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Liturgie ochtenddienst, 1 Petrus 1,1-2 
-GKv te Westeremden, 17-10-2010, 09.00u 
-GKv te Loppersum, 17-10-2010, 10.45u  
 
 
 
Om over door te denken:  
‘Niemand mag gelooven, dat hij een verworpene is, want elk wordt ernstig en dringend geroepen en is 
verplicht te gelooven in Christus tot zaligheid. Niemand kan het gelooven, want zijn leven zelf en alwat 
hij geniet is een bewijs, dat God geen lust heeft in zijn dood. Niemand gelooft het ook werkelijk, want 
zoo had hij de hel reeds op aarde. Maar de verkiezing is een bron van troost en kracht, van nederigheid 
en ootmoed, van vertrouwen en beslistheid. De zaligheid des menschen ligt onwankelbaar vast in het 
genadige en almachtige welbehagen Gods.’ – Herman Bavinck 
 
 
 
 
Liturgie:  
 
Welkom en mededelingen door ouderling  
 
Votum en zegengroet  
Aanbidding:  
-GK 149 ‘Zie ik sterren aan de hemel staan’  
W: Psalm 122 
L: GK 158 ‘Als een hert dat verlangt naar water’ (2x)  

Wet van God  
Zingen Psalm 119,4-6 ‘Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer’  
Gebed om de Heilige Geest  

Bijbellezing, zie onder  
Zingen GK 177 ‘Hoor, trouwe Vader, ons gebed’  
Preek, tekst, zie onder, gebed  
Zingen GK 140 ‘Alle roem is uitgesloten’  

Dank- en voorbedegebed  
Inzameling gaven  

Slotzang Psalm 149,2-3 ‘De Heer heeft in zijn volk behagen’  
Zegen  
 
 
Leesgedeelte(n): 1 Petrus 1,1-12  
Tekst: 1 Petrus 1,1-2 
Preekthema: ‘Uitgedaagd – je bent UITVERKOREN!’  
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We gaan vanmorgen aan een serie preken beginnen over de eerste brief aan Petrus… 

…en we beginnen dus bij het begin, en we staan vanochtend stil bij een heel moeilijk onderwerp,een 

onderwerp dat id geschiedenis boosheid, woede heeft opgeroepen: de uitverkiezing. 

Maar we beginnen bij het begin, deze brief is van Petrus, Petrus is misschien wel degene met 

wie je je het makkelijk kunt identificeren/mee kunt vergelijken/herkenbaar. 

Petrus, die altijd direct z’n bek opentrok, en dan vaak heel impulsief reageerde, op een 

dieptepunt in zijn leven dacht ‘ie Jezus de les te kunnen lezen en op een ander moment 

ontkende Petrus zelfs dat ‘ie Jezus kende. 

Op een hoogtepunt in zijn leven, schreef Petrus twee brieven, 1 en 2 Petrus, en volgens de 

kerkgeschiedenis werd Petrus gemarteld en gekruisigd… 

…maar hij vroeg de beul om hem op de kop te kruisigen omdat hij het niet waardig was om net 

als Jezus gekruisigd te worden. 

Het leven van Petrus was vol van verzoekingen (hfdst 1), Petrus heeft een tijdlang missionair werk 

gedaan in een kerk, en daarbij heeft ‘ie een enorme blunder begaan… 

…je leest in Handelingen dat Petrus niet aan tafel gaat met heidenen die tot geloof zijn gekomen, terwijl 

hij wel Gods vrije en onvoorwaardelijke genade verkondigt… 

…nadat hij terecht gewezen is door Paulus heeft Petrus berouw en beseft dat heidenen volledig 

meetellen voor God, geloof alleen is nodig en verder niets is om bij Gods kinderen te horen. 

De apostel Petrus heeft twee brieven geschreven en in die brieven zie je de wijsheid die Petrus al vallend 

en opstaand heeft ontvangen van Gods Geest. 

Nadat we even gekeken hebben naar de persoon Petrus, is het nu de vraag: aan wie schrijft 

Petrus, wat is zijn publiek, tot wie richt hij zich?, dat zie je ook in [vs 1], wat is er met die 

kerken?, die kerken liggen verspreid over een grote regio… 

…en de christenen in die steden die hadden omdat ze christenen waren, te maken met lijden. 

Hoe dan?, wat moet je je daarbij voorstellen?, nou, als je dan id geschiedenis duikt, kom je erachter dat 

de christenen niet zozeer te lijden hadden onder vervolging door de staat. 

Het was meer afwijzing en marginalisering door mensen om hen heen, niet georganiseerd, maar ze 

kwamen het tegen op hun werk, in de buurt waar ze woonden. 

Wat gebeurde er dan?, wat er ad hand was dat ze te maken kregen met doorgeschoten tolerantie en met 

religieus pluralisme. 

En dat maakt deze brief zo ontzettend actueel!, je mag als christen vandaag je geloof belijden, maar doe 

dat achter je voordeur en zeg vooral niet dat Jezus de enige weg naar God is… 

…en zeg vooral niet dat het christelijk geloof DE enige waarheid is, omdat Jezus de waarheid is. 

Nee, als je het christelijk geloof neerzet als de waarheid, ben je niet tolerant en sluit je anderen uit. 
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Zo werden de christenen dus onder druk gezet om hun geloof te belijden in een omgeving die net deed 

alsof het een heel open samenleving was, maar dat was schijn… 

…want onder die schijn zat vijandigheid die de kop opstak als ze weigerden om Jezus op 1 lijn te zetten 

met andere goden en als ze hun geloof verbonden met daden. 

Ze weigerden dus op een gegeven moment mee te doen met vreet- en schranspartijen die toen gewoon 

waren in bepaalde zakelijke kringen, als zakelijke contracten werden afgesloten… 

…ze zeiden ‘nee’ als ze werden uitgenodigd voor een borrel als ze wisten dat het toch een zuipfestijn 

zou worden… 

…en ze weigerden mee te doen als ze werden verleid om sex buiten hun huwelijk te hebben. 

Je snapt wel, door die keuzes werden ze uitgekotst, door hun liefde voor de Here Jezus 

veranderde hun leven, ze brachten geen offers meer aan goden vd stad, vd cultuur, vd handel… 

…maar daardoor raakten ze bepaalde posities kwijt, bijv. ie handelsgilde, of ze werden vanaf 

zo’n moment beschouwd als ‘onprofessioneel’ – ze kwamen m.a.w. alleen te staan – en dat is 

wat Petrus ‘lijden’ noemt, dat is wat Petrus beproevingen noemt… 

…want de vraag is: houd je dan vol, of ga je toch door de knieen, blijf je dan trouw aan Jezus, 

zijn geboden? 

1 en 2 Petrus zijn heel actueel – het gaat over concreet christen-zijn vandaag - je kunt in onze 

samenleving als christen zomaar gezien worden als ‘vreemd’, ‘gek’, ‘raar’… 

…maar Petrus zegt: sta er maar niet verbaasd van dat ze je onder druk zetten, die beproevingen zijn een 

kans voor je gehoorzaamheid aan God. 

 

Thema: ‘Christenen onder druk – je bent UITVERKOREN!’ 

 

 

We gaan naar vs 1, we lopen deze 2 verzen bij langs,en we zullen grote woorden tegenkomen… 

…heb je ze gezien?, vs 1 ‘aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader’. 

Maar even deze vraag: waarom moet dat?, moet het gaan in de kerk over die moeilijk dingen?, 

over die dogmatische leerstukken?, waar is dat voor nodig? 

Brs en zssn, het beeld vandaag onder veel christenen is dat het id kerk vooral eenvoudig en 

simpel moet zijn: je moet id kerk praktische handvaten meekrijgen voor het dagelijkse leven, 

maar dan mag het niet te ingewikkeld worden. 

Maar als je de Bijbel leest, dan zie je dat de apostelen JUIST DE LEER enorm praktisch vonden. 

Moet je nou eens nagaan waarover Petrus begint te schrijven tegen deze christenen die onder druk 

leven, die het meemaken dat ze om hun geloof aan de kant komen te staan… 
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…Petrus is ervan overtuigd dat hij die christenen in die situatie ermee helpt om ze te leren dat ze 

UITVERKORENEN zijn, zij zijn er dus mee geholpen om te WETEN dat ze bij Gods uitverkorenen 

horen. 

Hij begint er niet mee dr direct nr praktijk te gaan met do’s and dont’s/hoe ze met bepaalde situaties 

moeten omgaan… 

…nee, Petrus begint zo: AAN DE UITVERKORENEN naar de voorkennis vd Vader, in heiliging door 

Gods Geest, tot gehoorzaamheid aan Jezus Christus. 

Hij zet ze als eerste een stevige maaltijd voor: uitverkiezing, voorkennis van God…, en waarom? 

Omdat als ze dat weten en diep in hun hersens hebben gegrifd staan, dat ze juist dan kunnen leven als 

vrije, gelukkige vreemdelingen in een vijandige wereld. 

Daarom, geliefde brs en zssn, wees niet bang voor diepe leerstukken, denk niet zoals velen 

vandaag geneigd dat theologie en leer onnodig is, saai, tijdverspilling… 

…Petrus zegt: je kunt niet zonder, je kunt geen stevig christen zijn zonder deze leer. 

De apostelen hadden al die geweldige leerstukken lief, omdat ze waanzinnig praktisch zijn: je 

uitverkoren te weten door God in een omgeving die je vijandig t.o. je staat. 

 

We gaan het zien, vs 1, ‘Aan de uitverkorenen in Pontus, Galatië, Kappadocië…’, hoe moet je dit vs 

lezen?, wat betekent dat: ‘uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader’?, wat betekent het dat 

God NAAR DE VOORKENNIS van God de Vader uitverkoren zijn? 

Dit is het leerstuk vd predestinatie is genoemd, en om dit leerstuk wordt tot op de dag van 

vandaag het Calvinisme gehaat, hierover is door de geschiedenis heen veel gediscussieerd. 

Bottomline-vraag is: hoe komt het dat sommige mensen vd Here Jezus houden en naar de hemel 

gaan, en dat anderen niet vd Jezus houden en naar de hel gaan? 

Want als je naar Efeze 1 kijkt, dan lees je daar: ‘Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor 

de grondlegging vd wereld’, maar hoe zit dat dan? 

Heeft God je dan uitverkoren omdat Hij je geloof zag, omdat je voor de Here Jezus koos?, of 

omdat de Here Jezus jou heeft uitgekozen en deed Hij dat buiten jou om? 

Wat betekent het met andere woorden dat je naar de voorkennis van God de Vader uitverkoren bent, 

betekent het dat God je leven al voor de grondlegging vd wereld je leven overzag en zag DAT JE IN 

HEM ZOU GELOVEN EN JE VOOR JEZUS ZOU KIEZEN? 

Nee, dat betekent het niet, OK, maar dan is het de vraag: waarom niet en wat betekent het wel? 

In de bijbel is het woord kennen altijd verbonden aan liefhebben, een verliefd stel weet dat, je kent je 

vriendin/vriend, je kent je man/je vrouw en je houdt van elkaar: kennen is tegelijk liefhebben. 
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Wil je een vb.?, in Gen 4,1 staat dat Adam zijn vrouw Eva bekende (Statenvert.), en daar wordt het 

werkwoord kennen gebruikt, maar het betekent dat hij geslachtsgemeenschap met haar had. 

Adam beminde Eva, hij kende op z’n intiemst, en daar zie je het, kennen is id Bijbel liefhebben, kennen 

is beminnen.1 

En je voelt het al aan, denk ik, zo is het ook met het woord ‘naar de voorkennis van God de 

Vader’, wat wist God de Vader dan? 

God de Vader wist dat Hij de wereld uit liefde zou scheppen, Hij wist dat je geboren zou 

worden: omdat Hij je liefheeft en je graag ziet, Hij wist dat je in zonde zou vallen maar omdat 

Hij je liefheeft, stuurde Hij zijn Zoon, en Jezus bood Zich aan om je te redden. 

Wat betekent ‘uitgekozen naar de voorkennis van God de Vader’?, dat God LIEFHEEFT van voor de 

grondlegging vd wereld… 

…Hij kende je uit liefde en dan zijn we bij de vraag wat het betekent dat we UITVERKOREN zijn… 

 

En als het om uitverkiezing gaat, zijn er direct problemen, want als het gaat om kiezen, willen wij graag 

van onszelf kunnen zeggen dat we een stukje vrijheid hebben om te kiezen. 

Hier is veel over gedebatteerd, en er is gezegd: God kiest hen die voor Hem kiezen, diegenen die in hun 

leven een keus voor God maken, kiest God hen uit voor het eeuwige leven. 

Klopt dat?, nee, het klopt niet, het klinkt wel goed, dan heb je tenminste het gevoel dat je de 

vrijheid hebt om te kiezen, maar het klopt niet met wat er id Bijbel staat. 

Als het gaat om de mens, dan staat er id Bijbel dat er geen mens is die voor God kiest, Psalm 14 

zegt: ‘er is er niet één die God zoekt’… 

…er is er niet één die vraagt naar God, allen zijn afgeweken, iedereen gaat God uit de weg, alle  

mensen haten God van zichzelf – en dat geldt voor jou en mij, dit gaat over ons. 

Ja, dat geldt ook voor ons, niemand van ons zoekt uit zichzelf God, daar moet het wederbarende 

werk van Gods Geest voor komen kijken, geloof is een genadegave. 

Maar wat staat er nog meer id Bijbel?, wij zoeken de Here God niet, maar de Here God zoekt ons wel: 

‘Adam, waar ben je?’, je hebt je wel verborgen, je bent wel steeds voor me op de vlucht… 

…maar de Here God zoekt ons steeds weer op, gaat achter ons aan, zoekt ons op als we bang voor Hem 

zijn, als we een verkeerd beeld van Hem hebben. 

Zo is het, dit is de waarheid over ons: wij zoeken God niet, jij niet, dat doe je niet van jezelf… 

…maar de Here God zoekt je wel op, Hij zit achter je aan, de Here God kiest hen uit die nooit voor 

Hem zouden kiezen, kijk maar naar Joh 15,16: ‘jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie!’ 

De Here God kiest hen die altijd maar op de vlucht zijn en blijven als God niet ingrijpt door zijn Geest. 

                                                           
1 B. Holwerda, ‘Heere, Gij doorgrondt en kent mij’, preek over Psalm 139, uit ‘Om uwentil getroost’, blz 19. 
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De Here God kiest hen die zijn vijanden zijn, Hij kiest hen die het niet verdienen, die het niet eens 

willen, iemand zoals mij, iemand zoals jij… 

…en zo leert je de leer vd uitverkiezing dat God je uitkiest terwijl jij niet voor Hem koos,maar Hij 

wilde je niet laten gaan en koos je daarom uit. 

Zie je hoe gaaf de leer vd uitverkiezing is?, want het leert me dat de Here God jou en mij 

uitkoos terwijl ik het niet verdien, en ik gedraag me vaak juist als een vijand van God en Hem op 

afstand houdt…  

…en ik heb ook helemaal niets bterug gedaan om Gods liefde te verdienen, maar zegt de Bijbel, 

‘TOCH houdt Hij van je!’, ‘TOCH heeft Hij je lief’, TOCH wil Hij jou niet loslaten’, ‘TOCH 

wil Hij jou niet verliezen’ 

De leer vd uitverkiezing?, GEWELDIG, dit is super, dit is zo diep en zo persoonlijk, dit is zo vol liefde. 

Dit is zo warm en doortrokken van Gods onvoorwaardelijke liefde, de leer vd uitverkiezing is geweldig. 

 

En zo is de leer vd uitverkiezing niet iets waar we als christenen over moeten vechten, of koud over 

discussiëren, en ook niet een verenigingsavond mee vullen met afstandelijk gepietepeuter… 

…dit is een leer waar we van moeten zingen, ‘Amazing grace, how sweet the sound…’ 

Uitverkiezing maak mij blij tot in m’n tenen: ‘uitgekozen, mij?, totaal onverdiend, maar zo intens 

geliefd door God, zo onwaardig als ik ben, maar Hij vond me zoveel waard zijn eeuwige Zoon voor mij 

te geven. 

 

Ik wil de preek afsluiten, met het behandelen van een paar pastorale vragen en zo dit op je hart te laten 

inwerken: wat het betekent dat je UITVERKOREN bent? 

 

Eerste vraag, je zegt dat het mooi is om te weten dat het bij Gods uitverkiezing van ons, niet van ons 

afhangt, waarom is het zo mooi dat het niet van ons afhangt? 

Antwoord, het is bevrijdend om te weten dat het niet van jou afhangt, want denk het je maar eens in, 

stel dat het van jou zou afhangen of je door de heilige God van hemel en aarde gekozen wordt… 

…Hij die geen zonde verdraagt, die het recht en de vrijheid heeft om je voor de kleinste zonde naar de 

hel te sturen… 

…dat het van jou afhangt om uitverkoren te worden, dat is een afschuwelijk gedachte, want je zoekt 

God niet, je houdt van jezelf niet van God – wees blij dat het Gods genade alleen is. 

 

Tweede vraag, stel je hebt ondertussen steeds deze vraag: maar is er dan ook hoop voor mij, ik heb  
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zoveel zonden gedaan ,anderen weten het niet eens, maar mag ik me uitverkoren noemen?2 

De leer vd uitverkiezing zegt: niet op grond van iets goeds in mij, maar op grond van Gods liefde en 

trouw alleen wordt iemand uitverkoren, dan is er hoop voor de grootste zondaar, er is hoop voor 

diegene die in zijn leven er een enorme bende van heeft gemaakt… 

…er is hoop voor de grootste stuk tuig, er is geen zo grote zondaar of er is hoop, ook al is die een 

moordenaar, ook al heeft ‘ie overspel gepleegd, ook al vloekt ‘ie de hele wereld bij elkaar. 

Ook al heeft iemand lang gezondigd, z’n hele leven door, ook al is iemand z’n hele leven opstandig  

geweest tegenover God, ook al heeft ‘ie altijd door gezondigd ook al ondanks veel vermaning… 

…er is hoop, God kan diegene redden. 

En misschien vraag je nu: ‘is dat zo, is dat wel eerlijk?’.,ja, als de Here God zo’n grote zondaar 

(in onze ogen) redt, dan is dat niet strijdig met zijn goedheid, kijk, wees eerlijk, het stuit ons 

tegen de borst als wij horen dat God iemand kan uitverkoren die naar de hoeren is gegaan die 

een klein kind sexueel heeft misbruikt… 

…dat kunnen wij niet verdragen, voor ons gevoel doet het afbreuk ad eer en eerlijkheid van 

God als God zulke mensen redt3. 

Maar het evangelie is: daaruit – dat God de grootste zondaar redden kan – daaruit blijkt juist dat het 

alleen afhankelijk is van Gods genade. 

 

3e vraag: we hebben gezien dat Petrus het heel praktisch vond om met UITVERKIEZING te beginnen, 

en die leer brengt hij naar mensen die om hun geloof onder druk werden gezet. 

Maar wat doet de leer vd uitverkiezing dan met je, wat doet dit met je hoe je ih leven staat, wat heeft 

het voor effect? 

De leer vd uitverkiezing maakt je tot een stevige, robuuste mensen, tot christenen die niet zomaar weg 

geblazen worden, het maakt je tot iemand die stevig in z’n schoenen staat. 

Hoezo dan?, nou,ook al maakten die christenen toen, en jij misschien vandaag mee, dat ze nergens voor 

gekozen werden, altijd werd ze de nek toegekeerd, dat ze nergens meer bij hoorden, of (kids) als je 

nooit gekozen wordt voor een feestje, of op het plein nooit voor een spel wordt gekozen… 

…zij leerden en mochten weten: God kent ons en uit liefde kiest Hij ons wel uit,en dat maakt alles uit. 

OK, dat gaat het over het leven van iedere dag, maar trek de lijn eens door: hoe sterf je dan? 

Als je weet dat God de Vader je al voor de grondlegging vd wereld kent en liefheeft… 

…en dat zijn liefde niet stopt als jij Hem ongehoorzaam bent, als je weet dat Hij je niet loslaat  

als jij Hem wel loslaat en dat Hij trouw blijft ook al ben jij wel ontrouw… 

                                                           
2 Richard Sibbes, The Soul’s Conflict with Itself and Victory over Itself by Faith, Works, Vol I, blz.’en 266-267. 
3 Jonathan Edwards, preek: God’s Sovereignty in the Salvation of Men, in ‘To all the Saints of God. Adresses to the Church’ 
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…hoe sterf je dan?, dan sterf je niet hopend en smekend: o Here, mocht het staan te gebeuren 

dat ik…’, nee, dat sterf je met ZEKERHEID, vol vertrouwen: ‘Here, U hebt mij liefgehad 

voordat de wereld bestond, dan weet ik zeker dat ik zometeen bij U zal zijn, als U mij roept! 

Nee, niet om mij, maar om uw eigen liefde en trouw en ik grijp me daaraan vast!’ 

De leer vd uitverkiezing maakt je in leven en sterven tot een robuust/stevig christen: ‘ik ben 

uitgekozen, ik ben geliefd al voor de grondlegging vd wereld!’ 

 

We begonnen met deze vraag: is God oneerlijk als Hij ervoor kiest om sommige mensen te redden en 

anderen niet?, en we hebben gezien dat wij als mensen al gekozen hadden… 

…wij kozen er vanuit onszelf voor om God de rug toe te keren en dat doen we dagelijks, wij kiezen 

ervoor om bij God weg te lopen, wij kiezen ervoor om Hem niet te vertrouwen, wij hebben gekozen 

voor de zonde, we hebben ervoor gekozen om ad kant van satan gekozen, en daarom hebben we ervoor 

gekozen om richting hel te gaan… 

…en God zou ons geen onrecht doen als Hij ons naar de hel zou sturen, maar UITVERKIEZING zegt: 

de Here God heeft gekozen in zijn liefde, in zijn barmhartigheid, in zijn genade, in zijn trouw… 

…er staat ergens id bijbel dat we als mensen te vergelijken zijn met ‘zwartgeblakerd hout dat uit het 

vuur gerukt is, Amos 4,11. 

Wij worden door God uit het vuur gerukt omdat Jezus voor ons stierf onder onze zonden en Hij heeft 

ons ad Vader terug gegeven. 

En vanmorgen heeft Gods Geest ons laten zien dat we VOL LIEFDE zijn UITGEKOZEN, want dit was 

vanmorgen ‘aan de UITVERKORENEN in Loppersum/Westeremden naar de voorkennis van God de 

Vader’ gericht. 

 

Zo eist onze God en Vader vanmorgen van ons om berouw te hebben over onze zonden en dat we ons 

tot God te keren, zo snijdt God ons de weg af die we aan het gaan zijn, steeds verder van Hem weg. 

En zo brengt de HG van God ons tot berouw zodat we ons buigen voor Hem en beseffen hoe geweldig 

zijn verkiezende liefde is… 

…dat we krijgen wat wij niet willen hebben, maar wat Hij ons geven wil: zijn liefde en genade, in Jezus 

Christus. 

 

 

Laten we bidden en daarna zingen, ih besef van totaal onverdiende zaligheid van God: ‘Alle roem is 

uitgesloten’ 

 


