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1 Petrus 4:12-14; 5:6-11 

24 Mei 2020 

Lyding is nie iets waaroor ons graag wil praat 
nie. Dis eintlik iets wat ons baie suksesvol 
gekeer het uit ons lewens. Ons het iets soos 
menseregte wat lyding keer bv. dis 'n 
internasionale mensereg om pynloos te wees. 
Jy kan aandring op pyn medikasie want dis 
jou reg. Maar nou met die covid 19 virus kry 
ons nie alles beheer nie. Praat as gesin saam 
oor die swaarkry wat die virus en inperking 
vir julle bring. Die swaarkry lê op baie 
dimensies bv kommer en verlies en frustrasie 
ens ens. 

Lyding is daarom nie iets wat ons moet 
ignoreer nie. Dis iets wat deel is van die 
lewe maar dit het die potensiaal om ons te 
help.  
Ons moet daarom eerlik oor ons swaarkry 
wees en gaan soek na waarmee dit ons help. 
Kom ons gebruik die inperking tyd en praat 
wat ons alles geleer het in die tyd en ook 
waarmee die inperking ons gehelp het. 
Wat wil julle nou as alles verby is, anders 
doen as wat julle voor die inperking gedoen 
het?

Kom ons raak bewus van die swaarkry wat ook 
deel van ond lewe is.  
Skryf die woorde groot elkeen op 'n aparte 
papier en plak dit van Maandag tot Vrydag op 
die yskas. Praat dan die aand oor hoe die vorm 
van lyding/ swaarkry deel van julle lewe is. 

 Bekommernis 
 Spanning 
 Harde werk (vasbyt) 
 Verlies 
 Alleenheid/ eensaamheid 

In die gedeelte is Petrus baie oortuig dat 
lyding eintlik vir ons goed is. Meer nog 
Petrus sê ons moet ons in die lyding 
verheug. Ons moet bly wees daaroor want 
dan sal ons oorloop van vreugde by sy 
wederkoms. Amper iets soos hoe harder 
die oefening was hoe blyer is jy as dit klaar 
is. Petrus praat van die vuurproef waaraan 
ons onderwerp word. Baie mense dink dis 
iets wat God doen – Hy straf ons ons toets 
ons. Petrus sê egter nie dis God wat ons 
daaraan onderwerp nie. Nee dis die loop 
van die lewe. Ons weet nie of die loop van 
die lewe ons gaan laat ly nie maar as dit 
gebeur kan God goed daaruit laat kom. 


