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Liturgie en preek 1 Petrus 1,13-21 
-GKv te Westeremden, 19-12-2010, 09.00u, 4e advent 
-GKv te Loppersum, 19-12-2010, 10.45u 
 
 
 
 
 
 
 
Liturgie:  
 
Welkom en mededelingen door ouderling  
 
Votum en zegengroet  
Aanbidding:  
-GK 132 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ (staan) 
-LB 126 ‘Verwacht de komst des Heren’ (zitten) 

Wet van God  
Zingen Psalm 134 ‘Komt allen, dienaars van de Heer’ 
Gebed om de Heilige Geest  

Bijbellezing, zie onder  
Preek, tekst, zie onder 
Zingen Psalm 139,1.11 ‘Heer, U doorgrondt mij van omhoog’ 

Dank- en voorbedegebed  
Inzameling gaven  

Slotzang GK 71 ‘De lof en de heerlijkheid’ (canon) 
Zegen  
 
 
 
Leesgedeelte(n): 1 Petrus 1,13-21 en Efez 6,10-20 
Tekst: 1 Petrus 1,13-21 
Preekthema: ‘Christenen onder druk, het gevecht om je denken!’ 
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We gaan weer naar 1 Petrus, het is weer even geleden dat we hiermee bezig waren, vandaag gaan we 

verder, we pikken de draad op in 1 Petrus 1,13. 

We gaan zien dat er een gevecht gevoerd wordt om je denken, wat betekent dat? 

 

Thema: ‘Christenen onder druk, het gevecht om je denken!’ 

1. Wat betekent: ‘laat je geest paraat zijn’? 

2. Wat betekent: ‘wees heilig want God is heilig’? 

3. Hoe heilig je de Here God in je denken? 

 

 

1.  

Petrus schrijft id verzen 13-21 over TOEGEWIJD ZIJN AAN GOD of met het woord dat Petrus 

gebruikt, het gaat over HEILIG LEVEN, vs 16… 

…Petrus schrijft daarover ad de christenen id streken Pontus, Galatie, enz., die leefden onder druk en 

hadden het gewoon enorm moeilijk… 

…en ze raakten om de ellende die ze meemaakten id verleiding om de HOOP te verliezen, vs 13, stel je 

maar eens voor… 

…in die streken kwam iemand het christelijk geloof vertellen, over Jezus, mannen en vrouwen zijn tot 

de Here Jezus gekomen, ze kwamen tot geloof, maar wat was het gevolg? 

Hun omstandigheden werden er niet beter op, ze werden gekleineerd om hun geloof, als zakenman 

werden ze gepasseerd voor een transactie, ze werden op straat bespot om hun christen-zijn. 

Die christenen hadden het dus gewoon moeilijk, en wat ben je geneigd om te doen in zo’n lastige 

situatie? 

Om je terug te trekken, dan kun je id verleiding komen om terug te gaan naar vroeger, terug te gaan 

naar hun vorige leven zonder God, toen ‘t gevaar waar ze in terecht zijn gekomen er nog niet was… 

…ze gingen zich vertwijfeld afvragen: ‘is Jezus me deze ellende wel waard, is Hij me zoveel waard dat 

ik dit voor Hem over heb?’ 

In die verzoeking zaaide de duivel die twijfel in hun hart, en wat zegt Petrus dan tegen hen?, hij zegt: ‘je 

moet je verstand gefocust houden op God!’ 

Wat zegt Petrus tegen deze christenen?, vs 13, in onze vertaling staat: ‘laat je geest daarom 

voortdurend paraat zijn’, dat is een slappe vertaling, ik kan er niets aan doen. 

Wat stond er id NBG-vert.?, daar stond: ‘omgord de heupen van je verstand’, en dat is stukken 

beter, want wat staat er ‘woord-voor-woord’… 

Dit: ‘daarom omgordende de heupen van je verstand’,dat klinkt raar, wat wil dat zeggen? 
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Wat betekent dit?, Petrus zegt hier, ‘omgord de lendenen van je verstand’, waarom dat beeld? 

Misschien weet je dat de mensen van die dagen, mannen zowel als vrouwen heel andere kleren droegen 

dan wij, zij droegen flapperende lange jassen. 

Maar als je in zo’n lange jas moest gaan rennen, als je in actie moest komen, dan kon je niet uit de 

voeten, die flapperende jurk zat je id weg! 

Wat deden ze dan?, dan trokken dat deel van hun jas dat zo flapperde omhoog, knoopten dat vast onder 

hun riem/de gordel om hun middel…. 

…en als ze dat gedaan hadden, dan waren hun benen vrij en konden ze rennen, in actie komen, bijv. 

ergens overheen springen.  

Een uitdrukking uit onze eigen taal, misschien deze voor de kinderen op school als de juf zegt: ‘blijf es 

bij de les!’, ‘houd je aandacht er es wat beter bij!’, of: ‘koppie erbij!’, ‘concentreer je!’ 

Maar kijk nog es, Petrus zegt niet: je moet je jas opstropen, maar ‘je verstand’/‘geest’, het 

woord voor ‘verstand’ is dianoia, daarin zit het woord ‘dia’ in, denk aan dia-meter, dat is een 

lijn die je door een cirkel trekt… 

…hier staat ‘dia’ en ‘noia’, dat betekent: door-denken, je verstand doorkruisen. 

De heupen van je ‘verstand omgorden’ betekent zoiets als: actief nadenken (NBV): ‘je denken 

moet paraat zijn!’  

Maar waarom zou dat moeten?, waarom zou je HEEL JE DENKEN op God moeten richten?, het 

antwoord geeft Petrus in vs 15: om een leven te leiden dat in alle opzichten HEILIG is, vs 16. 

Ze moeten HEILIG leven, dat vraagt de Here God van hen, maar wat betekent dat, dat God heilig is? 

 

 

2. 

We zijn toe ad vraag: wat betekent het dat God heilig is en wij heilig moeten zijn, vs 16? 

Die vraag moeten we beantwoorden voor we verder kunnen, kijk eens mee naar vs 16 [lezen], daar 

citeert Petrus een tekst uit het boek Lev. 

Op 5 plaatsen, maar bijv in Lev 19,2 staat: ‘Wees heilig, want ik de Here, jullie God ben heilig’. 

De bijbel vertelt ons dat het Gods heiligheid is wat Hem tot God maakt, om het anders te 

zeggen… 

…de kracht vd Here God maakt de Here God niet zozeer tot God, dat bepaalt zijn God-zijn 

niet, het zit ‘m niet in zijn liefde of zijn wijsheid, maar dat Hij heilig is, en zijn heiligheid zegt… 

…de Here God is in alles TOTAAL ANDERS dan wij zijn. 

Het hebr woord voor heilig is ’kadosh’ en dat woord heeft een bijzondere betekenis: ‘afgesneden’,  

‘apart gezet’. 
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Dat wil zeggen: de Here God gaat oneindig boven jou, u en mij uit, DAT wil het zeggen dat God heilig 

is, Hij gaan oneindig boven jou en mij uit, Hij is TOTAAL anders dan wij.  

Daarom zie je in Ex 15,11 en in Jes woorden staan als:’wie is aan U gelijk?’, Gods heiligheid zegt: de 

Here God is TOTAAL ANDERS dan wij. 

Wat houdt dat in?, omdat de Here God totaal anders is dan wij, mogen wij onszelf nooit met 

Hem vergelijken, Hij is totaal anders 

Het betekent dat als ik denk, God is ZO machtig, dan is Hij machtiger, als ik denken, zijn liefde 

gaat ZOVER, dan gaat zijn liefde verder. 

Dus, als je problemen hebt, dan hoor je de Here Jezus ih evangelie zeggen: ‘maak je geen zorgen 

over de dag van morgen!’ en dan denken wij… 

…‘wat moet ik daarmee, ik zit met dit en ik krijg dat niet rond, en ik snap dat niet van God?’ 

Maar als Jezus zegt: ‘maak je geen zorgen’, dan zegt Hij: ‘vergeet niet dat IK GOD BEN, besef 

dat Ik voor je zorg!’ 

En Hij is TOTAAL ANDERS, Hij is veel machtiger en wijzer, de Here God overziet de dingen 

en jij niet, relax, rust in Hem, Hij zorgt als een heilige Vader, als je dat beseft dan kun je gaan 

zeggen: waar maak ik me druk om? 

Maar, als je daarin niet rusten kunt, dan zie je God niet als heilig, dan heb je een te klein beeld 

van God en heb je onvoldoende ontzag voor Hem.  

En brs en zssn, en als het gaat over Gods liefde dan is zijn liefde HEILIGE LIEFDE, en weet je wat dat 

zegt, o, dat is zo super mooi! 

GODS LIEFDE IS HEILIG, dat wil zeggen: zijn liefde is onvoorwaardelijk, dat betekent concreet: je 

verliest zijn liefde niet als je in zonde valt, je hoeft niet hemel en aarde te bewegen om zijn liefde weer 

terug te krijgen, nee! 

Zeker, Gods heiligheid betekent ook dat Hij je zonde serieus neemt, door je zonde vertrap je Jezus’ 

bloed, je trapt God op zijn hart, dat doe je met Gods liefde als je zondigt… 

…maar zijn liefde is heilig, Hij houdt terwijl ons dat dan niet meer kunnen voorstellen, nog steeds even 

veel van je. 

Zijn liefde is niet: als je zondigt ben je m’n kind niet meer, zijn liefde zegt: ik blijf van je houden met een 

niet te stoppen, niet te stuiten, eeuwigdurende liefde. 

In Psalm 103 staat: ‘zover het oosten is vh westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons’, zo is  

God, heilig in zijn liefde! 

 

We moesten twee dingen weten als we Gods heiligheid willen begrijpen, het eerste was dat de Here  

God heilig is, maar het tweede is, vs 16, wij worden ook HEILIG genoemd.., hoe zit dat, wat betekent  
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het dat een mens heilig is? 

Het bijbelse woord heilig ‘kadosh’ betekent: apart gezet, afgesneden, afgezonderd… 

…totaal anders dan wij, maar als je de bijbel leest, ontdek je bijv weer in het boek Leviticus,  

heel merkwaardig, dan staat er niet alleen dat mensen heilig zijn, maar ook dingen, id tabernakel 

zoals de lampen die er branden, het brood dat er ligt, wat betekent dat, dat dingen en mensen 

‘heilig’ worden genoemd? 

Als mensen heilig worden genoemd, of dingen, betekent dat: zij zijn apart gezet, zij zijn afgezonderd, zij 

zijn GE-HEEL beschikbaar zijn voor God. 

En brs en zssn, neem dit mee naar huis, als je dit meeneemt heb je de preek in je hoofd… 

…in het woord HEILIG  zit het woord ‘heel’, en als je dat toepast op een mens/ding, betekent het: 

GEHEEL VAN HEM EN GEHEEL VOOR HEM. 

Een mooi vb.: je leest de krant, 1en je ziet een stuk dat je wilt bewaren, je wilt het later nog een 

keer gebruiken, wat doe je dan? 

Dan scheur je dat artikel eruit, je snijdt of knipt of snijdt het eruit, en je legt het apart, waarom? 

Omdat het dan van jou is, dan kun je het ergens anders voor gebruiken, maar je hebt het apart 

gelegd, nou dat, dat is heilig, als wij mensen heilig worden genoemd zijn apart gezet voor Gods 

gebruik. 

Maar o, de doodsteek van de kerk is dat we HEILIGHEID zo walgelijk verkeerd zijn gaan begrijpen… 

…moralistisch, verstikkend, op zo’n manier dat het mensen niet blij maakt, maar bang maakt, dat het 

ons niet bij elkaar brengt, maar juist afstoot. 

Wij hebben van heiligheid gemaakt, dat we denken aan heilige boontjes, toch?, we denken bij 

HEILIGHEID aan mensen die zich netjes ad regels houden… 

…iemand die niet rookt, niet drinken, die niet naar de GKv gaat, die geen sex voor het huwelijk 

hebben, die vriendelijk en aardig is, twee keer op zondag naar de kerk gaan, die allerlei KERKELIJKE 

dingen doet… 

…en o vreselijk, als je voldoet aan die lijst, dan zou je dat tot een HEILIG mens maken, maar dat is een 

leugen, dat is niet waar, want die dingen doen MAAKT JE NIET HEILIG. 

 

Wat ik doe, wat ik laat, DAT maakt mij niet tot een heilig mens, wat maakt mij heilig?, dat is Jezus! 

Hij heeft me door zijn sterven en opstanding geheiligd voor God, ik ben niet alleen gerechtvaardigd 

(vrijgesproken) maar ook geheiligd voor God. 

Dus, niet wat ik doe of laat maakt me heilig, HEILIG zijn heeft alles met God te maken, heilig betekent: 

er geheel voor God zijn. 

                                                           
1 Voorbeeld uit een preek van Tim Keller 
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Heilig zijn is helemaal tot zijn beschikking staan, in je verstand, in je gevoel en in je hart! 

Heilig zijn is naar God kijken en zeggen: ‘ik ben van U, en ik wil er voor U zijn, neem mij maar in uw  

dienst!, gebruik mij voor uw doel/koninkrijk!’ 

 

 

3. 

We gaan nu nr de vraag: wat betekent dat gevecht om je denken, vs 13?, we hebben gezien dat Petrus 

schreef: ‘omgord de lenden van je verstand’, heb je kop erbij, wees online… 

…dat is een geestelijke strijd die we moeten voeren, Petrus zegt hier: je moet bewust nadenken want de 

duivel wil je verleiden om je verstand uit te schakelen… 

…en gewoon maar de dingen op de automatische piloot, zonder na te denken, te doen, op je gevoel. 

Daarom hebben we ook Efeze 6 gelezen, de vraag is: wat beheerst je verstand? […], wat laat je je 

gedachten binnenkomen?, want: niet alles… 

… wat je gedachten binnenkomt is goed, de bijbel roept ons op om waakzaam te zijn! 

 

Maar, hoe werkt dat dan, die geestelijke strijd om je denken, maak dat es concreet. 

In de Bijbel vind je vb’en genoeg dat die strijd een alledaagse werkelijkheid is, allereerst is het de tactiek 

van de duivel om je in je verstand, je denken aan te vallen, je ziet het in Gen 3. 

Gen 3,1, [lezen], zie je wat de duivel zegt?, zie je de tactiek?, satan valt Eva aan in haar 

gedachten, op het vlak vhaar verstand, en hoe? 

God had gezegd, Gen 2,16 [lezen], en wat maakt satan ervan?: ‘heeft God echt gezegd dat jullie  

van geen enkele boom mogen eten?’ 

De duivel redeneert met Eva en zo krijgt de twijfel vaste grond in haar denken, stap voor stap, 

met iedere denkstap. 

Satan zaait twijfel, en dat doet ‘ie om Eva het gevoel van zelfmedelijden te geven: ‘nou inderdaad, God 

is ook wel heel krenterig, ik mag niet eens van die ene boom eten!’ 

Satan is er altijd op uit om het gevoel van dankbaarheid/liefde/blijdschap uit je hart weg te halen… 

…en je het gevoel te geven dat je het toch wel heel zwaar hebt: ‘God maakt het me wel heel zwaar!’ 

En als satan die aanval op haar verstand heeft gedaan, wat zegt Eva?, ze voegt iets aan de woorden van 

God toe!,3,3, en zo is ze al half overstag, even later zal ze helemaal toegeven en is ze om. 

Wat leren we hiervan?, satan valt Eva aan in haar verstand, hij redeneert met haar. 

Satans doel is altijd dat je vergeet, uit het oog verliest wie God echt is, wat Hij je geeft. 

‘God beneemt je je vrijheid, Hij gunt je niet eens…, Hij zorgt er niet eens voor dat je…’ 

En herkennen we dit niet allemaal?, hoe snel voelen we ons niet zielig, of gekrenkt… 
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Als je naar bed gaat, je hebt natuurlijk eerst netjes je tanden gepoetst, dat is goed voor je gebit… 

…maar je ziet op je nachtkastje je bijbel liggen en ineens schiet het je te binnen dat je toch wel een ‘heel 

zware dag hebt gehad’, en dat je nodig moet gaan slapen. 

 

Of, je hebt iets verkeerds gezegd tegen je vrouw, je weet dat heel goed, en de vraag is dan: wat doe je 

dan?, direct is er dan zo’n rotstemmetje (kleine kind): ‘ja maar ik …’, of dat je verwijten gaat maken: 

‘waarom heb je niet beter…’ 

Satan zal ons altijd in onze gedachten aanvallen, om te bereiken dat we ons zielig gaan voelen… 

…dat we medelijden met onszelf krijgen, zodat we onszelf gaan verdedigen, anderen afwijzen. 

Als je God heiligt in je gedachten, dan sjoemel je niet met de waarheid, dan ga je tegen je gevoel 

in soms, daar heb je discipline voor nodig. 

Tweede voorbeeld, Gen 39, een kort vb. van iemand die zijn gedachten (1 Petr 1,13), paraat had. 

Geschiedenis dat Jozef verleid wordt dr de vrouw van Potifar, en die vrouw zegt: ‘kom bij mij liggen!’ 

En het gaat me in dit voorbeeld hierom, Jozef had zijn gedachten paraat, hij had (1 Petr 1,13) de heupen 

van zijn verstand omgord, hij zegt [Gen 39,9c]. 

Zie je het?, een prachtig vb van wat Petrus schrijft, Jozef heiligde God in zijn gedachten. 

Jozef wist wie God is: heilig, zuiver en wist wat dat voor hemzelf betekende, heilig leven! 

Hij was niet alleen maar bezig met, wat dit zou betekenen voor hem en voor zijn positie aan het hof, of 

hoe hij zich eruit zou praten… 

…nee, Jozef wist, ik leef altijd voor een heilige God, waar ik ook ben en wanneer ook maar, en zonde is 

allereerst zondig tegenover God, daarom zegt hij: hoe zou ik kunnen zondigen tegen God? 

Hij wist, met die heilige God speel je niet, Hem houd je niet voor de gek… 

…Hij is trouw aan mij, ik ben trouw aan zijn geboden, uit liefde! 

 

Terug naar de vraag waarmee we begonnen, vs 13: hoe kunnen wij zo onze gedachten heiligen?, hoe 

kunnen we zo onze gedachten ge-heel aan God geven? 

Petrus schrijft in vs 13, ‘laat uw geest DAAROM waakzaam zijn!, WAAROM?, waarop moeten zij hun 

gedachten concentreren?,  op het evangelie… 

…dat is de boodschap van de vss 10-12, vs 12: de boodschap, en verderop in vs 12: het evangelie. 

Daarop moeten ze hun gedachten richten, dat moet in hun denken zijn, dat moet er in hun kop komen, 

want wat gebeurt er dan? 

Dan verliezen ze de moed niet, en als ze wel de moed verliezen, want dat kan goed, dan richten ze hun 

gedachten weer op dat evangelie, waarin de Here Jezus centraal staat. 

Hoe kunnen wij onze gedachten heiligen?, ons denken ge-heel richten en wijden aan de Here  
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God?, door met het evangelie bezig te zijn – DOOR SAMEN met het evangelie bezig te zijn… 

We hebben gezien: de Here God is heilig, en dat betekent: Hij is TOTAAL anders dan wij… 

…we worden opgeroepen om ons denken aan de Here God te geven: ‘laat je geest paraat zijn!’ 

Waarom?, zodat je HOOP hebt, zodat je de weg weet, zodat je niet vastloopt in verdriet… 

…want als je de Here God tot je laat spreken, krijg je vrede en rust, ‘kom bij Mij als je verdriet hebt!’ 

Dus, ‘omgord de lenden van je verstand’, laat God in je denken toe, laat Hem tot je spreken… 

…steeds weer, dan kan Hij steeds weer zeggen: ‘Ik houd van je, en vergeet niet dat Ik heilig ben, 

vergeet niet dat Mijn liefde onvoorwaardelijk, dat je nooit tekort zult komen’. 

 

 

Laten we bidden! 

 

 

 


