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Liturgie en preek 1 Petrus 1,22-25 
-GKv te Westeremden, 02-01-2011, 09.00u 
-GKv te Loppersum, 02-01-2011, 10.45u 
 
 
 
 
 
 
 
Liturgie:  
 
Welkom en mededelingen door ouderling  
 
Votum en zegengroet  
Aanbidding:  
-Psalm 93 ‘De Heer regeert, bekleed met majesteit’ (staan) 
-LB 446,1-4 ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed’ (zitten) 

Wet van God  
Zingen Psalm 18,1 ‘Ik heb U lief van ganser harte, Here’ 
Gebed om de Heilige Geest  

Bijbellezing, zie onder  
Preek, tekst, zie onder, tussenzang Psalm 51,1 ‘Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht’, gebed 
Zingen GK 164 ‘Jezus vol liefde’ (canon, 2x) 

Dank- en voorbedegebed  
Inzameling gaven  

Slotzang Psalm 149 ‘Hallelujah, Gij volk des Heren’ 
Zegen  
 
 
 
Leesgedeelte(n): 1 Korinthiers 13 en 1 Petrus 1,13-25 
Tekst: 1 Petrus 1,22-25 
Preekthema: ‘Christenen onder druk, het gevecht om (je wil om) lief te hebben!’ 
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We gaan verder met onze serie uit 1 Petrus, en we doen dat vandaag met de laatste verzen van hfdst 1 – 

en we hebben vanmorgen een gaaf en confronterend bijbelgedeelte… 

…we hebben die vss net gelezen, maar wat mij betreft is het een prachtige start van het Nieuwe Jaar. 

Deze verzen zijn wat mij betreft als een spandoek voor het Nieuwe Jaar, als een Nieuwsjaarswens… 

…deze woorden: heb dan elkaar van harte en bestendig lief door Gods levende en blijvende Woord’. 

Brs en zssn, jongeren, jngs en msjs, Petrus cirkelt in deze verzen om twee brandpunten, een 

cirkel/ellips met twee brandpunten1. 

Twee brandpunten die absoluut de kern zijn vd Bijbel als het gaat om kerk-zijn, het eerste 

brandpunt is: het EVANGELIE, je ziet dat Petrus hier verschillende woorden gebruikt: de 

waarheid vs 22, Woord vs 23, het Woord vs 25, dit Woord vs 26 is het Evangelie, vs 26, dat u 

verkondigd is – Petrus zegt hier: wil je weten wat de kern is vd Bijbel, wil je weten waar je tijd 

en energie in moet steken?, dan is dat bezig zijn met de Bijbel/evangelie/ Woord! 

Het tweede brandpunt is: GEMEENTE, of zoals Petrus zegt: ‘jullie’, vs 22 (u), broeders en 

zusters vs 22, elkaar vs 22, jullie vs 25, hoezo? 

Nou, de boodschap van de Bijbel maakt je tot een mens die een plek krijgt in een gemeenschap, 

de boodschap vh evangelie roept je uit de wereld (heiligheid) en zet je bij die andere mensen die 

ook overgezet zijn uit de wereld in die gemeente van Jezus. 

Brs en zssn, dit zijn de twee belangrijkste zaken die de Bijbel op ons bord legt: het evangelie en 

gemeente-zijn, als je beleid wilt ontwikkelen voor ker-zijn vandaag, moet je daarvan uitgaan. 

Maar misschien is er nu iemand die vraagt: ‘maar diaconaat is toch ook belangrijk, en evangelisatie, en 

pastorale zorg?’, dat klopt, zeker, dat zijn allemaal belangrijke zaken. 

Maar die zijn allemaal afgeleid van die twee brandpunten: evangelie en gemeente, want alles wat we 

doen als kerk wordt bepaald door de Bijbel, als de diakenen hulp geven doen ze dat vanuit de opdracht 

die je terugvindt id Bijbel, als de ouderlingen een bezoekje brengen onderwijzen vanuit Gods Woord. 

Dus, alles wat we doen als kerk heeft als INHOUD alles met de Bijbel te maken… 

…maar de CONTEXT waarin we al die dingen is de gemeente. 

Twee brandpunten van een ellips: de Bijbel/het evangelie/Gods Woord EN gemeenschap-zijn, 

gemeente-zijn, een kerk-gezin zijn. 

 

 

Thema: ‘Christenen onder druk: het gevecht om (je wil om) lief te hebben!’ 

1. …heb dan elkaar ook onvoorwaardelijk lief…!, vs 22. 

2. …door het levende en blijvende Woord van God…!, vs 23. 

                                                           
1 Steve Timmis en Tim Chester, Total Church, A radical Reshaping aroudn Gospel and Community, blz’en13-20. 
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1. 

Als je deze vss 22-25 wat beter bekijkt, dan zie je dat Petrus drie dingen doet2, welke dan? 

Kijk maar mee, allereerst zegt hij: het Woord van God is iets dat GEHOORD moet worden, het moet 

eruit, het moet verteld, het moet doorgegeven, vs 25, ‘het evangelie dat  u en jou VERKONDIGD is’… 

…we hebben laatst een lange rij gevormd id kerk (Loppersum), weet je nog, en toen hebben we een 

Kinderbijbel doorgegeven. 

Waarom?, omdat we een groep mensen zijn die elkaar het evangelie doorgeven, van oud op jong. 

En dat doen we op allerlei manier, thuis, id kerk op zondag, op vereniging, op een huisbezoek. 

De tweede stap die Petrus zet is deze, dat Woord heeft EFFECT, vs 23, ‘als mensen die 

opnieuw zijn geboren’, dat is het effect van het horen van Gods Woord en ernaar luisteren… 

Je moet weten dat het evangelie altijd wat doet met mensen, hier zie je dat het het effect heeft 

dat het mensen opnieuw geboren laat worden… 

…wat moet je je daarbij voorstellen?, dan heeft het iemand op de knieën voor de Here Jezus 

gebracht, die belijdt zijn zonde en die wordt een wedergeboren mens… 

…en die mens volgt daarna een leven van berouw en geloof. 

Maar je hebt ook het effect dat het mensen verhardt, de puriteinen hadden een prachtige 

uitspraak: ‘dezelfde zon die ijs laat smelten, verhardt de klei’. 

Je kunt je dat nu mooi voorstellen, op ons prachtige Groningse land, ligt sneeuw en ijs, als je als 

mens onder Gods Woord komt,dan brengt het de een tot verdriet over z’n zonde, z’n 

tekortkomingen en dan maakt het diegene zacht en dan smelt z’n harde hart voor de genade vd 

Here Jezus. 

Maar diezelfde zon kan ook de Groningse klei enorm hard maken, niet meer mee te werken, zo 

iemand verhardt zich, ook al zal die dat zelf niet toegeven. 

Dat is het effect: altijd heeft Gods Woord effect in je hart en leven – buigen of verharden. 

De derde stap die Petrus door de Heilige Geest laat zien, is dat het Woord van God een reactie vraagt, 

het vraagt om jouw antwoord, vs 22, ‘nu u gehoorzaam bent aan de waarheid’. 

Dat is de respons die de Here God vraagt in de Bijbel, in het evangelie, op de prediking van Zijn Woord: 

gehoorzaamheid ad Here God, liefde voor Hem en voor je naaste - vanmorgen staan we bij dat laatste 

stil, bij ‘liefde tot elkaar’, bij het antwoord op het evangelie, het antwoord dat God van je vraagt. 

 

Vanochtend staan we dus niet stil bij de vraag: wat is wedergeboorte?, het gaat Petrus hierom: ‘heb 

elkaar dan onvoorwaardelijk lief met een zuiver hart’. 

‘Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief met een zuiver hart’, vervelend om weer te moeten  

                                                           
2 Marc Driscoll, preek over 1 Petrus 1,22-25, zie http://www.marshillchurch.org/media/trial  

http://www.marshillchurch.org/media/trial
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zeggen dat dat er niet zo staat, ik zou dat veel liever niet doen… 

…maar letterlijk staat er: ‘heb elkaar dan ook ongehuicheld lief vanuit een zuiver hart’, in onze 

vertaling staat het woord ‘onvoorwaardelijk’, maar er staat: ‘ongehuicheld’. 

‘Heb elkaar dan ook ongehuicheld lief vanuit een zuiver hart’, elkaar liefhebben is het allerbelangrijkste 

wat de Here God van ons als gemeente vraagt, dat wij elkaar liefhebben! 

Ik zal je dat vanuit de Bijbel aanwijzen, zodat je gaat zien dat  dit het allerbelangrijkste is dat God van je 

vraagt. 

We hebben het gelezen in 1 Kor 13, daar gaat het over liefde, en als wij dat gedeelte lezen, dan 

hebben wij zoiets: ‘o, wat is dat een mooie tekst, Paulus zegt zulke mooie dingen over liefde!’ 

Maar je  moet weten dat Paulus hier harde kritiek op de Korinthiers levert, een groep christenen 

ie enorm invloedrijke stad, waar heel getalenteerde mens heentrokken met grote gaven… 

…en Paulus zegt: ‘ja maar, ook al zou je alle talen vd wereld spreken, of zelfs die van engelen, 

maar als je geen liefde had, dan ben je te vergelijken met een gong, suf gerinkel. 

Of, ook al kun je profeteren vs 2, of ben je megaslim vs 2, heb je een enorm sterk geloof vs 2, 

ook al verkoop je al je bezit ad armen vs 3, ook al laat je je lichaam verbranden vs 3… 

…maar je deed het niet uit liefde, het zou niets voor God betekenen, want dat deed je alleen 

maar om je grote ego id schijnwerpers te zetten, dan is het totaal leeg wat je doet. 

Paulus levert hier harde kritiek op de Korinthiers, ze dachten grootse dingen ih geloof te doen, maar ze 

missen het belangrijkste: de liefde en daar gaat het nu juist om. 

Dat je van jezelf weet dat je een door God geliefd kind van God bent, en dat je daarom vanuit die 

steady/trouwe liefde van God anderen gaat liefhebben. 

Paulus zagt ah einde in vs 13: geloof, hoop en liefde zijn belangrijk, maar de liefde is de belangrijkste – 

brs en zssn, jongeren/kids: het is liefde die de Here God van je vraagt. 

Nog een tekst om je te laten zien dat liefde het belangrijkste is wat Jezus van je vraagt, Joh 15, 

als de Here vlak voor het einde van zijn leven is gekomen en de kans heeft om nog een keer door 

te geven wat Hij altijd al wilde zeggen… 

…wat zegt Hij dan: ‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad!’ 

Een laatste tekst, en zo zijn er nog veel meer, 1 Joh 3,11: ‘Dit is immers wat u vanaf het begin hebt 

horen verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben’. 

Dat als bewijs dat de Here Jezus van ons vraagt, ons het gebod geeft dat we elkaar moeten liefhebben, en 

dat is het allerbelangrijkste, het is het bewijs van je wedergeboorte. 

 

Een stap verder, hoe zit dat met ons?, hoe zit dat met jouw en mijn liefde?, hoe gaat dat ons af?, het staat 

hier… 
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…Petrus zegt hier: ‘weet je, elkaar ongehuicheld en vanuit een zuiver hart liefhebben is ZO moeilijk dat 

je ervoor wedergeboren moet worden’. 

Brs en zssn jongeren, jngs en msjs, het is een illusie om te denken dat je dit kunt: ‘heb elkaar lief!’ 

Ons hart staat van nature zo ver vd Here God af, er zit zoveel boosheid en argwaan dat wij dit niet 

kunnen, er kan zoveel verdriet in ons hart groeien dat we ons hart gaan pantseren tegen anderen dat je 

dit niet kunt. 

Kijk maar wat staat in Jer 17,9: het hart is ’t meest bedrieglijke dat er op aarde bestaat’, en in 

Matth 15,18: ‘uit het hart van een mens komen slechte gedachten, overspel, diefstal, leugen’, 

en in Ezech 36,26 staat dat de Here God ons een nieuw hart moet geven zodat we Hem kunnen 

liefhebben! 

Petrus zegt hier: om ‘elkaar wel van harte en vanuit een zuiver hart lief te hebben, moet je 

OVERNIEUW GEBOREN. 

Of denk je van niet?, misschien is er iemand die denkt: ‘dat valt toch wel een beetje mee!’… 

…laten we eens testen, iemand kwetst je en dat raakt je enorm, iemand zegt iets wat helemaal 

verkeerd valt, wat is dan je eerste reactie? 

Dan is je eerste reactie dat je die ander wilt terugpakken, wel op z’n mond wilt slaan, dat je die 

ander een duw terug geeft met je woorden, dat je boos wordt, dat je gaat schreeuwen… 

…het kan ook zijn dat je vanuit de andere extreem reageert, en dat je die ander wel wilt 

terugpakken, maar dat doe je door in je schulp te kruipen, dan uit je die gevoelens van boosheid 

niet, maar dan sla je het allemaal in jezelf op en je kropt het op, en loop je ermee rond. 

Maar weet je wat het evangelie zegt?, ‘als iemand je zo’n opmerking geeft, weet je wat je wat je dan 

moet doen, ga dan naar die ander toe en doe dat vanuit liefde’. 

Dan ga je naar die ander en zeg je dat je gekwetst bent en dat het je pijn heeft gedaan en dan vraag je 

waarom die ander dat gezegd heeft – en dat doe je vanuit liefde. 

Nou, hoe vergaat ons dat?, dat is ENORM MOEILIJK voor ons, dat is onmogelijk voor ons om die ander 

‘van harte en vanuit een zuiver hart’ altijd lief te hebben. 

Want de eerste reactie toen je dat net hoorde en je had een concrete situatie of persoon in gedachten: 

‘mij niet gezien, ik niet!’, ‘dat durf ik niet’, ‘dat wil ik niet!’ 

Hier staat dat de Here God tot ons zegt: ‘ga naar die ander toe en zeg het met eerlijke liefde zeggen dat 

je het moeilijk vond…!’, dat is voor ons zo moeilijk om ongehuicheld lief te hebben. 

 

Je broeder en zuster liefhebben, altijd van harte die ander liefhebben?, nog wat vb’en: als je iets moois 

hebt gemaakt en het wordt afgekraakt, als je je best hebt gedaan en je krijgt toch harde kritiek… 

…als je keihard hebt gewerkt en je hebt je voor de volle 100% ingezet en het wordt gewoon niet  
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gewaardeerd en je krijgt zelfs het verzoek om te gaan!, en dan tegen die ander zeggen: ‘ik heb je lief!’ 

Je hebt iets al zo lang geprobeerd hebt en je blijft oplopen tegen een muur van onbegrip, toch naar die 

ander toegaan en eerlijk liefhebben en niet doordrammen wat jij wilt, vs 22. 

Dat kunnen wij niet, dat kun jij niet, want je op een gegeven moment heb je iets te ver laten komen, is 

een situatie te verziekt dat je niet meer kunt reageren vanuit liefde… 

…nee, dat kun je niet en dat kun je dan niet meer omdat je zonder God, zonder Gods Geest probeerde 

lief te hebben. 

En daarom kwam je ertoe en koos je ervoor om wat de maatschappij je afreageren noemt, en je praatte 

het nog goed ook voor jezelf: ‘die ander ook!’ 

Alsof je recht hebt op je boosheid, maar de Bijbel zegt: ‘dat recht heb je niet en je bent God 

ongehoorzaam geweest, je ben zondig’. 

Want dat is het, zonde tegen het grote gebod: God liefhebben met alles wat in je is en je naaste als jezelf. 

Brs en zssn, wij kunnen vanuit onszelf niet liefhebben, en de Bijbel zegt: dat moet je weten!, 

zodat je dat beseft en je het ook niet weer zelf probeert, want dat maakt het alleen maar erger… 

…hoe meer je zelf en vanuit je zelf probeert lief te hebben, want je denk wel lief te kunnen 

hebben, maar de liefde die jij en ik geven, weet je wat voor liefde dat is… 

…wij hebben lief tot het ons goed uitkomt, maar we haken met een ander af als die een grens 

overgaat, als die niet meer ad voorwaarden voldoet die je hebt… 

…als die ander saai wordt of niet meer kan bieden wat je graag van die ander wil hebben. 

Brs en zssn, u en ik, wij hebben niet die liefde in ons hart die God van ons vraagt, wij kunnen niet doen 

wat God van ons vraagt als we niet door de knieën gaan en Hem dat belijden… 

…als we met een stuk gebrokenheid over de bende die wij er vaak van maken naar hem toe gaan en in 

de kracht van de Geest naar een ander toegaan en iets weer goedmaken, 

Weet u wat het evangelie is?, een goede boodschap, misschien zeg je nu: ‘ik vind dit geen blijde 

boodschap!’, maar dat is het wel… 

…de beste boodschap die je als mens kunt horen is: ‘stop ermee om het zelf te doen en laat de 

Here God het doen!’ 

Brs en zssn, wij kunnen vanuit onszelf niet liefhebben ons hart is vol boosheid en koud voor anderen, 

maak je niet wijs dat je dit kunt, want je wordt alleen maar kouder en harder. 

Belijd je onvermogen en verdriet hierover en laten we dat doen met het zingen van Psalm 51,1. 

 

 

2. 

We zijn toe aan het tweede punt, hoe willen we gemeente zijn in 2011, hoe word je een gemeenschap  



Gerwin Pruijssen  Pagina 7 van 8  preektekst: 1 Petrus 1,22-25 

van mensen die ‘elkaar van harte en vanuit een zuiver hart liefhebben’?  

Petrus geeft het antwoord: ‘door het levende en altijd blijvende Woord van God’, in punt 1 hebben we 

gezien, dat lukt dat we van onszelf geen lieve mensen zijn, we zijn failliet, hebben niets te bieden… 

…maar we kunnen dat alleen als de Heilige Geest met de Bijbel in ons hart en leven ah werk gaat. 

Petrus noemt de Bijbel hier het ‘levende Woord van God’, dat betekent dus heel praktisch dat 

dit een levend boek is… 

…als je de Bijbel open doet, en je hebt God gebeden en je stelt je afhankelijk op om te horen 

wat de Here God zegt, dan gebeurt er wat, is dat zo?...  

…kijk maar in Efeze 6, daar wordt de Bijbel het zwaard van de Geest genoemd, als je de Bijbel 

opendoet, dan gaat Gods Geest ad gang om in je te werken. 

Dat zegt de Here Jezus als Hij aan de discipelen, Joh 14,26, vertelt wat de Heilige Geest doet: 

‘Hij zal jullie leren en in herinnering brengen wat Ik jullie verteld heb’, en in Joh 16,13: ‘Hij zal 

jullie id waarheid leiden’, daar heb je het: de Heilige Geest werkt met de Bijbel. 

En de Bijbel is als een zwaard die in je ziel uit elkaar legt wat eerst nog verwarrend door elkaar 

ligt, Hij zal je op Jezus wijzen. 

En zo is de Bijbel dus geen dood boek, maar ‘levend’ zoals Petrus hier zegt, het is geen oude 

geschiedenis, maar leven-gevende, hoop-gevende woorden van God. 

En alles wat in de Bijbel staat wijst naar Jezus, als EEN GROTE PIJL wijst alles naar de Here Jezus, je 

moet bij Hem zijn, voor liefde (punt 1), je moet bij Hem zijn voor wijsheid, wees dus niet eigenwijs… 

…je moet bij Hem zijn voor troost als je verdriet hebt, je moet bij Hem zijn voor kracht om iets te doen 

waar je tot nu toe niet toegekomen bent. 

Dat is dus Gods Woord: het levende Woord, de Heilige Geest werkt in jou en mij, met de Bijbel. 

 

En zegt Petrus in vs 22, dat ‘levende’ Woord van God zuivert je leven en je hart, het corrigeert je, het 

snijdt je de pas af, het vermaant je, het vertroost je… 

…en DAARDOOR kun je je broers en zussen van harte liefhebben, doordat Gods Geest in je hart en 

leven aan het werk gaat, vs 23, kun je elkaar van harte en bestendig liefhebben. 

Alleen door de Heilige Geest die in je hart werkt en je nederigheid brengt over jezelf en tot liefde voor 

anderen. 

 

Graag sluit ik af met een paar vragen om over na te denken, en voor jezelf voor te bidden: 

-we staan ah begin van een Nieuw Jaar, 2011, de Here Jezus (niet ik!) vraagt van u en jou en mij dat wij 

elkaar als gemeente liefhebben, wil je dat? 

Besef dan dat je daar de Here Jezus voor nodig hebt, en als er drempels liggen tussen jou en een  
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ander, ruim die dan op zodat de gemeente niet lijdt onder zonden die blijkbaar nog zitten. 

-hoe spreek je met elkaar over ons als gemeente, de Here God noemt ons zijn Bruid, dat is een gaaf 

beeld: hoe mooi is een bruid in haar trouwjurk! 

Mijn vraag is: hoe spreek je over de gemeente?, we hebben het laatst over het doorgeven vh 

evangelie aan onze kinderen en jongeren gehad… 

…maar als je met wrok en zuur spreekt over de gemeente waar je onderdeel van bent, weet dan 

dat je je kinderen het niet kwalijk kunt nemen als ze dat van je overnemen. 

Dan heb je dat als zaden (zoals Petrus hier zegt) in hun hoofd gepland en dan is dat uitgekomen, 

en dan kun je ze niet kwalijk nemen als zij negatief tegen de kerk aankijken. 

Hoe spreek je over ons als gemeente als de Here God ons zijn Bruid noemt? 

-laatste vraag: hoe zouden wij meer dan nu, meer SAMEN met de BIJBEL bezig kunnen zijn?, daar heb 

je die twee dingen uit het begin… 

…de Bijbel zegt: ‘wees samen met dat Woord bezig!’, ‘leer daaruit’, ‘bemoedig elkaar met DIE  

woorden!’ – mijn vraag is: hoe zouden we meer dan nu, SAMEN bezig kunnen zijn met de BIJBEL? 

 

We staan ah begin van het jaar 2011 en we hebben het over de kern van kerk-zijn gehad: het evangelie 

en gemeente-zijn in onderlinge liefde. 

Heb je het verlangen om zo lief te hebben?, besef dat je de Here Jezus daarbij nodig hebt, want zelf kun 

je dat niet… 

…voor een ander is er wat op te ruimen en moet zonden belijden of heet iets te vergeven. 

De vraag is: willen we leven vanuit het evangelie? – houd je van de Here Jezus?, het is zo moeilijk voor 

ons om lief te hebben… 

…laat Hem je liefde zijn, laat Hem je de liefde geven om die weer door te geven, laat Hem je de moed 

en de wil geven om lief te hebben. 

Jezus had ons lief tot zijn dood erop volgde en Hij had ons lief en zijn Vader, in onze plaats. 

 

Laten we bidden 


