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Liturgie en preek 1 Petrus 3,7 (slot serie 1 Petrus) – aangepaste dienst voor doven en 
slechthorenden 
-GKv te Loppersum, 06-03-2011, 09.30u 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liturgie:  
 
Welkom en mededelingen door ouderling  
 
Votum en zegengroet  
Aanbidding:  
-Psalm 2,1-2 ‘Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?’ (staan) 
-GK 158 ‘Als een hert dat verlangt naar water’ (2x) 

Wet van God 
Gebed om de Heilige Geest 

Bijbellezingen, zie onder  
Zingen Psalm 130,1-2 Uit diepten van ellende’ 
Preek, tekst, zie onder, tussenzang Psalm 128,1 ‘Welzalig zullen wezen’, gebed 
Zingen GK 38,1-4 ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’ (beurtzang: m,a,m,a) 

Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven  

Slotzang Psalm 147,1 ‘lof zij den Heer, goed is het leven’ 
Zegen  
 
 
 
 
Leesgedeelte(n): Gen 1,26-31, Gen 2,18-25 en Gen 3,1-7 en 1 Petrus 3,1-7 
Tekst: 1 Petrus 3,7 
Preekthema: ‘Christenen onder druk: de man en het huwelijk!?’ 



 

Gerwin Pruijssen  Pagina 2 van 8  preektekst: 1 Petrus 3,7 (slot) 

We sluiten vanmorgen de serie over 1 Petrus af, en dit is wel de klap op de vuurpijl, het gaat vanmorgen 

over de man binnen het huwelijk. 

We gaan in de Bijbel zien wat het nou precies betekent om man/jongen te zijn, we staan stil bij een 

vraag als: heeft een man een andere rol dan een vrouw, en wat zegt de Bijbel daarover? 

Stel dat je het zoekt in wat men over het algemeen, in ons land, of wat breder in de wereld, 

denkt over wat man-zijn is, weet je wat dan opvalt?, DAT JE GEEN ANTWOORD KRIJGT. 

In ons land, maar net zo goed wereldwijd is er een crisis gaande als het gaat om wat man zijn is. 

Er heerst een enorme onduidelijkheid over de vraag: wat maakt een man tot man, wat is zijn 

taak?, het enige wat duidelijk is wat een man/vrouw NIET MOET ZIJN. 

De man mag niet de autoritaire bullebak zijn die met harde hand de boel thuis regeert, en het is de 

verdienste van het feminisme die daar de vinger bij gelegd heeft.1 

We zullen zien dat de man na de zondeval zijn mannelijkheid kan inzetten om te overheersen, te 

domineren, klein te houden, te onderdrukken – en we zullen zien dat dat zondig is. 

De man mag ook niet stoer, koel en afstandelijk zijn, want hij moet wel positief op zijn vrouw 

en kinderen betrokken zijn. 

Is het dan zo dat het man-zijn van de man daarin zit dat ‘ie de man kostwinner is?, nee, we weten 

inmiddels dat de vrouw ook het recht heeft om buiten de deur te werken. 

Maar, wat maakt een man tot man, wat is zijn door God gegeven taak?, wat is zijn van de vrouw 

onderscheiden verantwoordelijkheid? 

We hebben net uit Gen 1, 2 en 3 gelezen en we gaan zien hoe daar de basis gelegd wordt, daarna kunne 

we goed naar 1 Petrus 3,7 om te zien wat het betekent dat de man zijn vrouw moet eren. 

 

Thema: ‘Christenen onder druk: de man en het huwelijk!’ 

1. ‘Adam en Eva’, man en vrouw naar Genesis 1-3. 

2. ‘Bewijs haar eer’, man-zijn zoals God van je vraagt. 

 

 

1. 

De tekst is vanmorgen 1 Petrus 3,7, maar we gaan ‘Back to basic’ , naar de basis van de Bijbel in 

Genesis, in Gen 1 lees je dat de Here God man en vrouw beide naar Gods beeld heeft geschapen. 

Man en vrouw BEIDE  even GELIJKWAARDIG zijn, en samen laten ze zien wie de Here God is. 

 En als je dan ziet wat Petrus leert over het huwelijk, dan moet je terug naar Gen 2,18-25 –  

daar zie je dat de Here God in vers 24 een voorwaarde schept, deze: een man moet er wel aan  

                                                           
1 Zie Preek over 1 Petrus 3,1-6 (20 febr 2011) 
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toe zijn om met een vrouw te trouwen, hij moet wel een vent zijn die zonder z’n vader en 

moeder kan, hij moet wel zelfstandig op eigen benen kunnen staan… 

…hij moet wel de volwassenheid hebben om de verantwoordelijkheid voor een vrouw te 

dragen en – als God het geeft – voor kinderen. 

Je leest er als man/jongen misschien overheen, maar hier staat het, trouwen doe je niet als je 

hormomen je dat ingeven, maar als je de volwassenheid hebt om te trouwen, dan pas kun je één 

met je vrouw worden.  

En als je dan in vers 20 kijkt naar de taak van de man, de mens, en dan staat er in het hebreeuws: ‘ha-

adam’, en daar hoor je Adam = mens in… 

…dan zie je, de man moet heersen over de schepping door NAMEN TE GEVEN, daarmee wordt heel 

kort aangegeven wat de taak/verantwoordelijkheid is van de man. 

In de Oosterse wereld geef je met een naam de essentie van iets/iemand aan, - Adam moet heersen over 

de schepping door namen te geven, in dat namen geven zit LEIDERSCHAP, daarin zit autoriteit.2 

Maar wat betekent dat voor het huwelijk?, kijk maar naar Gen 2,23, daar hoor je Adam zingen 

over zijn schoonheid, en daar zie je dat hij de vrouw de naam Vrouw geeft en haar daarmee 

typeert: ‘moeder van alle levenden’. 

Wat leren we daarvan?, in dat namen geven zit dat Adam de leiding heeft, met dat namen geven, laat hij 

dingen tot hun recht komen, onder zijn leiderschap komt de hele schepping, incl. zijn vrouw tot bloei. 

 

OK, maar wat is dan de rol van de vrouw?, vers 20: binnen het huwelijk is de vrouw geroepen om 

HELPER te zijn, [vs 20], wat betekent dat?, want hier beginnen de problemen… 

…hier zijn de fouten gemaakt, dit hebben mannen aangegrepen om vrouwen klein te krijgen, klein te 

houden, te onderdrukken, uit te buiten. 

Maar als in de bijbel het woord HELPER gebruikt wordt, wordt het ook gebruikt voor GOD, Hij is 

onze Helper, Psalm 33,20: ‘onze HULP is in de Naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft’. 

Vers 18, die woorden: ‘een helper die bij hem past’, laten zien dat ze echt een TEGENOVER is. 

Eva is door de Here God gemaakt dat ze een tegenover voor de man is, de man heeft Eva nodig, 

hij is beter af MET haar, beide laten ze het beeld van God zien. 

Als het om dat woord HELPER gaat, zit er niets van minderwaardigheid in, zij moet een helper zijn  

tegenover Adam, door het niet van Adam over te nemen, maar om hem zo te helpen dat zowel zij in 

haar rol als helper tot haar recht komt, en hij in zijn rol als hoofd3. 

 

                                                           
2 David Atkinson, The Message of Genesis 1-11, blz. 69-71. 
3 John Piper (ed.), Recovering Biblical Manhood and Womanhood, blz 101-102. 
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We hebben ook gelezen: Gen 3,1-7, wat we hier lezen wordt altijd zo uitgelegd, ‘zie je wel, de vrouw  

heeft de zonde in de wereld gebracht!’, wel eens gehoord? 

Maar dat is niet de boodschap van deze verzen, want wat gebeurt er in Gen 3?, de duivel ziet hoe de  

Here God het allemaal perfect in elkaar heeft gezet, hoe het goed loopt, hoe het het beste werkt… 

…maar satan wordt wel satan – de diabolos - genoemd, en dat betekent: ‘hij die alles door elkaar gooit’. 

En wat doet de duivel?, vs 1, wie spreekt ‘ie aan?, de vrouw, en heel bewust niet de man, daar lees je 

misschien makkelijk overheen… 

…maar satan doet dit bewust, dit is het gemene van satan: waarom spreekt de duivel de vrouw aan en 

niet de man?... 

…omdat de duivel alles door elkaar wil gooien, de duivel gaat heel bewust om Adams autoriteit heen, 

satan spreekt de vrouw aan, en trekt zich niet ervan aan dat God de man als autoriteit aan heeft gesteld. 

Maar waar is Adam, is Adam aardappels rooien, appels plukken, vlinders vangen?, nee, het 

antwoord staat in vs 6, HIJ WAS BIJ HAAR, ‘zij geeft de vrucht aan Adam die bij haar was’, we 

moeten heel goed lezen wat er staat… 

…er staat niet: ‘Eva nam van de vrucht en zij at, en haar man die bij haar was, nam ook van de 

vrucht en hij at’, nee, dat staat er niet. 

Er staat dat Eva van de vrucht nam, van die vrucht aan Adam gaf en toen at hij ook, en daarvan 

leer je: man en vrouw zijn beide zondig: Eva passeert Adam en neemt zelf de leiding. 

Maar je leert ook, Adam laat het allemaal maar gebeuren, wat was zijn taak? – om leiding te nemen, om 

verantwoordelijkheid te dragen om te zorgen dat hij zijn vrouw beschermde... 

…maar wat deed hij? , hij neemt niet liefdevol en beschermend z’n taak en verantwoordelijkheid op zich 

om zijn vrouw te beschermen, hij neemt de leiding niet – HIJ STAAT ERBIJ.4 

Maar satan heeft bereikt wat ‘ie wilde bereiken, hij treft Adam in de kern van zijn man-zijn, zijn taak is 

om leiding te geven, om het hoofd te zijn, om problemen aan te pakken. 

Maar de duivel wil die orde van God verstoren en, daarom dringt satan er zo op aan bij Eva, ‘Eva, neem 

van de vrucht, beslis JIJ maar, neem JIJ nou maar de leiding!’ 

En Eva doet het, en daardoor heeft satan heeft z’n doel bereikt, en Adam is heel passief, hij staat erbij. 

Misschien dacht je ondertussen, ik vraag het me af, is dat wel de zonde van Adam, dat hij passief 

was en geen initiatief nam?, kijk maar naar vers 17, wat is het oordeel van God? 

Dit ‘omdat je naar de vrouw hebt geluisterd’, ’Adam, je had naar Mij moeten luisteren, je had de leiding 

moeten nemen, je had dit moeten voorkomen door je vrouw te beschermen, maar je hebt naar je vrouw  

geluisterd en dat is je zonde! 

[tussenzang: Psalm 128,1] 

                                                           
4 John Piper (ed.), Recovering Biblical Manhood and Womanhood, blz 107-111. 



 

Gerwin Pruijssen  Pagina 5 van 8  preektekst: 1 Petrus 3,7 (slot) 

2. 

Wat hebben we gezien?, we hebben gezien dat Adam namen gaf en dat betekent dat hij de leiding heeft. 

Dat zie je in heel de Bijbel steeds weer terugkomen, de man is het HOOFD van de vrouw, dat zie je in 

Maleachi 2, daar lees je dat mannen zich vertwijfeld afvragen waarom hun gebed niet verhoord wordt… 

…en de Here God zegt dan ‘omdat je de vrouw met wie je je leven deelde trouweloos hebt behandeld, 

de vrouw met wie je in je jeugd een verbintenis bent aangegaan’, (zie 1 Petr 3,7). 

Het huwelijk is een verbond, een verbintenis, en de man is het hoofd, hij moet ervoor zorgen dat beide 

zich houden aan de voorwaarden van het verbond, dat hij de leiding en zij hem helpt. 

Je ziet dat Hoofd-zijn ook in het Nieuwe Testament, in Kol 3, ‘vrouwen erken het gezag van uw man, 

zoals past bij uw verbondenheid met de Heer’. 

Efeziers 5,22, ‘vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd 

van zijn vrouw’. 

Zie je?, de man is het hoofd van de vrouw, dat betekent niet dat de man beter is, alsof een vrouw 

minderwaardig is – nee, het betekent dat de man VERANTWOORDELIJK is voor zijn gezin. 

En daarom zie je ook in Gen 3,9 dat de Here God naar Adam toekomt, ‘Adam, waar ben je?’ 

Zo ver gaat dat dus, dat de man het hoofd is van zijn vrouw, God roept Adam ter 

verantwoording, ‘Adam, waar ben je?’, en daar pik ik de draad met 1 Petrus 3 op. 

 

De vorige keer heb ik beloofd om terug te komen op vers 6, en dan deze woorden ‘U bent haar dochters 

wanneer u het goede doet EN U ZICH GEEN ANGST LAAT AANJAGEN’… 

…en dan moet je doorlezen in vers 7, want zegt Petrus, ‘uw vrouw is brozer dan u’. 

Vb.: als je een bloemenvaas laat vallen, weet iedereen wat er gebeurt, die valt kapot, maar als je een 

blok hout laat vallen, is er niets aan de hand, hoogstens wat schrammen. 

Nou, dat zegt Petrus hier, ‘je vrouw is kwetsbaarder dan jij man’, tegen DIE achtergrond zegt Petrus dat 

de vrouw zich niet bang hoeft te worden – ik vond het lastig, wat bedoelt Petrus? 

Maar toch is het niet zo moeilijk, want wat hebben we gezien?, de man moet de leiding nemen 

over zijn gezin, hij moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor z’n gezin, hij moet zijn vrouw 

beschermen, haar liefhebben, voor z’n kinderen zorgen. 

Heel gaaf, Petrus laat in vers 6 zien dat ‘ie beseft dat mannen in het huwelijk ervoor kunnen zorgen dat 

de vrouw bang wordt, dat de vrouw bang is voor d’r man, juist omdat ze kwetsbaarder is. 

Als een vrouw met een man trouwt, dan moet die vrouw ervan op aan kunnen, zegt Petrus… 

…dat hij voor haar zorgt, dat hij zijn verantwoordelijkheid voor haar neemt… 

…dat ze niet bang hoeft te zijn, en daarom zegt Petrus in vs 7 ‘ga verstandig met je vrouw om’ en  



 

Gerwin Pruijssen  Pagina 6 van 8  preektekst: 1 Petrus 3,7 (slot) 

‘bewijs haar eer’ (NBG-vert.) – ik wil dat eer bewijzen wat uitwerken5. 

 

Petrus zegt: ‘bewijs haar eer’, een paar voorbeelden, man EER JE VROUW IN JE HUWELIJK… 

…als je getrouwd bent, dan ben je met één vrouw getrouwd en dan houd je je bij die ene vrouw. 

De wereld om je heen doet alsof sex buiten het huwelijk je huwelijk spannend houdt, maar het is 

walgelijk in de ogen van God, walgelijk – en je ziet in vs 7 dat God dat straft! 

Je bent ook niet getrouwd met een ‘mogelijkheid om je zaad kwijt te kunnen’ alsof je je verder 

niets van je vrouw hoeft aan te trekken. 

Hier in 1 Petrus 3,7 staat: ‘bewijs haar eer’, zorg ervoor dat je doet wat Job zegt in hfdst 31, ‘ik heb een 

verbond met mijn ogen gesloten, nooit zal ik naar andere vrouwen kijken’. 

En je bewijst je vrouw duidelijk niet deze eer die God van je verwacht als je porno bekijkt op het 

internet, want je denkt misschien dat je niet echt overspel pleegt… 

…maar je bent ontrouw aan je vrouw, de vraag is: neem je je door God geven verantwoordelijkheid 

voor het feit dat je hoofd van verbond dat huwelijk heet? – laat je vrouw niet bang hoeven zijn! 

 

Tweede voorbeeld, ligt er dichtbij, eer je vrouw LICHAMELIJK, als Petrus hier zegt: ‘zij is brozer dan 

u’, dan snap je wel dat je je vrouw ook zo behandelt. 

Je slaat je vrouw niet, je bedreigt je vrouw niet, je schreeuwt niet tegen je vrouw – je bent een loser als 

je dat doet, een minkukel, je staat voor je vrouw in de bres, want zegt Petrus:’zij is zwakker’. 

Want, mannen, je weet allemaal, je bent sterker dan zij is, maar zegt Petrus, zet je spierballen in om 

haar te beschermen, te koesteren, te knuffelen. 

Misbruik je kracht niet, intimideer haar niet, daar kunnen vrouwen bang voor zijn, want zij weten dat ze 

broos zijn, de vraag voor de mannen is: voelt je vrouw zich veilig bij jou? 

Laat het niet zo zijn dat je je kracht tegen je vrouw gebruikt, maar EER haar lichamelijk! 

 

Derde voorbeeld, eer je vrouw EMOTIONEEL, je hebt mannen die ervoor zorgen dat er geld in het 

laatje komt, dat er brood op tafel staat, maar als ze thuiskomen gaan ze op de bank zitten, doe de TV aan 

en ze zijn er voor de rest niet meer… 

…die mannen zijn emotioneel niet op hun vrouw en kinderen betrokken omdat ze denken dat emoties 

vrouwelijk zou zijn, emoties is iets voor vrouwen en meisjes… 

…hier staat in vers 7 dat je vrouw brozer is dan jij, dan heeft ze bescherming nodig – ik zie dat niet altijd 

bij Cathelijne en dan komt ze bij me staan en dan slaat ze mijn armen om haar heen. 

                                                           
5 Deze 4 punten heb ik ontleent aan Tony Payne, The Man who makes a Difference, blz 26. 
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Daar heb ik dus nog genade nodig om in te groeien – ze wil zien dat je er voor haar bent, dat je haar 

kent, dat je ziet wat haar bezig houdt, dat haar kent in haar andersheid dan jij. 

Eer haar emotioneel, kijk, het kan zijn dat je van alles voor je vrouw doet en dat lijkt prima… 

…maar het is niet prima, als je er niet echt voor haar bent, als je niet verbondenheid hebt, je bemoedigt 

haar niet, je laat jezelf niet kennen – God zegt hier: eer haar emotioneel. 

 

Vierde voorbeeld, EER je vrouw omdat je net als zij OUDER bent van de kinderen, je bent naast je 

vrouw de vader van de kinderen en hoeveel mannen laten het hier finaal afweten… 

…zoveel vaders die emotioneel absent zijn en die de opvoeding overlaten aan de moeder, aan hun 

vrouw, die net als een kind hun verantwoordelijkheid afschuiven. 

Je ziet het zo veel in onze samenleving, vrouwen die er alleen met de kinderen voorstaan omdat hun 

man er vandoor is, vrouwen die het niet meer durven te zeggen tegen hun man dat hij net zo goed 

verantwoordelijk is voor de opvoeding. 

Ben je zo’n man, die als je vrouw vraagt om mee verantwoordelijkheid te dragen dat je dan begint te 

schreeuwen?, ik zei het net al, dat is belachelijk. 

Het valt me op hoe vaak vrouwen daarmee zitten en het daar moeilijk me hebben dat ze er alleen 

voorstaan, alleen dat al geeft al aan dat het zo niet hoort… 

…maar als je in de Bijbel kijkt, dan zie je het ook in Efez 6 dat je als man ook verantwoordelijk bent 

voor de opvoeding van je kind, daar laat je je vrouw niet alleen in. 

En je bent er ook niet mee als je kind op een christelijke school zit, want dan schuif je je 

verantwoordelijkheid af – het is je taak om met je vrouw samen je kinderen op te voeden. 

Om met ze te bidden voordat ze naar bed gaan, door ze uit de Bijbel te leren wie God is, je kinderen te 

bemoedigen i.p.v. (Efez 6) je kinderen te verbitteren. 

 

Laatste voorbeeld om beeld te krijgen bij ‘bewijs haar eer’, eer je vrouw GEESTELIJK, mag ik es 

vragen, wie is in jullie huwelijk verantwoordelijk wat betreft de kerk, naar de kerk gaan? 

Als het gaat om naar de kerk te gaan, dan is het je verantwoordelijkheid als man om daarin leiding te 

nemen, om naar een vergadering te gaan, om te bidden als hoofd van het gezin… 

…jij bent als man er verantwoordelijk gemaakt door God om je gezin geestelijk te leiden, lees Efez 6. 

Bid je samen met je vrouw?, en misschien antwoord je: ‘nee, want ik wil ‘Boer zoekt vrouw’ zien… 

…dan zet je het maar uit, maar laat dat soort ongein je niet verhinderen om samen naar God te gaan. 

Wij weten volgens mij niet eens meer wat sterke huwelijken zijn, we hebben in onze tijd zo 

weinig voorbeelden van wat een sterk huwelijk is… 
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…maar stel dat je beeld hebt bij een bijbels sterk huwelijk, dan is dit een ingrediënt: samen 

bidden, samen doorpraten en elkaar bemoedigen. 

En als je als man nu denkt, ‘Gerwin is gek!’, dan mag je dat van mij denken, maar het feit dat je dat 

denkt is een bewijs dat Gods Geest je ervan wil overtuigen dat je je te bekeren hebt. 

 

Want - wat zie je aan het einde staan, ‘opdat uw gebeden niet belemmerd worden’6… 

…weet je waarom Petrus dit hier schrijft?, we hebben het al gezien: de Here God de vrouw ZO heeft 

geschapen dat ze kwetsbaarder is dan jij… 

…en DAAROM ben jij er als man voor om ervoor te zorgen dat ze veilig is, en dat je voor d’r zorgt, dat 

je d’r begeleid, dat je met je leven voor d’r instaat zoals Jezus voor zijn kerk instond, Efez 5. 

Maar als je dat niet doet omdat je je vrouw niet eert omdat je naar andere vrouwen kijkt en haar 

bedriegt door met andere vrouwen het bed te delen… 

…of haar lichamelijk niet eert maar slaat of bedreigt, of haar emotioneel niet eert door haar te 

laten stikken, of haar geestelijk niet steunt want je hebt genoeg aan je zelf… 

…dan komt de vloek van vers 7 op je neer en ‘worden je gebeden belemmerd’, God zegt dan: 

je staat er alleen voor tot je je bekeert. 

Als je de Here God niet gehoorzaamt terwijl je getrouwd bent, als je geen hoofd van je vrouw bent… 

…gaat de hemel boven je dicht, dan worden je gebeden belemmerd – dit is wat de Here God zegt: ‘je 

kunt niet ongestraft ongehoorzaam zijn als man in het huwelijk’… 

…als je God niet eert door niet goed voor een dochter van Hem te zorgen, zal God je niet horen, dan 

laat Hij je alleen, tot je je bekeert. 

 

Opnieuw ben ik weer van overtuigd geraakt hoe diep we dit onderwijs over mannen en vrouw nodig 

hebben, hoe het zit met dat gezonde en bevrijdende onderwijs van de Here God over het huwelijk. 

De Here Jezus heeft de straf op al onze zonden gedragen, maar Hij wil ook bekering zien… 

…Hij wil gehoorzaamt worden – er zijn jonge mannen vanmorgen die moeten inzien dat man 

worden van een vrouw niet iets is van je hart of je hormonen volgen, maar van eerst volwassen 

worden om de verantwoordelijkheid te dragen om man te zijn. 

Er zijn vanmorgen mannen die zich moeten bekeren omdat hun prioriteit bij hun werk/baas en die meer 

gehoorzamen dan hun God, er zijn er ook die zich moeten bekeren van sexuele zonden die hun gebeden 

inderdaad belemmeren – laten we ons keren tot God en inkeren tot onszelf als we bidden ‘Zoek eerst 

het Koninkrijk van God’. 

Laten we bidden 

                                                           
6 Edmund Clowney, The Message of 1 Peter, blz. 133-135. 


