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Liturgie en preek 1 Petrus 2,1-3 
-GKv te Westeremden, 16-01-2011, 09.00u 
-GKv te Loppersum, 16-01-2011, 10.45u 
 
 
 
 
 
 
Liturgie:  
 
Welkom en mededelingen door ouderling  
 
Votum en zegengroet  
Aanbidding:  
-Psalm 84,1-4 ‘Hoe lieflijk is uw huis, o Heer’ (staan) 
-GK 174 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ 

Gebed om de Heilige Geest  
Wet van God  
Zingen LB 463,1.5 ‘O Heer, die onze Vader zijt’ 

Bijbellezingen, zie onder  
Preek, tekst, zie onder, tussenzang Psalm 34,3 ‘Des Here Engel schaart’, gebed 
Zingen GK 156 ‘Heer, ik kom tot U’ 

Dank- en voorbedegebed  
Inzameling gaven  

Slotzang Psalm 108 ‘Mijn hart is Heer, in U gerust’ (beurtzang: a,v,m,a) 
Zegen  
 
 
 
 
Leesgedeelte(n): 1 Petrus 1,22-2,3 en 2 Tim 3,1-5 
Tekst: 1 Petrus 2,1-3 
Preekthema: ‘Christenen onder druk, hoe te groeien in geloof?’ 
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We zijn bezig met een serie over 1 Petrus en we gaan gewoon verder waar we gebleven zijn, vandaag 1 

Petrus 2,1-3, en het gaat in dit gedeelte, met de verzen erom heen, hierover: als christen groei je! 

Je ziet het staan in vs 2: ‘opdat u door de zuivere melk vh Woord groeit en daardoor redding bereikt’… 

…het beeld is dit: je neemt iets in, dat geeft groei en je groeit uit. 

Besef je dat het logisch is dat Petrus over ‘groei’ gaat spreken, we hebben de vorige keer gezien 

dat Petrus over wedergeboorte schreef, hfdst 1 vs 3 en vs 23… 

…en je weet: als er een kindje geboren wordt, dan krijgt het de fles en dan groeit het als kool. 

Daar gaat het over, als christen groei je ook, als je tot geloof komt, begin je als babie en moet je groeien. 

We gaan een aantal vragen bij langs, allereerst een belangrijke voorvraag: hoe spreekt de Bijbel over 

groei?, en: waarom is het noodzakelijk om te groeien in geloof, en hoe groei je dan? 

 

Thema: ‘Christenen onder druk, hoe te groeien in geloof?’ 

1. Spreekt de Bijbel wel over groei in geloof? 

2. Waarom is groei in geloof noodzakelijk? 

3. Hoe kun je (door)groeien in je geloof? 

 

 

1. 

Ja maar, hoe zit dat met groei, groeien als een christen?, allereerst dit: ik weet dat er altijd zijn die bij 

dat woord: ‘groei’ terugschrikken, vanochtend ook, zeker weten. 

Dat heeft verschillende redenen, bij de een is het omdat ‘ie een schuldgevoel krijgt als er over groei 

gesproken wordt… 

…tegen diegene wil ik vanmorgen zeggen dat het noodzakelijk is om te weten dat het de Here Jezus is, 

die door de Heilige Geest groei geeft. 

Dat doe je zelf niet – als je van postuur niet groot bent geworden kun je jezelf niet die gewenste groei in 

centimeters geven – dat werkt zo niet. 

Die moet dus meer beseffen dat het gaat om groei die God werkt, en niet jijzelf, die moet meer leren 

dat groei niet iets is wat jezelf doet, maar wat God in je doet terwijl je Hem in je laat werken, we 

hebben gezien hoe God werkt: door zijn Heilige Geest en door Gods Woord. 

Ik wil daar nog een stukje toepassing voor geven, we weten allemaal wat een vd belangrijkste 

kenmerken is van gereformeerden, want daar zijn we trots op: dat we zo hard werken. 

We doen van alles, we zijn net een stelletje bijen in een bijenkorf, we zijn altijd busy! 

Maar als het over groei gaat, dan moet je oppassen om ‘het bezig zijn met allerlei dingen’ NIET 

te verwarren met groei, dat zijn twee heel verschillende dingen. 
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Vb.: je hebt hier een stapel stenen, die stapel kan heel hoog worden, want je kunt er steeds 

meer stenen opleggen, maar hier (ad andere kant) heb je een plantje, daar doe je water bij, het 

staat in goede grond en dan groeit het… 

…dat plantje groeit maar die stapel stenen wordt alleen hoger door stenen erop te stapelen, 

maar is dat hetzelfde als groei? 

Nee, , je weet allemaal wel dat dat geen groei is, want je weet: groei komt van binnenuit, ~ 

komt vanuit je hart, ~ komt door het werk van de Heilige Geest die je laat groeien, het is 

GROEI. 

Hoe zit dat met groei?, daar gaat tijd overheen, waarom dit voorbeeld?, hierom: groei in geloof is niet 

hetzelfde als allerlei dingen doen. 

Het is wat anders om allerlei dingen voor God en misschien voor de kerk te doen, maar dat is niet 

hetzelfde als groei in geloof, dat lijkt misschien wel, maar het is niet zo. 

Vanuit die groei als christen ga je van alles doen, het doen van allerlei dingen is een gevolg van groei… 

…maar haal die twee dingen dus niet door elkaar: van alles doen EN groeien in geloof/genade. 

 

Hoe spreekt de Bijbel over groei?, in Matth 13,18 e.v. vind je de gelijkenis van de Zaaier, daar gaat het 

over groei door Gods Woord. 

Je hebt zaad dat opschiet in het leven van een mens, en dat draagt ‘rijkelijk vrucht’, 100, 60 of 30 voud. 

Maar je ziet ook de waarschuwing dat die groei tot stilstand komt, zorgen van de wereld overwoekeren 

het plantje en het sterft af. 

Hetzelfde zie je in Openb 2-3, daar schrijft de Here Jezus brieven aan de 7 gemeentes waar 

Johannes oudste over was, en twee gemeentes groeien niet in geloof… 

…dat zijn Sardes en Laodicea, in die gemeentes sterft het geloof in God, daar groeien ze niet 

meer, daar leeft zelfliefde, daar is eigenbelang, wordt niet meer gestreden om bij Jezus te 

blijven - die gemeentes stinken omdat het stilstaand water is, en stilstaand water …. 

Nog een tekst om je te laten zien dat de Bijbel uitgaat van groei, OT: Spr 4,18: de weg vd rechtvaardige 

is als stralend als de zon die opkomt, hoger klimt totdat de dag zijn licht verspreid’. 

In Jes 44,3-4 gebruikt de Heilige Geest het beeld dat water uitgegoten wordt op droog land en 

dan zal er ontkieming zijn tot wilgen langs het water. 

En misschien wel het belangrijkste argument om je te overtuigen dat groei in geloof Bijbels is… 

…de Here Jezus groeide in geloof, kijk maar Luc 2,52, daar staat dat Jezus als kind opgroeide en Jezus 

groeide in wijsheid en Hij kwam steeds meer id gunst van God en mensen. 

Jezus was een jongen zoals allerlei jongens, pubers, Hij werd sterker, zijn lichaam ontwikkelde zich… 

…en staat er: Jezus groeide in geloof, dat kan verwarring geven, zondige Hij dan eerst en leerde Hij dat  
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af?, nee, Jezus was een volmaakt mens maar Hij groeide wel in wijsheid, in begrip en kon steeds meer  

begrijpen van God en hoe God in mensen werkte. 

Dus zijn gehoorzaamheid als jongen van 7 was volmaakt, en ook toen hij 15 was, maar als je dan de Here 

Jezus ah kruis hoort zeggen: ‘in uw handen beveel Ik mijn Geest’… 

…dan is dat een enorm verdiepte gehoorzaamheid, Jezus groeide dus ook in geloof! 

  

Ik geef je nog een algemeen argument dat God groei verwacht: groei is een universeel principe, God 

heeft dat ih geheel vh universum gelegd… 

…we zien groei overal in Gods schepping, sla, komkommers, aardbeien, boterbloemen, kastanjes, 

eikenbomen, aardappels, het zijn allemaal eerst zaden of knoppen en die groeien uit tot grote 

planten/bomen. 

Bij dieren zie je hetzelfde: een ei komt uit en dan is er ineens een kuiken, en die groeit uit tot een kip, 

een puppie groeit uit tot een mooie herdershond, een geit, een muis, een walvis, alles groeit, en overal 

om je heen zie je het: wolken groeien uit tot een regenbui, enz. 

Groei is een universeel principe, d.w.z.: een door God in de schepping gelegd principe: zo heeft de 

Here alles geschapen, alles groeit en groeit, totdat het uitgegroeid is… 

…totdat het volwassen is, totdat het in de bloei staat, totdat het vrucht heeft gedragen! 

 

Conclusie, hoe zit dat met groei?, dat was onze vraag, we hebben twee dingen gezien: het is een 

universeel principe, alles wat God geschapen heeft, kent de weg en geeft God de tijd om te groeien. 

En zo is het ook met een christen, kijk maar, 1 Petr 1,23, daar gaat het over zaad, en dan zie je in 2,3, 

daar schrijft Petrus: dat kindje moet melk hebben zodat het uitgroeit tot een sterke, volwassen christen, 

totdat het z’n redding bereikt, dat betekent, totdat het bloeit, totdat het volwassen in geloof is. 

 

 

2. 

Waarom is groeien in geloof noodzakelijk?, het antwoord geeft Petrus hier ad christenen in die 

gemeentes die ’t lastig hebben, denk aan christenen in Egypte, N-Korea en Eritrea, de gemeentes 

waaraan Petrus schrijft dreigden de hoop te verliezen, zij moesten leren dat vervolging bij het leven als 

christen kan horen (1,1). 

Petrus: omdat je als christen een babie bent, ‘je bent nog maar een babie!’, en nu zeg ik vanmorgen niet: 

‘u bent allemaal babies in het geloof!’, dat zeg ik niet, maar er zijn wel babies ie gemeente, en het is heel 

belangrijk dat we dat weten, daarom wordt er onderwijs gegeven. 

Maar, je snapt wel, dit zijn geestelijke categorieën, als je het hebt over babies in het geloof, denk  
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dan niet alleen ad kinderen, want volwassenen kunnen ook babies ih geloof zijn! 

Hoezo?, nou, een volwassene kan later tot levend geloof zijn gekomen, het kan ook zijn dat je 

nog nooit tot levend geloof bent gekomen en dat je geloof nog nooit doorgegroeid is. 

Het kan ook andersom, dat iemand die jong is al ‘volwassen’ ih geloof is. 

Maar heb je dat ooit zo beseft?, dat je zo tegen je leven als christen aan moet kijken, als een leven dat 

bepaalde fases doorloopt? 

Dat je leven als christen dus geen statisch iets is, dat het kent ontwikkeling, je leven als christen is als een 

reis is, dat je als christen door verschillende fases heengaat. 

Maar nu moeten we wel een antwoord krijgen op de vraag: wat betekent het dan, 1 Petr 2,2, om een  

kind in het geloof te zijn, kijk es met me naar 1 Joh 2,12 en verder. 

Wat zien we hier?, Johannes laat zien dat er fases zijn die een christen in zijn leven doorloopt… 

…vs 12 de fase van ‘kinderen’, je hebt (verder in vs 13) fase van ‘jongeren’, en begin vs 13: ‘ouderen’1. 

En, wat betekent het om een babie/kind ih geloof te zijn, in 1 Joh 2,12 zie je het antwoord, 

Johannes schrijft steeds: u moet weten (zus en zo), wat moeten die kinderen weten?, vs 12. 

En als je dat zo leest, ‘moeten weten zonden vergeven!’, dan denk je: dat weet iedereen toch…! 

…is dat zo?, in ieder christen op aarde blijft er de strijd dat ‘ie het zelf wil doen zonder God, 

zonder de Heilige Geest, altijd blijft er de strijd om het van je eigen inzet te verwachten – 

Johannes zegt hier: ‘je kunt zeggen dat je weet dat je zonden vergeven zijn, maar daar niet naar 

leven!’, je moet het als babie in geloof ZEKER GAAN WETEN anders groei je niet door! 

Zeker weten de ernst van je zonde en het wonderlijke van genade. 

Wat betekent dat dan praktisch?, wie niet ZEKER weet dat z’n/haar zonden zijn vergeven, die blijft er 

moeite mee houden als dingen fout gaan ih leven, als je kritiek krijgt… 

…als iemand je op een fout wijst of je kritiek geeft, dan ontploft, dan ben gelijk boos of aangebrand, of 

je bent vd kaart door een paar scherpe woorden, of kruipt in je schulp, je denkt dat je niets waard bent. 

Je moet nog meer leren dat de Here God jouw liefheeft maar de zonde in je haat, Hij heeft jou als mens 

lief, maar Hij gebruikt anderen om je te helpen groeien in geloof. 

Een kind is onstabiel, het kan gillen en huilen omdat het over iets ontevreden is, maar je geeft het een 

ijsje en het is over. 

Het kan ook vd ene nieuwigheid naar de andere rennen, vh ene speelgoed nr het andere – er zit geen lijn 

in. 

 

Heel kort iets over jongeren in geloof: wat zegt 1 Joh 2,13 van jongeren ih geloof?, ‘u hebt hem die het 

kwaad is zelf overwonnen’ en ‘u bent sterk’, vs 14. 

                                                           
1 Ralph Venning, Learning in Christ’s school. Babes, Children, Young Men and Fathers, Puritan Paperbacks 
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Vb., als je een babie een beetje huilt om bijv. de fles dan geef je de fles en dan doe je van alles om zo’n 

kindje weer tevreden te krijgen, maar als een kind van 8 altijd d’r zin wil, straf je die. 

Een puber moet leren om zelfstandig te worden, om op eigen benen te gaan staan en verantwoordelijk-

heid te dragen, zo zit het ook met geloof… 

…een jongere moet zichzelf leren kennen, los van ouders, moet z’n hart leren kennen, moet leren dat 

‘ie niet moet vertrouwen op gevoelens over God, maar op God Zelf, dat is vs 14 hun kracht. 

Ze moeten leren dat hun kracht/poer niet in henzelf ligt, ze moeten leren te denken dat ze het niet zelf 

kunnen, maar Gods Geest in hen wel. 

En de ouderen, Johannes schrijft: ‘u kent Hem die er is vanaf het begin’, je proeft daarin een 

stuk volwassenheid, je hebt hier te maken met een volwassen geloof. 

Met iemand die stabiliteit heeft, iemand die beseft dat er donkere periodes ih leven zijn dat het 

slecht gaat, maar ook dat er mooie tijden zijn, waarin het goed gaat en die is daardoor stabieler, 

evenwichtiger. 

 Zij kunnen misschien beter onderscheiden waar het echt om gaat en wat nuchter is. 

Johannes leert ons hier: je groeit als christen op, en je geloof doorloopt fases, en de Bijbel leert je dit om 

te leren waar je zelf staat.  

 

[Tussenzang: Psalm 34,3 als voorbereiding op 3e punt] 

 

 

3. 

Laatste vraag die natuurlijk aan bod moet komen, is: hoe groei je in geloof?, Petrus wijst 3 dingen aan. 

En misschien denk je, hoe kun je nu ooit drie dingen2 aanwijzen, terwijl Petrus heel duidelijk maar één 

ding aanwijst, vs 2: ‘door de zuivere melk’? 

Toch heb ik daar een goede reden voor, want voordat je die zuivere melk drinkt, zegt Petrus… 

…moet je wel naar die zuivere melk WILLEN grijpen, en dat schreef Petrus al in 1,22: je hebt het gezag 

van Gods Woord aanvaard. 

Dat gaat vooraf aan het drinken uit die fles, je besluit om uit DIE fles te gaan drinken… 

…je zegt vd Bijbel: daar grijp ik naar hoe ik moet leven, want God leert me daardoor de weg te vinden. 

De eerste stap om te kunnen groeien in geloof, wat staat in 1,22: de stap: ACCEPTEER HET 

GEZAG VAN GODS WOORD, te aanvaarden wat God in zijn Woord zegt… 

...dit is wat vroeger werd genoemd: ‘je stellen onder Gods Woord’, de Bijbel staat boven je, de  

Here God heeft het over je leven te zeggen, wat erin staat is waar, wat beloofd wordt is waar,  

                                                           
2 Drie punten zijn van J.I.Packer, uit preek van Tim Keller.  
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van A tot Z is het de Heilige Geest die je bij Jezus roept. 

Dat is de eerste stap om te kunnen groeien in geloof: het gezag van Gods Woord aanvaarden… 

…en da’s heel praktisch, als je het gezag van Gods Woord nog niet aanvaard hebt, als je daarover nog 

allerlei vragen hebt, dan moet je die vragen niet laten liggen en er niets mee doen, maar antwoorden 

zoeken. 

Dan moet je die id gemeente kunnen stellen en brs/zrs, als iemand twijfels heeft, schrik dan niet als 

iemand dat zegt, want vroeg of laat krijg je zelf met twijfels te maken. 

En die moet je als broers en zussen, broertjes en zusjes aan elkaar kwijt kunnen en dan ga je daar als 

gemeente liefdevol en niet afwijzend mee om. 

Juist ie tijd waarin mensen het moeilijk vinden om met gezag om te gaan, moet je als christen 

zelf in je eigen gedrag laten zien wat het gezag vd Here God voor je betekent… 

…bijv., dat je je met een stuk vertrouwen naar de Here God wilt luisteren, want je vertrouwt 

Hem omdat Hij Jezus voor je heeft gegeven. 

Laat iemand die daar vragen over heeft, met eigen ogen ZIEN hoe dat werkt. 

 

De tweede stap om te kunnen doorgroeien, dat is de stap van VOED JE MET GODS WOORD, dat zie 

je staan in vs 2… 

…‘verlang als pasgeborene naar de zuivere melk vd Woord’, misschien had je deze vraag direct al. 

Deze vraag: gaat het hier net als in Hebr 5 over melk t.o. vast voedsel, en het antwoord is: nee! 

In Hebr 5 is het punt, dat christenen al aan vlees toe waren maar zij kunnen dat nog niet verdragen, het 

punt hier in 1 Petr 2 is het verlangen naar die zuivere melk die een babie laat opgroeien. 

De tweede stap om te kunnen doorgroeien in geloof is dit: zorg ervoor dat je als een babie blijft  

verlangen naar de zuivere melk van Gods Woord… 

…Petrus zegt: zorg ervoor dat je het inneemt, hij is net een vader die z’n kind erop wijst om de 

medicijnen op tijd in te nemen. 

En daarvan zegt Petrus: ‘zorg ervoor dat je naar dat Woord van God blijft verlangen?’, vecht daarvoor, 

vecht ervoor om GRAAG de Bijbel te lezen… 

…en als je dat niet meer doet, is er iets niet id haak, dan is dat een teken dat je geestelijke leven niet 

helemaal gezond is, pas maar op dat je geloofsgroei stopt en je geloof sterft! 

 

De 3e stap om te kunnen doorgroeien in geloof, is: DEEL GODS WOORD, waar haal ik dat vandaan? 

Kijk maar naar hfdst 1,22-23, daar gaat het erover wat we vorige keer hebben gezien, ‘heb elkaar lief!’ 

Dit is de stap die je zet om niet in je uppie, niet op je eentje, de Bijbel te lezen en een ander merkt daar 

niets van… 
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…nee, je deelt dat samen, je laat elkaar dat zien in je onderlinge liefde, maar je laat dat elkaar ook 

weten, en dat kan op 1000-en manier, een kaartje met een mooie Bijbeltekst, tot en met dat je vertelt 

dat je moest denken aan wat id Bijbel staat, toen je het Journaal zag. 

Of als je iemand troost als die verdriet heeft, dat je zegt dat je voor diegene bidt of dat je hem/haar de 

zegen van Gods wenst. 

Brs en zssn, ik heb het de vorige keer ook gezegd, dat hebben wij nodig om in deze tijd SAMEN 

met de Bijbel bezig te zijn… 

…om daar SAMEN uit te lezen en daar geen zwaar theologische verhalen over op te hangen, 

maar simpel dit te doen: een stukje lezen en dan de vraag stellen: wie is God hier?, en wat 

betekent dit voor ons? – om dat samen te delen. 

Als we dat niet doen en andere dingen wel omdat die makkelijker zijn of leuker zijn…  

…dan worden we ondervoede christenen die zoals Petrus schrijft niet verder KUNNEN groeien, dan 

gaat de groei eruit en dan sterft ons geloof af. 

 

En ik eindig zoals Petrus eindigt, hoe kun je pas echt groeien als christen?, als je geproefd hebt dat de 

Here God goed is, hoe proef je dat? 

Zou je de Here willen leren kennen zoals Hij is, ben je benieuwd hoe Hij is?, ben je op zoek naar troost  

omdat je met verdriet rondloopt?, ga dan naar Jezus toe die op je schoot ligt, id Bijbel. 

Hij zal je troosten want Hij zeg: kom bij Me als je het zwaar hebt, Hij zal je antwoorden geven, want Hij 

heeft alle wijsheid vd wereld, Hij zal je laten zien wie Hij is, in Jezus! 

Vraag ook niet: ‘mag ik het wel proeven, ben ik niet te zondig?’, Petrus zegt hier: ‘proef het 

gewoon, het staat klaar voor je, tast toe!’ 

Kijk, je zult niet groeien als je hoopt dat de Here God goed voor je is,dan blijf je bij Hem weg, dan durf 

je niet dichterbij te komen. 

Hier staat, ‘proef het dat God goed is’, Hij is goed, en misschien heb je het nog nooit geproefd… 

…kom dan en proef het, of vraag dat iemand je helpt om het te proeven, zo goed de Here is. 

En als je de smaak kwijt bent, kom dan ook,en proef het weer opnieuw en geniet ervan, want de Here is 

zo goed, Hij is zo lief, Hij is zo warm voor ons. 

Jezus leefde van Gods Woord, EN Hij groeide daarin op, voor ons, Hij hield Zich vast aan Gods 

Woord, voor ons, en wist volmaakt zeker dat Gods goed was, dat had Hij voor ons geproefd. 

Kom nr Hem, want Hij is goed, proef het, kom! 

 

 

Laten we bidden 


