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Liturgie en preek 1 Petrus 1,3-9 
-GKv te Loppersum, 24-10-2010, 09.00u 
-GKv te Westeremden, 24-10-2010, 10.45u 
 
 
 
 
Om over door te denken: 
 ‘Onze kerken zitten vol met ‘lekkende’ christenen die niet op een manier met hun emoties omgaan die 
bij volgelingen van Jezus past. De meeste kerkgangers zijn ‘aardig’ en gedragen zich ‘waardig’. Er 
komen maar weinig woede-uitbarstingen voor, tenminste, in het openbaar. De meerderheid stopt, net 
als ik, die ‘moeilijke gevoelens’ weg en vertrouwt erop dat God onze edelmoedige pogingen om dat te 
doen zal zegenen. Dit leidt ertoe dat we op een gedempte manier gaan reageren, zoals door passief-
aggressief gedrag bijv. te laat komen, sarcastische opmer-kingen, een vervelende toon en het geven van 
een ‘stiltebehandeling’. – uit Peter Scazzero, Gezond geloof, je gevoelsleven in lijn met je geloofsleven 
 
 
 
 
Liturgie:  
 
Welkom en mededelingen door ouderling  
 
Votum en zegengroet  
Aanbidding:  
-Psalm 65,1-2.5-6 ‘De lofzang klinkt uit Sions zalen’ 
-GK 165 ‘Machtig God, sterke Rots’  

Wet van God  
Zingen Psalm 119,7-9 ‘Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt’  
Gebed om de Heilige Geest  

Zingen, voorafgaand aan de Bijbellezing, GK 23 ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet’ 
Bijbellezing, zie onder  
Preek, tekst, zie onder 
Zingen GK 134,3-6 ‘Houd ons gemoed voor U bereid’ 

Dank- en voorbedegebed  
Inzameling gaven  

Slotzang Psalm 99,4 ‘Maakt Hem altezaam’ 
Zegen  
 
 
 
Leesgedeelte(n): 1 Petrus 1,1-12  
Tekst: 1 Petrus 1,3-9 
Preekthema: ‘Christenen onder druk – jouw verdriet en JEZUS!’  
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We gaan verder met de serie over 1 Petrus en we hebben vanmorgen weer een gedeelte uit Gods 

Woord dat ontzettend gaaf is, zo persoonlijk en zo goed voor ons hart, twee dingen zo tegenover elkaar 

lijken te staan. 

Kijk maar wat Petrus hier zegt: [vs 6], je hebt ad ene kant dat Petrus zegt: wees blij, verheug je. 

Maar ad andere kant zegt Petrus, ook al wordt je door allerlei verzoekingen bedroefd, dat past toch niet 

bij elkaar?, zeg tegen iemand die heel verdrietig eens: ‘je moet wel vrolijk zijn hoor!’ 

We gaan vanmorgen deze twee thema’s zien, omdat Gods Woord het ons zo aanbiedt in vs 6, over 

verdriet en over blijdschap, en dat is gewoon de verdeling vd preek. 

 

Thema: ‘Christenen onder druk – jouw verdriet en JEZUS!’ 

1. Je verdriet. 

2. Je blijdschap. 

 

 

1. Je verdriet. 

We kijken vanochtend alleen naar vs 6,: ‘Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een 

korte tijd allerlei BEPROEVINGEN verduren’… 

Waar denken wij aan als je aan beproevingen denkt, laat me raden, dan denkt u VOORAL aan anderen, 

dan denkt u bijv. aan christenen die vervolgd worden (N-Korea/Afrika), die christenen worden 

beproefd om hun geloof, wij denken in het begin niet zozeer aan onszelf, dan denk je misschien aan 

iemand id gemeente die verdriet heeft, anderen die het moeilijk hebben. 

Maar Petrus zegt: dit gaat over jou, denk vanaf nu niet meer ae ander, want dit gaat over jezelf, over 

uzelf, EN het gaat over hoe je je NU voelt, wat je NU meemaakt en hoe je je daaronder voelt, dus dit 

gaat ons allemaal vanochtend aan, heel persoonlijk. 

En zegt Petrus zegt verder: vs 6, hij heeft het over ‘allerlei’ beproevingen, het kan dus van alles 

zijn wat een beproeving voor je is, het kan succes zijn, maar een beproeving kan ook zijn als iets 

totaal mislukt, het kan gezondheid zijn maar ook ziekte, het kan armoede zijn of rijkdom. 

M.a.w.: in welke omstandigheid we ook verkeren, er is altijd beproeving van ons geloof, nog 

een keer: in iedere omstandigheid waarin je zit, is er beproeving van je geloof. 

Laat ik eens wat voorbeelden noemen, zo kan het voor sommigen van u/jou zijn dat je succes hebt, en 

dat kan een beproeving zijn… 

…het gaat je goed, het gaat zelfs enorm goed, de bomen groeien tot id hemel, en dat iets zijn waardoor 

je geloof getest wordt, en bij een test gaat het er steeds om hoe je het doet: slaag je voor die dagelijkse 

test of scoor je matig, vs 7. 
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Voor een ander vanochtend is gezondheid, je bent sterk, je kunt de hele wereld aan... 

…voor een ander is ziekte een beproeving, het kan zijn dat je pijn hebt, dat je altijd maar pijn 

hebt, en je kunt ’s ochtends moeilijk uit je bed komen… 

…of je bent chronisch ziek en je weet dat je daar niet vanaf komt, en zo kan ziekte een 

beproeving zijn, en wat bedoelt Petrus daarmee?, dat zegt hij: je hebt verdriet van, en terecht. 

Voor weer iemand anders is het dat je iets hebt gezegd met woorden en je hebt daar achteraf zo’n 

verdriet van dat je er wakker van ligt… 

…je kunt het niet van je afzetten, je wordt er ontmoedigd van, je durft die ander niet meer te zien. 

Voor weer een ander kan geld een beproeving zijn, je hebt een huis dat je niet verkocht krijgt en 

je maakt je grote zorgen… 

…of je hebt een schuld en die wordt alleen maar groter en groter en er lijkt geen eind aan te 

komen en je hebt geen idee hoe je financieel overleeft, dat is een beproeving. 

Voor weer anderen zijn bepaalde contacten/relaties een beproeving – misschien is het je familie… 

…ouders, familie omdat je dingen meegemaakt hebt, waar je veel verdriet van hebt, misschien een 

echtscheiding, misschien dat je genegeerd bent of dat je altijd moest inleveren. 

Voor weer iemand anders, kan het zijn dat je op dit moment moeite hebt in je huwelijk, je hebt 

met je vrouw/je man niet zo’n hechte band zoals je gedroomd had… 

…als de Bijbel over eenheid spreekt, dan is dat niet wat je op dit moment ervaart omdat er 

afstand is, omdat je geen contact krijgt of omdat je je echt onbegrepen voelt… 

…of wat erger is, er is overspel in je huwelijk of is er geweest en daar lijd je enorm onder en 

dat is een beproeving waarvan je verdriet hebt. 

Sommigen hebben verdriet over hun kinderen, je kinderen zijn klein en je hebt gewoon moeite met ze. 

Of je kinderen zijn groot en volwassen en ze gaan niet meer naar de kerk, of je weet niet hoe je met ze 

moet praten… 

…en dat geeft je enorm veel verdriet, of ze gaan hun eigen gang en je maakt je zorgen over hen, en je 

weet niet meer hoe je ze moet bereiken. 

 

Petrus schrijft hier over beproevingen, vs 6, en dan schrijft hij over dingen die belangrijk waren voor de 

mensen aan wie hij schrijft, die waren belangrijk voor ze. 

Petrus heeft het in hfdst 1 over het gewone leven van iedere dag, en in dat leven van iedere dag zijn er 

dingen die een beproeving voor je zijn en daar heb je verdriet van, en die dingen zijn belangrijk voor je, 

die draag je met je mee, die houden je bezig, die zet je niet zomaar van je af. 

Als anderen daar makkelijk over doen en overheen walsen ben je verontwaardigd – en terecht. 

Vs 6, Petrus zet een stap verder, hij gaat vd ervaring van beproevingen naar hoe degenen aan wie Petrus  
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schrijft, zich eronder voelen… 

…id oudere vertaling stond: ‘ook al word je thans door allerlei verzoekingen bedroefd’, dat is dus het 

gevolg van die beproevingen: droefheid/verdriet, de vraag is nu dus: hoe voel je je? (2x). 

Maar ik wil eerst ingaan op wat tegenwerpingen op dit moment, misschien is er iemand die 

vindt dat het id kerk niet over gevoel en gevoelens mag gaan, te klef/niet belangrijk. 

Da’s te begrijpen, onze kerken zijn wel eens kerken geweest waarin het VOORAL ging om het 

verstand, het ging om studie, kennis… 

…alsof het alleen om ons DENKEN ging, en alsof gevoelens niet belangrijk waren, alsof gevoelens niet 

meetellen, alsof het totaal onbelangrijk is hoe je je ergens onder voelt. 

Nog een mogelijk bezwaar als het over gevoelens/emoties gaat, soms heb je christenen die 

vinden dat het sowieso niet over verdriet mag gaan, want je zou als christen altijd blij moeten 

zijn: je zou geen goed christen zijn als je verdriet hebt, want is het niet zo dat Jezus zonde lijden 

en dood overwonnen heeft, en is het niet zo dat we blij moeten zijn, staat dat niet in de Bijbel? 

Ja dat staat id Bijbel, maar wat erger is dat je vaak ziet dat christenen zichzelf achter zulke woorden 

verschuilen. 

Als zoiets gezegd wordt, zo iemand ontkent domweg de werkelijkheid van dit leven, dit leven dat een 

leven is met veel verdriet, een leven dat zoveel teleurstellingen kent, een leven waarin je zo op kunt 

lopen tegen muren, in jezelf, of in contact met anderen, waarin je je soms zo alleen kunt voelen en zo  

verdriet kunt hebben van gebrokenheid. 

En dat kan allemaal enorm makkelijk weg gepraat worden, maar het klopt niet, zie 1 Petrus 1,6. 

 

Verdriet, Petrus zegt hier dat verdriet er gewoon is, je wilt ’t misschien niet, maar het is er wel, je kunt 

je ogen ervoor sluiten, maar dat is tot je eigen schade… 

…en God zij dank dat de Bijbel daar zo eerlijk over is, de Bijbel poetst het niet weg, maar laat het staan 

(Jezus – Jes 53/Psalmen) 

...en wij, hoe gaan wij om met verdriet?, wij vinden het soms heel moeilijk om met verdriet om te gaan, 

ga alleen maar na wat we vaak tegen elkaar zeggen als we elkaar zien: ‘hoe gaat het met je?, en wat 

antwoorden we? 

En voelen we ons altijd goed, zijn we altijd eerlijk, en dan gaat het mij er NU niet om dat je liegt en dat 

je daarom zondig bent, nee, maar we vinden het soms zo moeilijk om te zeggen: ‘ik voel me rot’? 

Maar het is ook moeilijk om van een ander te horen: ‘het gaat niet goed!’, ‘ik zie het niet zitten!’ 

 

Conclusie van punt 1: allerlei zaken kunnen beproevingen zijn die je verdriet geven… 

…EN de Bijbel is er eerlijk over, de Psalmen staan vol met klagen, Jezus huilde voortdurend. 
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En als mensen dus zeggen dat verdriet er niet mag zijn en dat Jezus al je verdriet zal wegdoen, dan is dat 

een leugen, dan is dat gewoon niet waar, zie 1 Petrus 1,6. 

 

 

2. Je blijdschap 

We gaan verder, wat zegt Petrus, we hebben gezien: je ervaart beproevingen/lijden en wat je voelt is 

verdriet, de vraag is nu: hoe ga je daarmee om, HOE GA JE DAARMEE OM IN JE LEVEN? 

Vs 6, wat zegt Petrus?: ‘verheugt u’, en als je dat zo leest, dan denk je: wat krijgen we NU?, moet ik blij 

zijn om m’n verdriet? 

Het komt toch niet in je op om tegen God te zeggen: ‘dank U Here God voor m’n ziekte, m’n 

echtscheiding!’, nee, zo reageer je niet!, nee, want hoe reageren mensen wel als ze verdriet hebben? 

Bijv. met boosheid [‘hoe kunt U…’], of met passiviteit/gelatenheid [‘het overkomt me…’], of 

vanuit jaloezie […], anderen proberen hun verdriet weg te duwen met iets wat de pijn verzacht, 

met bijv. sex, alcohol, drugs, gokken, die ‘redders’ moet ze vh gevoel van verdriet verlossen. 

OK, dat waren een paar vb’en hoe mensen reageren, maar Petrus zegt:1. je ervaart beproevingen, 2. je 

voelt verdriet en je moet antwoorden met …?, vs 6 en vs 8: JE TE VERHEUGEN [‘onuitsprekelijke 

vreugde’].  

Maar als je dat zo leest, dan is dat voor je gevoel BELACHELIJK, hoe kun je dat nou tegen 

iemand zeggen die verdriet heeft: je moet BLIJ ZIJN. 

Als je in de hulpverlening zit, weet je dat je dat nooit moet doen, maar zegt Petrus dat? 

Nee, we moeten goed lezen, Petrus zegt niet en dat is heel belangrijk: VERHEUG JE OVER DATGENE 

WAAROVER JE VERDRIET HEBT… 

…hij zegt niet: je moet maar blij zijn met je ellende/met je verdriet, heel masochistisch, alsof je 

verdriet je sterk maakt, alsof je verdriet goed voor je is, nee, dat zegt Petrus niet. 

Wat zegt Petrus wel?, hij zegt: je hebt je verdriet [je bent alleen/je hebt geen kinderen van God 

gekregen] en dat laat ik staan… 

….maar VERHEUG JE IN GOD, wees blij met je God, wees blij met wat God je geeft, wees 

blij met wat Jezus voor je heeft gedaan, zie wat de Here God je allemaal geeft, kijk terug en 

besef hoe goed God voor je is geweest, niet om dat verdriet weg te duwen, om dat te 

minimaliseren, nee.  

Petrus zegt dit, ‘als het verdriet in je leven zwaar is, laat dan God, en zijn glorie, en zijn liefde en zijn 

barmhartigheid ZWAARDER wegen dan je verdriet!’ 

Beeld: stel, je hebt een weegschaal, en je doet je verdriet erin, je verdriet over je kinderen, je verdriet  

over vroeger, je verdriet over je financiën, je verdriet over noem maar op, dat verdriet doe je allemaal  
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id weegschaal, leg dat er allemaal in… 

…dan moet je – zegt Petrus - id andere schaal vd weegschaal de genade van God leggen, de goedheid 

van God, zijn barmhartigheid voor je, zijn zorg en zijn zegen – en dan moet dat zwaarder wegen! 

Zie je wat Petrus zegt, en zie je hoe confronterend dit is?, je kunt verdriet/je ellende in je leven 

dus zo zwaar maken, dat je leven er helemaal door gedomineerd/beheerst wordt, en nee, dan 

doe ik niets af aan hoe erg het is, de Bijbel zegt alleen… 

…je kunt het TE ZWAAR laten wegen, zo zwaar dat het je leven beheerst, dat het alles 

overschaduwt, dat het je identiteit bepaalt, maar maak het niet zwaarder/belangrijker dan God. 

Zie je het?, de Here God en wat Hij geeft, wie Hij voor je is, wat Hij je belooft, moet zwaarder wegen 

dan alle dingen van je leven, dan het verdriet in je leven, dan alle mensen in je leven… 

…en zie je wat Petrus hier zegt?, dit: als God zo belangrijk voor je is, als Hij DE BELANGRIJKSTE IS, 

dan kun je je VERHEUGEN in Hem, ook al heb je enorm veel verdriet. 

 

Petrus geeft ons in dit hfdst een aantal handvaten om ons in de Here God te verheugen MIDDENIN 

VERDRIET, middenin lijden… 

…en dat zijn dingen die je moet weten, zodat ze zwaar voor je gaan wegen, belangrijk voor je zijn en 

belangrijker worden, zodat je je kunt VERHEUGEN. 

Wat noemt Petrus?, vs 3: Gods barmhartigheid, d.w.z., de Here God is een God met een warm hart. 

In zijn grote barmhartigheid heeft de Here God ons ‘uit de doden opgewekt’, dit betekent: wij zijn geen 

slachtoffers, dat denken we vaak… 

…maar wij zijn mensen die er vaak om onze zonde en om onze fouten er een bende van maken, dingen 

zelf kapot maken, een chaos van maken, maar hoe is de Here God?, Hij heeft ons naar zijn 

barmhartigheid gered – Petrus zegt: VERHEUG JE DAARIN. 

2e, de Here God heeft ons wedergeboren doen worden door de opstandingskracht vd Here 

Jezus, wat wil dat zeggen?, nou dat heeft alles te maken met die weegschaal… 

…snap je?, je bent wedergeboren en dat blijkt daaruit dat je denken vernieuwd is, de glorie,  

de genade, de liefde, de zorg enz. van GOD is het allerbelangrijkste voor je is, dat is 

belangrijker voor je dan dat waar je verdriet over hebt. 

Als je ziek wordt, dan nog zeg je: ‘U bent belangrijker voor me dan mijn gezondheid, want U 

belooft me een nieuw leven en ik weet me bij U veilig!’, als je zorgen hebt over je kinderen, dat  

je uiteindelijk het bij God laat en zegt: ‘U hebt beloofd voor hen te zorgen, ik kan ze niet 

redden, U wel’, Petrus zegt: VERHEUG JE DAARIN dat wedergeboren bent. 

3e, de OPSTANDING vd Here Jezus, dat is het belangrijkste in ons geloof, dat de Here Jezus is 

opgestaan uit de dood, Paulus zegt: ‘als we dat kwijt zijn, is het over!’ 
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Dat is het geweldigste dat de Here Jezus is opgestaan uit de dood, Hij is opgestaan en dat is een bewijs 

dat de zonde overwonnen is, en uiteindelijk geen claim meer over je heeft. 

En dat de macht vd dood gebroken is, dat is een gevolg vd opstanding vd Here Jezus, we zijn geen 

mensen die zonder HOOP zijn, want Jezus leeft en zij die van Hem zijn, zullen met Hem leven. 

En daarom zijn we blij met de Here Jezus, want Hij heeft dit voor ons gedaan, en we moeten Hem 

ervoor danken dat Hij dit heeft gedaan – en daarom VERHEUGEN WE ONS IN HEM. 

4e, erfenis, we hebben een ERFENIS – sommigen van ons hebben te maken met financiële 

problemen omdat je geld niets meer waard is… 

…en wat staat hier: je hebt een erfenis die z’n waarde blijft houden, die wordt niet minder 

waard, en Petrus zegt: ‘als God het belangrijkste is, dan wordt Hij je schat. 

5e, we worden in GODS KRACHT bewaard, wat wil dat zeggen?, soms kun je het idee hebben en de 

angstige vraag hebben: ‘houd ik dit wel vol?’ 

‘Kom ik hier wel door, kom ik wel bij God?’, en dan staat hier: God houdt jou vast, Hij houdt je vast in 

zijn kracht, in zijn zorg, in zijn goedheid – jij kunt vallen, je kunt struikelen, maar wees niet bang: God 

houdt je vast, Hij draagt, Hij zal je nooit loslaten! 

En dat doet Hij in zijn kracht, moet je nagaan, je bent beschermd in GODS KRACHT – en dat is je 

blijdschap: ‘ik word in Gods kracht bewaard!’ 

En dan staat er, 6e, VOOR KORTE TIJD, wat betekent dat, dat we blij zijn dat het maar voor 

even is, hoezo is het maar voor even? 

Vergeleken met de eeuwigheid die ons te wachten staat, is het maar voor even, dat is de 

vergeleken die Petrus hier maakt – en dat is je blijdschap: het duurt maar even? 

En als je dat zo hoort is het gek, het klinkt belachelijk, hoezo duurt het maar even, maar toch 

zegt Petrus dat: om het in perspectief te zetten: vergeleken met de eeuwigheid van het geluk om 

bij God te zijn, is wat je nu meemaakt, maar even, en weet dat en VERHEUG JE DAAROVER. 

7e, vs 7: ‘opdat de echtheid van uw GELOOF blijkt dat door VUUR BEPROEFD wordt’,  het beeld is 

van goud dat geen zuiver goud is,en dan wordt het verhit en dat komt de vervuiling eruit… 

…dat is een beeld van je leven, in je leven zijn er dingen die eruit moeten, en God gebruikt daar het  

vuur voor om je te heiligen, om die vervuiling als trots, hypocrisie eruit gezuiverd wordt. 

 

Petrus zegt hier:VERHEUG JE   in het resultaat van die zuivering, niet in je verdriet… 

…maar in het gevolg ervan, een vb., soms hoor je mensen wel eens zeggen: ‘wat ik meegemaakt heb is 

vreselijk, maar m’n geloof/m’n vertrouwen is erdoor gegroeid’. 

Nee, wij houden als christenen dus niet van pijn, maar we houden vd Here Jezus en als het nodig is dat 

er dingen id weg zitten, een belemmering zijn om van God te houden… 
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…dan wil de Here God dat dat uit ons leven verdwijnt en dan zal Hij dat eruit zuiveren, zodat we meer 

vd Here Jezus gaan houden. 

 

Tenslotte, Petrus zegt in vs 8: ‘U hebt Hem lief’, en als je dan nagaat, hoe kan het dat je steeds teruggaat 

naar de Here God, dat is omdat je van Hem houdt. 

Als je beseft hoe trouw Hij is is, dan houdt je van Hem omdat Hij zo enorm van je houdt. 

Dat is dus de kern, want het gaat dus om liefde voor de Here God en de Here Jezus, en stel dat 

je het nog niet hebt begrepen… 

…het gaat dus niet om blijdschap om je verdriet om wat je hebt meegemaakt… 

…nee, het gaat om blijdschap over de Here Jezus, en je VERHEUGT JE OM HEM. 

Heb je het gezien?, heb je het geproefd wat de Here God ons wilde zeggen?, als je pijn hebt, zegt Petrus, 

voel het en voel het diep want je bent ie leven waarin dat gebeurt… 

…maar wees blij dat je een God hebt die barmhartig is en dat je een God hebt die je vasthoudt, en 

VERHEUG  je over die God… 

…want die pijn zijn net als de pijn bij een geboorte, die helpen mee op weg naar het einddoel, dat is je 

zaligheid. 

 

Laten we bidden 


