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Weergebore: Drink en deel die geestelike melk uit, tot eer van God. (I 

Pet 1:23 - 2:10) 

Gebed 
O God, U het ons uitverkies en ons weergebore. U hou ons erfenis in bewaring en U hou ook 
ons vir daardie erfenis in bewaring. U staan ons in ons swaakry by en versterk daardeur ons 
geloof in hierdie genade. Daarvoor gee ons U al die eer! 
 
U het ons gister opgeroep tot ‘n heilige lewe. Dit was gegrond op wat ons verstand van U 
soewereine groot krag kon sien wat oorgevloei het in hoop in ons harte en daarom ‘n 
gehoorsame lewe wat oorvloei in vurige liefde. 
 
Ons bly steeds swakkelinge wat deurentyd bygestaan moet word in die stryd om elke dag 
meer en meer soos U Seun te lewe. Voed ons vandag weer met geestlike melk. Ja Here, laat 
U woord ons help om te groei hierin. Amen 

Inleiding 
In dag het 1 het ons gesien: 
Ons is uitverkore, gekoopte, geheiligde vreemdelinge  
 wat God, die Vader, loof vir Sy ontferming en krag 
  en jubel met ’n God vererende blydskap, selfs in beproewings 
 
Daarom het ons die opdragte gekry in dag 2: 
Laat jou verstand die blye boodskap van die evangelie na jou hart stuur  
 sodat jy volkome kan hoop op die genade met jou hart,  
  wat oorloop sodat jou ligaam dan ‘n lewe van gehoorsaamheid lewe,  
   in geloof en liefde,  
    tot eerbied van God. 

Skrifoordenking 

1. Weergebebore deur die lewende ewige Woord van God 
23 Julle is immers weer gebore,  
  nie uit verganklike saad nie,  
  maar uit onverganklike saad —  
deur die  
 lewende en blywende  
woord van God.  
  24 Want: Elke mens is soos gras en al sy prag soos 'n veldblom:  
  die gras verdroog en die blom val af; 
 25 maar die woord van die Here bly tot in ewigheid —  
en dít is die evangeliewoord wat aan julle verkondig is. (I Pet 1:23-25, 2020) 
 
Petrus kom nou terug na die wedergeboorte wat hy reeds in vers 3 genoem het: 
Dit is Hy wat ons  
  in sy groot ontferming,  
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  deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood,  
 opnuut verwek het (wedergebore, 1953) 
 
As ons die indentering van links af volg, lees ons: 
Julle is immers weer gebore, deur die … woord van God… die evangeliewoord 
 
Hier verduidelik Petrus vir ons dat die woord van God vir ons die wedergeboorte gebring 
het. Onthou jy, ons het dit ook in vers 3 gesien. Hy spesifeer dan ook dat hy hier bedoel die 
Evangelie boodskap. Die boodskap oor Jesus Christus. Soos ons die evangelie boodskap van 
die opstanding van Jesus Christus gehoor het, is ons nuut gebore.  
Ons wedergeboorte is nie uit verganklike saad nie, maar die Woord wat vir ewig bly en 
lewend is. As ons met saad gebore is wat ewig sal bly, sal ons ook vir ewig lewe.  
Ons is nie soos mense wat nog nie weer so gebore is nie. Hulle is nog net gebeore uit 
verganklike saad. Hulle is soos die veldblomme en gras wat verdor en doodgaan.  

2. Groei in heiligheid deur die suiwer geestelike melk (Woord) 
23 Julle is immers weer gebore,… deur die … woord van God… 25 die evangeliewoord 
 1 Lê daarom alles wat sleg is  
  en alle bedrog en geveinsdheid en jaloesie en alle geskinder  
 af,  
 2 en smag  
   soos pasgebore babatjies  
 na die suiwer geestelike melk,  
    sodat julle daardeur kan groei met die oog op julle verlossing,  
 3 noudat “julle die goedheid van die Here gesmaak het”. (I Pet 2:1-3, 2020) 
 
Onthou hoofstuk indelings het later bygekom. Hoofstuk 2 gaan direk aan by hoofstuk 1. So 
ons moet lees: 
 
23 Julle is immers weer gebore,… deur die … woord van God… 25 die evangeliewoord 
 1 Lê daarom alles wat sleg is … af, 2 en smag… na die suiwer geestelike melk,   
 3 noudat “julle die goedheid van die Here gesmaak het”. (I Pet 2:1-3) 
 
Net soos kinders wat gebore is en smag na melk, netso moet ons smag na suiwer geestelike 
melk: Na die Woord van God. En dit wat ons daarbinne proe is God wat goed is!  
 
Die sodat gee dan vir ons die rede: Ons kan nie stilstaan by die wedergeboorte nie, ons 
moet groei. Groei in heiligheid gebeur deur suiwer geestelike melk te drink. Hoe meer jy die 
goedheid van God proe, hoe minder proe slegte goed, bedrog en jaloesie lekker…  Soos die 
psalmdigter sê: Hoe aangenaam is u woord, soeter as heuning in die mond. (Ps 119:103) 

3. Word ’n lewende steen in die geestelike huis deur te kom na die 

Hoeksteen 
4 Kom na Hom toe, die lewende klip  
 wat wel deur mense afgekeur is,  
 maar voor God uitverkore en vir Hom kosbaar is;  
5 en laat julle as lewende klippe opbou  
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  tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom,  
   om geestelike offers te bring  
    wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is.  
6 Daar staan immers in die Skrif: … 
 
Met die eerste lees voel dit effens onverwags. Petrus is nou al van 1:23 besig met die impak 
van die Woord op ons en skielik begin hy praat van ‘n klip.  
Maar in vers 6 keer hy terug na die Woord en haal ‘n ‘n hele klomp plekke in die Skrif aan 
wat hy al geproe het en met ons wil deel en vir ons wys die klip is ‘n lewende klip, ‘n 
Hoeksteen, Jesus Christus. Kom ons kyk eers daarna, dan kom ons weer terug na verse 4 en 
5: 
 
6 Daar staan immers in die Skrif:  
“Kyk, Ek lê in Sion 'n klip, 'n hoeksteen, uitverkore en kosbaar; 
  en wie in Hom glo, sal vir seker nie beskaamd staan nie.” (Rom 9:33, 10:11) 
   7 Daarom is dit kosbaar vir julle wat glo,  
   maar vir ongelowiges geld:  
 “Juis die klip wat die bouers afgekeur het, het 'n hoeksteen geword,” (Ps118:22) 
 8 en “'n klip waaroor mens struikel, ja, 'n rots wat mens laat val.” (Jes 8:14) 
 Hulle struikel omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is;  
hulle was daartoe bestem. (I Pet 2:4-8) 
 

Petrus begin met ‘n aanhaling uit Romeine wat wys dat Jesus Christua die hoeksteen is. Die 
een wat vir Hom kosbaar is, en way Hy uitgekies het om Sy verlossingswerk te doen. As ons 
Jesus Christus as kosbaar sien en in Hom glo, sal ons nie beskaamd staan nie. Al God se 
beloftes wat ons tot nou toe gesien het, sal waar word.  

Dan haal hy dele reg oor die Bybel aan wat reeds oor die Klip geprofeteer het. Ons gaan nie 
vandag by hierdie ryk gedeelte stilstaan nie. Ons kan een hele video maak oor hierdie 
lewende Klip! Gaan lees gerus daardie verse. In die groter prentjie van die hoofstuk wil 
Petrus jou wys dat, as jy Jesus Christus in die Woord ontdek en dat een van twee dinge dan 
gebeur.  Of jy val oor daardie klip of Hy is vir jou kosbaar. Beide gevalle se oorsprong is uit 
God. Die wat bou is wedergebore (1:23) die wat val was daartoe bestem (2:8).  
 
Maar kom ons, as verwerpte vreemdelinge, gaan terug na vers 4 toe met die kennis dat hy 
praat van Jesus Christus. Die troos is Hy was ook ‘n afgekeurde klip, maar deur God vereer. 
Hy is vir Hom kosbaar. Vers 7 het sopas ook vir ons gewys, netso moet Jesus Christus vir ons 
ook kosbaar wees.  
 
As ons dan weergebore is en gevul is met die geestelike melk, kry ons die opdrag:  
 
4 Kom na Hom toe, die lewende klip … 5 en laat julle as lewende klippe opbou  
 
So, hy is besig om aan te gaan by die geestelike groei. Waarnatoe moet ons opgebou word, 
waarnatoe moet ons groei? 

   tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom,  
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Ons het reeds in 1:2 gesien ons is deur die Gees afgesonder om heilig te wees. As ons dus 
die geestelike melk drink en so na Jesus Christus, die lewende klip, toe kom, vul die Gees ons 
en maak ons lewende bouklippe. 
 
Wat moet die geestelike huis dan doen?  
    om geestelike offers te bring  
 
In die geestelike huis het ons heilige lewe nou waarde: Ons verrig ‘n priesterlike diens en 
offer onsself op en dit alles tot eer van God deur Jesus Christus. Dis hoekom dit eindig met: 
     wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is.  
 

4. Verkondig die deugde (verlossingsdade) van Hom 
 Die ongelowiges … struikel omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is;  
hulle was daartoe bestem 
9 Julle, egter, is  
 “'n uitverkore geslag”, (Jes 43:20, Rom 9:33) 
 “'n koninklike priesterdom”, (Eks 19:6, 23:22, Jes 61:6) 
 “'n heilige nasie”, (Eks 19:6, 23:33) 
  “'n volk wat aan God behoort”, (Eks 19:5, 23:22, Deut 4:20, Jes 43:22) 
   “sodat julle die deugde kan verkondig” (Jes 42:12) 
 van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig — 
10 Julle wat eers nie 'n volk was nie,  
 maar nou volk van God is;  
wat eers nie ontferming ontvang het nie,  
 maar nou ontferming ontvang het.  
 
Aan die einde van vers 8 het Petrus die lot van die ongelowige beskryf: Die ongelowiges … 
struikel omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is; hulle was daartoe bestem 
 
Dan gee hy die teenstelling vir ons as troos: “Julle, egter, is”  
Julle wys op die vreemdelinge, die gelowiges, ek en jy 
Let op dat hy hier in die teenwoordige tyd praat: IS 
 
Petrus is so vol van die geestelike melk dat verse 6 tot 9 opgemaak is met ‘n hele klomp 
aanhalings uit die Skrif wat wys wat ons reeds is. En ons is dit van Hom. 
 
Maar kom ons kyk eers terug na wat ons was. Vers 10 wys ons was nie ‘n volk nie en sonder 
ontferming, so ons was ook bestem vir struikeling… 
 
Wat het dit vir ons verander dat Petrus nou kan sê “Julle, egter, is”? 
 

God het ons…  uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig — 

 
Die gevolg is twee lewens veranderende “maar’s”: 
maar nou [het ons] ontferming ontvang  
maar nou [is ons] volk van God  
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Van vers 23 af was hy besig om ons te vertel dat ons in die Woord die goedheid van God sal 
proe en hoe ons dan groei deur hierdie geestelike melk te drink tot ons lewende stene is. 
Gister het hy ons ook gewys dat daardie kennis ons vul met hoop en ons lewe verander. Nou 
sien ons hoe prakties dit in sy lewe is. Hy jubel hierdie wonderlike lig, hierdie heuning van 
die Woord, uit met ‘n hele klomp aanhalings uit die Skrif: 
 
  9 Julle, egter, is  
   “'n uitverkore geslag”, (Jes 43:20, Rom 9:33) 
   “'n koninklike priesterdom”, (Eks 19:6, 23:22, Jes 61:6) 
   “'n heilige nasie”, (Eks 19:6, 23:33) 
    “'n volk wat aan God behoort”, (Eks 19:5, 23:22, Deut 4:20, Jes 43:22) 
     “sodat julle die deugde kan verkondig” (Jes 42:12) 
  van Hom  
 
Hy het ons uitverkies, koninklik, heilig en sy eiendom gemaak. Hoe kan ons dan anders om 
Hom te loof en prys en eer? 
 
Om heilig te wees beteken om afgesonder te wees (soos die 1983 vertaling dit vertaal). Ons 
is nie net afgesonder weg van iets af nie, maar eenkant gesit vir iets: God se genade vul ons 
harte en laat ons oorloop om God se verlossingsdade, sy deugde, te verkondig. Dis die 
slotsom van Petrus se argument en aanhalings uit die Woord. Proe die goedheid saam met 
Petrus uit daardie gedeelte in Jesaja wat hy so besing en gaan vertel dit vir ander om jou: 
 
1 “Kyk, hier is my dienskneg wat Ek ondersteun, my uitverkorene in wie my binneste vreugde 
vind. Ek het my Gees op hom laat kom; hy sal reg vir die nasies laat deurbreek. 2 Hy sal nie 
om hulp roep en nie uitroep nie. Hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie. 3 'n Geknakte riet 
sal hy nie breek nie, 'n dowwe lamppit sal hy nie uitdoof nie; in getrouheid sal hy reg laat 
deurbreek. 4 Hy sal nie weifel en nie geknak word nie, totdat hy reg op die aarde  
gevestig het; op sy lering wag die eilande.”  
 
8 Ek is die HERE, dit is my Naam. My heerlikheid sal Ek nie afstaan aan 'n ander nie,  
my roem nie aan gesnede beelde nie. 9 Die dinge van vroeër — kyk, dit het gebeur; en die 
nuwe dinge — Ek kondig dit aan, voordat dit uitspruit, laat Ek julle daarvan hoor.” 10 Sing 
vir die HERE 'n nuwe lied, besing sy roem van die einde van die aarde af, julle wat die see 
bevaar, en alles wat in die see is, ook die eilande en hulle bewoners. 11 Laat die woestyn en 
sy dorpe hulle stem verhef, die gehuggies waar Kedar woon. Laat die inwoners van Selam 
jubel, hardop roep van die bergkruine af. 12 Laat hulle aan die HERE eer gee, sy roem op die 
eilande bekend maak. (Jes 42:1-12) 

5. Samevatting 
Ons het vandag vier punte geleer: 
1. Julle is weergebore deur die evangeliewoord 
2. Julle het goedheid geproe: Lê wat sleg is af en smag na die geestelike melk 
3. Kom na die lewende klip (Jesus Christus) toe 
4. Hy het ons, in sy ontferming geroep en Sy volk gemaak 
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Punt 1 is verder verduidelik deur uit te wys: 
Elke mens is verganklik, maar die Woord is saad wat lei tot die ewige lewe 
 
Ons moet smag na die geestelike melk, want dis geestelike melk wat jou laat groei 
Daarom roep Petrus jou op: Kom en laat jou opbou tot ‘n geestelike huis wat offers bring tot 
eer van God 
Die klip waarnatoe hy ons oproep is Jesus Christus en is vir die gelowige ‘n kosbare 
hoeksteen, maar ongelowiges val daaroor 
Ons was ook bestem vir struikeling, maar nou is Hy vir ons kosbaar 
Ons is nou uitverkore, koninklike, heilige, priesters en eiendom van God 
sodat… julle die deugde, die verlossingsdade, kan verkondig, ja God vereer! 
 
Daarom ons tema vir vandag: 
Weergebore:  
 Drink en deel die geestelike melk uit  
  tot eer van God 

6. Oordenking 
Ons het vandag weer nuwe dinge van God geleer. Gaan weer deur die teks en skryf neer wat 
jy van God en Jesus Christus, jou enigste skat, geleer het. 

7. Dankbaarheid 

Vandag se gedeelte het weer duidelik gewys hoe die kennis van God oorvloei in ons harte en 
dan na dade van gehoorsaamheid, in liefde. Waartoe dring die Heilige Gees jou vandag? 
Dink mooi hieroor na en skryf ten minste een, baie spesefieke, voorneme neer waarin jou 
vreugde vandag gaan oorvloei.  

8. Aanbidding 
Gebruik dit wat jy by jou oordenking en dankbaarheid neergeskryf het en sluit hierdie sessie 
af in gebed soos die Gees jou lei.  
 
Vrede vir jou. 
   


