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Liturgie 1 Petrus 1,10-12, Hervormingsdag en Nationale Bijbelzondag 
-GKv te Westeremden, 31-10-2010, 09.00u 
-GKv te Loppersum, 31-10-2010, 10.45u 
 
 
 
 
 
 
 
Liturgie:  
 
Welkom en mededelingen door ouderling  
 
Votum en zegengroet  
Aanbidding:  
-Psalm 19,1.3-5 ‘Het ruime firmament’ (staan) 
-GK  142,1-3 of 143,1-3 ‘Een vaste burcht is onze God’ (zitten) 

Wet van God  
Zingen Psalm 119,10-12 ‘Ik lig terneer, gekluisterd aan het stof’  
Gebed om de Heilige Geest  

Zingen, voorafgaand aan de Bijbellezing, GK 142,4 of 143,4 ‘Het Woord…’ 
Bijbellezing, zie onder  
Preek, tekst, zie onder 
Zingen Psalm 40,1.3-4 ‘Met heel mijn hart’ 

Dank- en voorbedegebed  
Inzameling gaven  

Slotzang GK 161,1 ‘Heer, U bent mijn leven’  
Zegen  
 
 
 
Leesgedeelte(n): 1 Petrus 1,9-16 en Openbaring 22,6-21 
Tekst: 1 Petrus 1,10-12 
Preekthema: ‘Christenen onder druk – wat doe je met de Bijbel?’  
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We zijn als gemeente bezig met een serie over de 1e brief van d apostel Petrus, dit is de 3e preek op rij, 

we kijken vandaag naar 1 Petrus 1,10-12, en wat we vandaag zien, is een vervolg op vorige week. 

Vorige week zagen we, zei Petrus: in dit leven krijg je zeker te maken met beproevingen… 

…maar zorg ervoor dat je verdriet daarover zwaarder gaat wegen dan wie God is. 

Petrus schrijft: ‘verheug je, ook al moet je verdriet hebben door die beproevingen’. 

Vanmorgen krijgen we het antwoord op de vraag: ‘hoe verheug je je dan?’, hoe kun je in je verdriet 

komen tot die vreugde in God, hoe pak je dat aan?... 

…en we zullen zien dat het antwoord is: we krijgen van de Here God Zijn Woord en Hij geeft Zijn 

Woord om ons in Hem te verheugen.1 

 

Thema: ‘Christenen onder druk – wat doe je met je Bijbel?’ 

1. Hoe heeft de Here ons de Bijbel gegeven? 

2. Waar gaat het om in de Bijbel ? 

3. Waarom heeft de Here ons de Bijbel gegeven? 

 

 

1. 

We gaan naar vs 10, Petrus geeft in vs 10-12 een antwoord op de vraag wat de Bijbel is, hoe de Here 

God ons Zijn Woord heeft gegeven.  

De eerste vraag vd preek is: hoe heeft de Here God ons de Bijbel gegeven?, en 1 Petrus 1,10-12 krijgen 

we een antwoord op die vraag: wat is het antwoord vd Bijbel zelf op de vraag wat de Bijbel is. 

Dat is heel belangrijk om te weten, want stel dat je onder druk gezet wordt over de Bijbel. 

Stel dat iemand je die vraag stelt: wat is de Bijbel voor een boek?, stel dat je als student op  

school, op een Hogeschool of op de Universiteit te maken krijgt met een docent die een vindt  

dat de Bijbel een boek is geschreven door mensen (idee-en van mensen over God), wat 

antwoord je dan?, vanmorgen gaan we zien wat de Bijbel over Zichzelf zegt. 

OK, we gaan allereerst naar vs 10, daar schrijft Petrus dat profeten profeteerden –wat deden profeten?, 

zij profeteerden over de toekomst… 

…heel veel gedeelten id Bijbel, in het OT en het NT zijn profetieën, een mooi vb is Jes 53, daar 

profeteert de profeet Jesaja dat de Lijdende Knecht des Heren zal komen. 

Alleen Jesaja heeft die Lijdende Knecht niet meer meegemaakt, wat Jesaja profeteerde is ruim 400 jaar  

later gebeurd, toen Jezus werd geboren, leefde, leed en stierf. 

De profeten spraken dus over de toekomst die God ging brengen, zij voorspelden de toekomst – en wat  

                                                           
1 Zie voor verhouding vreugde en Bijbel: John Piper, Desiring God. Meditations of a Christian Hedonist, hfdst 5. 
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betreft die profetieën, dat maakt de Bijbel tot zo’n uniek boek: de profetieën over het leven vd Here 

Jezus zijn vervuld, want Hij is geboren, Hij heeft geleden en Hij is gestorven. 

En zo zijn er verschillende profetieën uitgesproken voordat Jezus leefde, en ze zijn uitgekomen, in bijv 

Psalm 22, daar lees je op welke manier Jezus zou lijden en sterven: allemaal uitgekomen. 

En als je dan naar vs 12 gaat, dan wordt duidelijk gemaakt hoe die profeten dat konden 

voorspellen, [vs 12], dit is ‘openbaring’, wat die profeten voorspelden was openbaring van God 

aan hen. 

Heb je een beeld bij het woord ‘openbaring’, kun je je daar iets bij voorstellen?, eerst wat 

openbaring niet is: het tegenovergestelde van ‘openbaring’ is ‘speculatie’ (wat niet wil zeggen 

onzin maar bereflecteren, over nadenken). 

Speculatie is dat mensen diep nadenken over hoe bijv. de maatschappij werkt (sociologie), of 

over hoe mensen in elkaar zitten/zich gedragen (psychologie), je hebt filosofie, die denken na 

over de zin vd wereld –dat zijn allemaal wetenschappen gebaseerd zijn op menselijk nadenken. 

Dat wordt met een moeilijk woord wel ‘speculatie’ genoemd, mensen denken over dingen na, 

zij leggen verbanden en zij trekken conclusies, maar de basis is steeds dat mensen nadenken, wat 

mensen hebben gedacht en bedacht. 

Maar hoe konden die profeten uit vs 10 voorspellen over de komst vd Here Jezus, was dat door diep na  

te denken?, nee, vs 12 geeft het antwoord, dat is OPENBARING en dat staat tegenover speculatie. 

Openbaring is niet wat mensen hebben bedacht, openbaring komt niet uit het denken of het voelen van 

mensen voort… 

…openbaring is dat de Here God Zich bekend maakt, dat de Here God ons vertelt wie Hij is, en wat Hij 

van plan is, openbaring komt van God en komt niet voort uit de gedachten van mensen. 

 

Dat is wat de Bijbel over zichzelf leert, de Bijbel is niet wat mensen over God hebben bedacht 

(speculatie), nee, de Bijbel is een boek dat God schreef door menselijke schrijver s heen. 

Hoe moet je je dat voorstellen?, dat vind je in 2 Tim 3,16, daar staat dat de Bijbel GEÏNSPIREERD door 

de Heilige Geest van God. 

Dat wil zeggen, die auteurs kregen vd Here God geïnspireerd wat ze moesten opschrijven - maar wil dat 

zeggen dat die schrijvers zelf niet meer nadachten, alsof ze als een printer automatisch hun hand 

bewogen?, nee. 

De apostel Lucas vertelt in Hand 1 dat hij navraag heeft gedaan wie Jezus was, maar alle woorden die hij 

opschreef kwamen van God, niet uit z’n eigen denken, niet uit z’n eigen gevoel. 

Conclusie: de Bijbel is dus ‘openbaring’ van God: de Here God maakt Zichzelf bekend, en de Bijbel is 

‘geïnspireerd’ door Gods Geest, de woorden zijn de schrijvers ingegeven door de HG. 
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2. 

Volgende punt: waar gaat het om id Bijbel?, wat is de boodschap vd Bijbel? – is er 1 boodschap of heeft 

de Bijbel verschillende boodschappen (tegengesteld)?, stel dat je die vraag gesteld werd: waar gaat het 

om id Bijbel? 

Het antwoord op die vraag vind je in de vss 10-11, Petrus wijst op drie dingen: redding, vs 10, over 

genade, vs 10 en de Here Jezus, vs 11. 

Redding, dat is een heel groot woord, en in dat woord zit alles waarover het gaat id Bijbel, 

REDDING – da’s de rode draad. 

En dat woord zegt je: je hebt een Redder nodig, DAT is de boodschap vd Bijbel, je hebt een 

Redder nodig, je denkt misschien dat je jezelf wel kunt redden, maar dat is niet zo. 

In Hand 4 staat ‘de Redding is in geen ander en er is geen andere Naam onder de mensen 

gegeven waardoor wij behouden worden dan de Here Jezus’. 

Redding was het eerste woord, vs 10, de Bijbel gaat over je Redding – het tweede woord is ‘genade’. 

‘Genade’ – dat is het antwoord op de vraag: HOE word je gered?, is dat door hard te werken voor God, 

door veel te doen voor God, door veel te doen id kerk?, of word je gered omdat je thuis een goede 

vader of moeder bent?, door trouw te zijn in je huwelijk en goed voor je man te zorgen, of juist niet 

getrouwd zijn? 

De Bijbel zegt hier in vs 10: de enige manier waarop je gered wordt dat is UIT GENADE. 

Genade zegt: je krijgt wat je helemaal niet verdient of wilt, maar je krijgt het toch. 

Genade zegt: je kunt niets doen waardoor God meer van je gaat houden dan Hij al doet. 

Genade zegt: je kunt niets kunt doen waardoor God minder van je gaat houden dan Hij al doet. 

Het derde dat Petrus aanwijst in vs 11 is het antwoord op de vraag: hoe geeft God zijn genade?, 

en het antwoord op die vraag is: God de Vader geeft zijn genade in de Here Jezus, en let op… 

…dan schrijft Petrus erbij wat het kenmerkende is vd Here Jezus, ‘dat Christus zou LIJDEN’. 

Waarom staat dat erbij, dat de Messias zal lijden?, omdat je dat het hele Oude Testament door terug ziet 

komen, dat de Messias zou lijden. 

Hoe zie je dat bijv. terugkomen?, bijv. zoals koning David als de door God aangewezen koning lijdt 

onder de vervolging van koning Saul (denk ah toneelstuk van a.s. vrijdag) … 

…zo zal de Here Jezus als de door God aangewezen koning ook lijden onder hen die Hem afwijzen. 

Dat lijden zie je ook al voorspeld id offers die gebracht moesten worden, alleen was dan steeds de  

boodschap, al die offers kunnen geen volkomen verzoening brengen… 

…al die offers wezen vooruit naar het Grote Offer vd Here Jezus, en dat offer zal God geven in Jezus.  

En zo wijst alles in het OT vooruit naar de Here Jezus, het gaat om Hem, het hele OT is als een grote 

pijl naar de Here Jezus toe, het OT vraagt om de Here Jezus, anders snap je het OT niet. 
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En dat hebben de profeten gemerkt, zij moesten profeteren over de Messias, maar wij begrijpen het 

beter dan zij: het ging allemaal om de Here Jezus die gekomen is. 

Verder in vs 11, het stopt niet bij lijden, nee, Christus zou ‘na zijn lijden in Gods glorie delen’, 

wat betekent dat? 

Dat vind je de hele Bijbel door, steeds is de volgorde: eerst lijden, daarna glorie, maar pas op, 

dat is geen algemeen principe… 

…hier staat geen algemeen principe, zo van: God geeft je zijn glorie maar dan moet je wel 

bereid zijn om lijden te verdragen, daar moet je voor betalen met lijden, ‘je moet er wel wat 

voor over hebben!’.2 

Nee, hier staat: de Here Jezus HEEFT geleden, Hij IS gestorven en ZIJN lijden en ZIJN sterven 

brengen glorie, Hij zal de nieuwe hemel en de nieuwe brengen. 

En wat betekent dit voor ons dan?, wie gelooft in Hem, wie op Hem vertrouwt, die mag delen 

in Jezus’ glorie. 

Petrus schreef dit aan hen die beproefd werden, zij moesten weten: ‘na hun beproevingen zouden ze 

mogen delen in Gods luister’. 

En wij moeten dat ook weten: lijden is geen teken dat de Here God ons verlaten heeft, omdat wij in 

Jezus geloven, krijgen wij ook te maken met lijden, maar wij mogen delen in Gods luister, omdat de 

Here Jezus voor ons leed. 

Lijden voor een christen betekent dat ‘ie zeker mag weten: ‘ik hoor bij Hem die voor Mij leed’. 

 

Daar hebben de profeten over geprofeteerd over de Messias die komen zou, maar de profeten hebben 

dat niet zo volledig als wij het vandaag kunnen begrijpen, als het over de Messias gaat in het OT. 

In vs 11 staat [vs 11], wat betekent dat?, nou, de profeten van voor de komst van Jezus konden het niet  

precies vatten, een paar voorbeelden. 

Moet je horen wat de profeet Jesaja 700 voor Chr moest profeteren, in Jes 7,14 staat: ‘daarom zal de 

Heer u een teken geven: de maagd zal zwanger worden en hem de naam Immanuel geven’. 

Voor de profeten was het de vraag: hoe weet je dat de Messias komt, en dan geeft Jesaja het antwoord: 

‘kijk uit naar een maagd die zwanger zal worden’, dat heeft de profeet Jesaja niet begrepen. 

Wat dacht je van dit vb.?, in Micha 5,1 staat: ‘O Gij Bethlehem Efrata, al bent u de kleinste onder de 

geslachten in Juda, uit jou zal voortkomen Een die heersen zal over Israel’. 

Dus wat zegt Micha?, ze moeten de Messias zoeken in Bethlehem, en wat voor iemand zou het zijn?, een 

Heerser. 

                                                           
2 Edmund Clowney, The Message of 1 Peter, blz. 58. 
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Dat als een paar vb’en bij de woorden vd vs 11, de profeten hebben het allemaal niet volledig kunnen 

begrijpen omdat zij over de toekomst voorspelden. 

Maar met die woorden hebben ze ons gediend, vs 12, wij zien nu meer Gods plan, de voorspellingen 

over de Here Jezus, de eenheid vd Bijbel. 

Waar gaat het om id Bijbel: redding: je hebt een Redder nodig?, hoe word je gered?, door genade? 

Hoe geeft God zijn genade, door de Here Jezus en omdat Hij leed in jouw plaats onder jouw zonden, 

mag je zeker weten dat je net als Jezus mag delen in Gods luister. 

 

 

3. 

Laatste vraag: waar heeft de Here ons de Bijbel voor gegeven?, Petrus geeft in dit hfdst een antwoord op 

de vraag: hoe kun je MIDDENIN beproevingen die verdriet geven, je verheugen?, vs 6. 

Hoe kun je je TOCH in God verheugen als je te maken krijgt met beproevingen?, als je te maken krijgt 

met lijden?, het antwoord is: door Gods Woord te lezen. 

Moet je nagaan, DAT is dus het kader waar Petrus de Bijbel in zet3, de Bijbel geeft je je 

VREUGDE terug, de Bijbel is een boek waardoor je BLIJDSCHAP krijgt. 

De Bijbel heb je ontvangen om weer BLIJ te worden want id Bijbel vind je dat je zeker mag zijn 

van Gods beloften. 

Ik wil graag afsluiten met deze vraag: hoe gaan wij om met de Bijbel?, geloven we het wat hier staat?, 

ben je ervan overtuigd wat hier staat? 

Geloven we dat we door in de Bijbel te lezen VREUGDE krijgen, of zoeken we dat in iets anders? 

Kijk, je kunt geloven dat de Bijbel Gods Woord is, je was het net helemaal eens toen we zagen: de Bijbel 

is Gods Woord, openbaring van God, geïnspireerd door Gods Geest… 

…maar het kan tegelijk heel goed zijn dat dat kennis is waar je niets mee doet, dat belijd je wel met je 

mond, maar je leeft er niet naar. 

Moet je eens kijken naar die laatste woorden van vs 12, ‘het zijn geheimen waarin zelfs engelen 

graag zouden doordringen’, wat betekent dat? 

Letterlijk staat er: ze zijn erdoor geobsedeerd4, zo geweldig vinden ze het, en er staat niet dat ze 

erdoor geobsedeerd WAREN, maar dat ze dat steeds zijn. 

Waarom zijn ze zo geobsedeerd?, omdat ze geweldig vinden wat ze ih evangelie zien, dat de Here God, 

de almachtige God, voor wie zij staan, voor wie ze voortdurend buigen… 

…en voor wie ze voortdurend roepen: ‘heilig, heilig, heilig’, dat DIE GOD  aan zijn vijanden, ons  

                                                           
3 Zie noot 1. 
4 Edmund Clowney, a.w., blz. 60. 
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mensen – genade schenkt, redding schenkt, zijn eeuwige Zoon schenkt. 

Zij zijn niets dan steeds verwonderd over wat ze ih zien, en wij? 

Ik ben bang dat we wat betreft ons omgaan met de Bijbel hypocriete christenen zijn: we belijden 

de Bijbel als het Woord van God, maar als het erop aankomt laten we de Bijbel links liggen. 

Nee, ik zeg niet dat je niet uit de Bijbel leest, dat zeg ik niet, maar hebben we zo’n PASSIE voor 

de Bijbel, hebben we zo’n liefde voor Gods Woord dat we NIETS LIEVER WILLEN dan erin 

doordringen zoals de engelen, terwijl wij Gods Geest hebben ontvangen? 

Hoe zou het komen dat onze liefde voor Bijbel zo klein/koud is?, twee redenen: voor velen is het geloof 

iets formeels, als geloven is dat je zeker weet dat aantal waarheden zijn gebeurd… 

…een wat verstandelijk geloof, te vergelijken met gegevens op de harde schijf ve computer. 

Alsof de Bijbel een boek is met een heleboel informatie, terwijl het erom gaat om (transformatie) dat je 

verandert door de Geest van God, dat je wedergeboren wordt, vs 3, dat is een megaverandering. 

Dat de Bijbel je laat zien waar er zonden in je hart en leven zitten… 

…en dat je gelijk mag worden aan Jezus, steeds meer, totdat je Hem ziet als Hij terugkomt. 

Tweede reden: wij hebben zoveel andere alternatieven voor bezig zijn met de Bijbel, wij hebben 

veel meer tijd voor andere dingen… 

…voor ons werk, of om achter de TV te zitten of om achter de computer te zitten – en met al 

die keuzes laten we zien dat we de Bijbel minder belangrijk dan dat vinden. 

En misschien zit je te denken: ‘is dat dan zo belangrijk?’, maar met die vraag laten we zien, dat 

allerlei andere dingen belangrijker zijn. 

We hebben of geen zin of geen tijd, en we volgen ons gevoel want daar luisteren we meer naar. 

Brs en zssn, waar weinig liefde voor de Bijbel is, is weinig liefde voor de Here God Zelf, en als er wel 

liefde voor God is, maar weinig liefde voor de Bijbel is het dun en oppervlakkig. 

Wij moeten christenen zijn die uit de Bijbel lezen, en wij moeten christenen zijn die alles geloven wat id 

Bijbel staat, die daar niets afdoen… 

…en die VERHEUGD zijn om wat we lezen, omdat de Here God hen Jezus openbaart en voorhoudt. 

Wij hebben redenen genoeg om onze zonden te belijden dat we vaak zo weinig PASSIE hebben 

voor Gods Woord, dat we Gods Woord zo vaak links laten liggen of er zo koud mee omgaan. 

Dat is ook de oorzaak dat we als christenen in Nederland zo zwak zijn, dat de kerken in 

Nederland vaak alleen maar kleiner worden. 

Maar hoe meer verdriet we hebben over die zonde, hoe meer liefde we krijgen voor Gods Woord en 

hoe meer liefde we krijgen voor het evangelie, hoe meer liefde we krijgen voor de Here Jezus. 

 

Laten we bidden  


