin jy geestelik groei en net jy kan pa staan vir waar jy vandag geestelik staan in jou 

geestelike lewe. 

Miskien wil jy vir my sê dat jy gefrustreerd is met waar jy tans in jou verhouding met die Here 

staan. Indien jy gefrustreerd is dan wil ek die Here daarvoor loof en wil ek vir jou sê: jou 

frustrasie is waarskynlik die werking van God se Gees in jou. Ek wil vir jou sê: reageer dan op jou 

frustrasie.  

Kies om na meer van God te hunker en begin iets aan die saak doen. Maak tyd en begin 

eenvoudig God se Woord lees. Maak genoeg tyd en begin dalk een van die Evangelies te lees. 

Lees ŉ gedeelte en som dit dan in jou eie woorde op. Skryf jou naam en begin skryf asof God 

self met jou praat.  



Jy sal agterkom hoe meer jy moeite doen met die Here en sy Woord, hoe meer gaan jy tyd 

daarvoor wil maak. Doen meer moeite om kerk toe te kom. Ek weet ons kan nie nou kerk toe 

gaan nie, maar die oomblik wanneer dit weer moontlik is, gaan kerk toe. Hou op om een van 

die baie mense te wees wat openlik erken hulle het lui geword om kerk toe te gaan. 

As jy vandag soos ŉ geestelike baba voel, is dit eenvoudig omdat jy nie hunker na die suiwer 

geestelike melk nie en dan ook nie moeite doen om die suiwer geestelike melk te drink nie. 

Miskien moet ons net vinnig kyk wat is die suiwer geestelike melk waarvan Petrus hier praat. 

Die 53 vertaling gee vir ons die antwoord. Die suiwer geestelike melk is die Woord van God. 

Dis dieselfde Woord van God wat jy gehoor het en wat jou tot bekering gebring het. 

Ek het aan die begin vir julle aan Piet en Jan voorgestel. Alhoewel hulle geestelik ewe oud is, lyk 

hulle anders. Jan het gesmag na die suiwer geestelike melk en moeite gedoen om sy hunkering 

na meer van God te voed deur gereeld kwaliteit tyd aan die voete van die Here deur te bring. 

Jan het gereeld ervaar dat die Here goed is. Hy het ook ervaar dat hoe meer tyd hy met God en 

sy Woord deurgebring het, hoe groter het sy begeerte na God en sy Woord geword. Jan het 

nooit ophou om geestelik te groei nie. 

Piet, wel Piet was lui gewees. Piet het by tye ŉ hunkering na ŉ dieper verhouding met die Here 

ervaar, maar nie moeite gedoen om die hunkering te bevredig nie. Piet het altyd iemand anders 

die skuld gegee, maar nooit self vreeslik moeite gedoen met God se Woord nie. Omdat Piet nie 

die moeite gedoen het nie, het sy begeerte na meer van die Here nie gegroei nie. Om die 

waarheid te sê het Piet gereeld gevoel die lewe saam met die Here is nie die moeite werd nie. 

Piet het geestelik ŉ baba gebly. 

Ek wil jou vanoggend vra: Soos wie is jy vanoggend? Soos Piet of soos Jan? Soos wie wil jy 

wees? 

Hoor vanoggend die Here se opdrag dat ons moet smag na die suiwer geestelike melk van die 

Woord van God. ŉ Opdrag wat ek en jy kan uitvoer, omdat God dit deur Jesus se kruisdood en 

opstanding, en deur die uitstorting van die Heilige Gees vir ons moontlik gemaak het om dit uit 

te kan voer. 

Ons moet geestelik opgroei en ons moet die sonde in ons lewens uittrek, daarvan ontslae raak, 

en ons kan, want ons het reeds ondervind dat die Here vir ons goed is. Dit klink soos werk, en 

dit is werk, maar dis ŉ werk wat uit en uit die moeite werd is. Dis die tipe werk wat hoe meer jy 

dit doen, hoe meer wil jy dit doen. Dis die tipe werk wat maak dat hoe meer jy na die suiwer 

geestelike melk smag en iets doen om dit te verkry, hoe meer ondervind dat die Here goed is en 

hoe meer groei jy geestelik. 

Gaan maak tyd om jou verhouding met die Here te evalueer. Is jy meer soos Piet? Of meer soos 

Jan. Wat gaan jy daaromtrent doen? 

Praat na die tyd met mekaar oor soos wie jy tans voel en soos wie wil jy graag wees. Bid saam 

en vir mekaar. 


