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Liturgie en preek 1 Petrus 2,11 
-GKv te Westeremden, 30-01-2011, 09.00u 
-GKv te Loppersum, 30-01-2011, 10.45u 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liturgie:  
 
 
Welkom en mededelingen door ouderling  
 
Votum en zegengroet  
Aanbidding:  
-Psalm 122 ‘Ik was verheugd toen men mij zei’ 
-Psalm 134 ‘Komt allen, dienaars van de Heer’ 

Wet van God  
Zingen GK 155 ‘God enkel licht’ 
Gebed om de Heilige Geest  

Bijbellezingen, zie onder  
Preek, tekst, zie onder, tussenzang Psalm 119,7 ‘Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt’, gebed 
Zingen GK 164 ‘Jezus vol liefde’ 

Dank- en voorbedegebed  
Inzameling gaven  

Slotzang LB 300,1-2.4.6 ‘Eens als de bazuinen klinken’ 
Zegen  
 
 
 
 
Leesgedeelte(n): 1 Petrus 2,11-25 en 1 Kor 7,29-31 
Tekst: 1 Petrus 2,11 
Preekthema: ‘Christenen onder druk: hoe christen te zijn in een heidense wereld?’ 
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We gaan verder met onze serie uit de eerste brief van Petrus, en als je meekijkt naar het gedeelte dat we 

hebben gelezen, 2,11… 

…dan ontdek je dat Petrus gaat toepassen wat hij schreef ad christenen in de verstrooiing (1,1). 

Die toepassing begint in 2,11 en die gaat door tot 4,11, in dat gedeelte gaat Petrus uitleggen wat het 

betekent om christen te zijn in deze wereld. 

En we gaan zien dat dat heel breed is, zo breed als het leven zelf, en Petrus maakt het zo concreet en 

praktisch als het leven zelf is. 

In vs 11 zegt Petrus iets ALGEMEEN erover zegt wat het betekent om christen te zijn in deze 

wereld, namelijk dat je een vreemdeling bent, dat je onderweg bent als Pelgrim. 

Daarna gaat hij vanaf 2,13-4,11 dat heel concreet maken, daar legt hij uit hoe je je als christen 

hebt te gedragen/hoe je je moet verhouden tot hen die boven je staan – de keizer, vs 13, in vs 

18 laat Petrus zien hoe je je moet gedragen op je werk tegenover je baas. 

In hfdst 3 schrijft Petrus over de verhouding tussen een man en een vrouw in het huwelijk, en 

vanaf hfdst 3, vs 8 gaat Petrus schrijven hoe je als broers en zussen id gemeente met elkaar moet 

omgaan en hoe je elkaar kunt meenemen, onderwijzen en steunen als christenen. 

Dat even om je te helpen grip op dit prachtige briefje van Petrus te krijgen, in 1,1-2,10 daar legt Petrus 

de basis, daar schrijft hij over wedergeboorte, door Gods Geest ga je vanuit een zelf-gericht leven voor 

de Here God en mensen om je heen. 

Hij schreef erover hoe je geloof dan getest/beproefd wordt (1,6-9), hij schreef erover hoe je tegen de 

Bijbel moet aankijken (1,10-12, ), hij schreef over heilig leven en hoe dat begint in je denken (1,13). 

Vandaag gaan we naar de vss 11, en we gaan zien wat het betekent om christen te zijn in deze wereld, 

Petrus gebruikt daarvoor een beeld: ‘vreemdelingen’. 

 

Thema: ‘Christenen onder druk: hoe christen te zijn in een heidense wereld?’ 

1. Wie je bent - een pelgrim. 

2. Hoe je leeft – voor Gods eer. 

 

 

1. 

We hebben dus een gedeelte voor ons, van 2,11-4,11, waarin Petrus allerlei dingen heel praktisch gaat 

maken, nou, dat is ideaal voor ons… 

…hij helpt ons hier om handen en voeten te geven aan ons geloof van vandaag en morgen. 

Maar als je kijkt naar de vss 11-12 leidt hij dat praktische onderwijs met een paar woorden in – 

en dat is interessant want dan zie je het kader waarin Petrus het leven ve christen zet… 
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…en dat kader is niet: hoe moet ik als individuele christen voor God leven?, maar: hoe moet ik 

als christen voor het aangezicht van God leven met mensen om je heen? 

En misschien denk je nu, maar wat maakt dat nou voor verschil?, nou, dat verschil is groot… 

…wie op zoek is naar het antwoord op de vraag: hoe moet ik als christen leven?, het kan zijn dat 

je daarbij niet denkt aan niet-christenen om je heen. 

En Petrus zegt, het gaat erom hoe je leeft, je leven is niet eentje-eentje met God, alsof alleen 

God je ziet, maar we gaan zien: Petrus denkt heel anders, hij denkt veel breder. 

In heel die toepassing van 2,11-4,11 gaan we zien dat Petrus steeds zegt: besef dat je tegenover God 

verantwoording af moet leggen voor hoe je leeft/je gedrag/je keuzes… 

…maar vergeet niet dat God jouw leven gebruikt als een getuigenis vh evangelie tegenover anderen, 

kijk maar in vs 12, dat de heidenen jouw goede daden zien en de Here God gaan prijzen. 

Snap je wat Petrus hier schrijft?, als wij gaan nadenken en bidden over de vraag: hoe moet ik/jij/u/wij 

als christen(en) leven, dan moet je STEEDS twee dingen id gaten houden… 

…allereerst moet je tegenover de Here God verantwoording afleggen van je gedrag/keuzes, maar twee: 

jij bent een ambassadeur vd Here God, een vertegenwoordiger van Hem/in zijn dienst, je 

vertegenwoordigt Hem. 

Je bent een doorgeefluik vh evangelie door je goede daden, aan jou mogen collega’s/vrienden zien hoe 

gaaf Jezus is, aan u mogen anderen zien hoe zo’n geweldige God je hebt. 

 

Vs 11, het eerste woord waar ik bij wil stilstaan is, de vertaling, letterlijk staat er in vs 11, ‘geliefden, ik 

roep u erbij als bijwoners en vreemdelingen’, dat is het beeld dat Petrus voor de christenen toen en voor 

ons vandaag gebruikt: bijwoners en vreemdelingen. 

En dat beeld gebruikt Petrus hier en in 1,17 om ons duidelijk te maken hoe we moeten leven, namelijk 

als ‘bijwoners en vreemdelingen’. 

Eerst maar es deze vraag: waarom gebruikt Petrus dit beeld?, allereerst omdat die christenen 

verspreid woonden in allerlei streken maar dat kwam omdat ze uit hun stad waren verjaagd, ze 

woonden in Pontus, Galatie, Kapadodie, etc. (1,1). 

En dan hebben we het tweede al, ze waren uit hun stad/streek verjaagd, waarom?, omdat ze zich niet 

gehouden ad regels van zo’n stad en ze hadden hun burgerschap van de steden waarin ze woonden, 

verloren. 

Als Petrus hier zegt: ‘je bent een vreemdeling/bijwoner dan moet je dit weten: in die tijd had je geen 

landen met grenzen had zoals wij die vandaag kennen, je had toen geen soevereine land-staten 

(gebieden) met afgebakende grenzen… 

…maar je had toen nog veel meer steden, en die steden werden beschouwd als stads-staten. 
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Dat waren soevereine staatjes op zich, en als burger van zo’n stadsstaat had je bepaalde privileges en 

verplichtingen, je had het privilege van bescherming binnen de muren van de stad, en je had het 

privilege dat je toegang mocht tot bepaalde goederen, denk aan winkels en verzorging, je had ook 

verplichtingen, bijv. belasting – dat beeld gebruikt Petrus hier. 

Alleen Petrus zegt: je bent hier een vreemdeling/een bijwoner, en je proeft wel aan wat Petrus zegt, hij  

zegt: ‘je hoort nergens bij, je bent een vreemdeling, je woont er bij in’. 

Hoezo, hoorden die christenen dan nergens bij?, jawel, kijk maar ih gedeelte ervoor, 2,9: u bent een 

uitverkoren geslacht, een KONINKRIJK VAN PRIESTERS, een HEILIGE NATIE, een volk dat GOD 

ZICH VERWORVEN HEEFT om de grote daden… 

Petrus zegt hier dus, daar hoor je bij nu je nog op aarde bent, je bent nog niet THUIS, je bent 

een vreemdeling, je staat ingeschreven vd registers vd hemel, je bent een pelgrim… 

…je woont daar wel maar je bent burger ve ander land, op je paspoort staat: ‘koninkrijk der 

hemelen’. 

Maar wat houdt dat concreet in?, hoe stel je je op als vreemdeling?, grofweg heb je drie mogelijkheden1:  

1. Als IMMIGRANT, je kunt in dat vreemde land een immigrant zijn, een immigrant is iemand 

die vanuit een ander land er is komen wonen, alleen wat doet een immigrant?, die past zich 

aan aan de gewoonten, de taal en de gebruiken vh land, zo werkt dat! 

2. Als TOERIST, de tweede mogelijkheid is dat je in dat vreemde land er als een toerist bent, 

nou, hier is een toerist ergens op vakantie?, die loopt alleen maar rond te kijken, die loopt 

van alles te bekijken, denk maar aan hoe chinezen ergens op vakantie zijn, die bekijken alles 

door een camera, dat is een toerist, die hoort niet in het land, die gaat weer weg, die heeft 

geen contact met burgers, maar die is er alleen om alles te bekijken. 

3. Als VREEMDELING, de derde manier waarop je in een vreemd land kunt zijn, dat is wat 

Petrus hier schrijft, en dat is wat de Bijbel de vreemdeling noemt, hoe leeft een 

vreemdeling?, die vreemdeling past zich niet compleet aan zoals de immigrant, de 

vreemdeling is er ook niet zoals de toerist om alles te bekijken… 

…nee, een vreemdeling behoudt de overtuigingen, waarden en normen die die van huis (vs 

11) heeft meegekregen, en daar houdt ‘ie aan vast en zo blijft hij een vreemdeling. 

Dat bedoelt Petrus met een ‘vreemdeling’, je hebt je eigen overtuigingen van huis meegekregen (vs 11) 

en die houdt je vast in dat vreemde land, die eigen waarden en normen bepalen je leven (punt 2). 

 

Dat zijn wij brs en zssn, brtjs en zsjs, vreemdelingen, of PELGRIMS, mensen die onderweg zijn, die op 

doortocht zijn, en waarom? 

                                                           
1 Deze driedeling komt van Tim Keller in een preek over 1 Petrus 1,13-21: ‘The Battle for the Will’. 
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Omdat we op ons paspoort staat dat we burgers vd hemel zijn, we zijn door Jezus’ gekocht en zijn nu 

kinderen vd hemel – en hoe dat leven eruit zien, zien we in punt 2. 

[tussenzang: Psalm 119,7] 

 

 

2. 

We hebben gezien, dat Petrus zegt: je bent een vreemdeling, of met een ander woord, PELGRIMS… 

….Petrus zegt, dat ben je al, dat is je status, we zijn burgers vh hemelrijk, dat worden we niet straks pas 

als Jezus terugkomt, maar dat zijn we al omdat Jezus die transfer van burger vd aardse rij hier naar 

burger vh rijk id hemel. 

 

De vraag voor dit punt is: wat houdt dat concreet in?, dat zien we in de rest van vs 11, en daar komen 

we hetzelfde woord tegen als de vorige keer, epi-thumia. 

De Bijbel leert ons dat we niet zozeer slechte dingen verlangen maar dat we van al die mooie dingen die 

de Here God ons geeft TE VEEL willen, dat we die mooie dingen verkeerd gebruiken. 

De Bijbel zegt: het is te belangrijk voor je geworden, en pas daarvoor op, want dan wordt het 

levensgevaarlijk. 

Petrus zegt over die verlangens, vs 11, het zijn die verlangens die oorlog voeren tegen je ziel, tegen die 

dingen die goed zijn, maar waar je te veel van wilt, die je bij God vandaan kunnen halen. 

Petrus heeft het hier over wereldgelijkvormigheid, en wereldgelijkvormigheid en dat is ook de 

reden waarom we uit 1 Kor 7 hebben gelezen… 

…het gaat erom dat je de dingen van deze wereld moet gebruiken, maar ervoor moeten waken 

dat ze niet te belangrijk voor ons mogen worden2. 

Wereldgelijkvormigheid is dat de dingen vdeze wereld belangrijker gaan vinden, terwijl de 

Bijbel steeds tegen je roept: ‘richt je aandacht op de dingen die boven zijn, niet op de dingen die 

boven zijn!’, datgene wat het belangrijkste voor ons is, moeten de dingen boven zijn. 

Of zoals we zagen met het beeld vd Pelgrim, de dingen die nog voor je liggen, waarheen je op 

weg bent, de dingen die je nog moet bereiken. 

 

Sommige mensen bekritiseren wereldgelijkvormigheid en dan geven ze het beeld dat we allemaal terug 

moeten naar de jaren 50 vd vorige eeuw… 

…toen was alles goed, en toen was alles beter, zet de klok terug, toen was niemand wereldgelijkvormig 

en was de hemel op aarde. 

                                                           
2 Jerry Bridges, Respectable sins. Confronting the Sins we tolerate, hfdst 20. 
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Wie denkt dat het goed christelijk om terug te willen naar vroeger, is dom, we leven vandaag en het 

gaat de Here God erom dat we vandaag alleen op Hem vertrouwen… 

…en je moet er Nu voor oppassen dat je niet wereldgelijkvormig bent, wereldgelijkvormig is dus de 

dingen die de wereld om je heen belangrijk vindt, net zo belangrijk te vinden. 

Ik wil een voorbeeld geven als een test waar je je leven aan kunt spiegelen, maar vooraf aan dat 

voorbeeld, eerst dit: denk es na hoe je straks naar huis wilt gaan… 

…wil je straks naar huis gaan als iemand die het gehoord heeft en ernaar handelt, of wil je (Jak 

1) zijn als diegene die het allemaal wel gehoord heeft maar zich er niets van aantrekt. 

Of anders gezegd: wil je je bekeren of niet, wil je naar de Here God luisteren of niet? 

De test voor wereldgelijkvormigheid is deze vraag: hoe ga je om met je geld/bezit/wat je hebt?, of met 

het beeld van Petrus: hoe gaat een Pelgrim om met geld? 

Een pelgrim steekt zijn geld in die dingen die belangrijk zijn om THUIS te komen, een pelgrim steekt 

allereerst en vooral zijn geld in die hem helpen om Thuis te komen. 

Mag ik je es vragen: ben jij rijk – het antwoord op die vraag is een test om te zien in hoeverre je 

met je geld omgaat als een toerist die geld uitgeeft voor zichzelf, of dat je je geld uitgeeft als een 

Pelgrim 

Ik heb je net gevraagd of je rijk bent, u bent allemaal rijk, niemand van u heeft geen huis en geen eten op 

tafel… 

…maar mag ik je nu es vragen: hoeveel geld geef je aan de Here God terug, het geld dat Hij je laat 

verdienen, hoeveel is er voor Hem als een teken van liefde: ‘U hebt voor mij betaald, ik heb alles in U, 

ik ben zeker vh huis is hemel, ik zorg dat ik onderweg blijf. 

 

Om het iets scherper te maken, geef je zoveel ad kerk dat je het ook VOELT in je portemonnee, of geef 

je zo weinig dat het ten diepste geen bliksem uitmaakt, je merkt het niet eens, het schoot over, met die 

test laat je zien, hoe diep je liefde voor de Here zit. 

Misschien wil je dit niet horen, voel je je aangevallen, maar weet je waar Jezus het meeste over 

preekte?, kijk het boek Lucas er maar op na, dat zijn de onderwerpen hel en geld. 

En weet je waarom de Here Jezus daarover zoveel preekte?, omdat Hij wist dat geld linke soep 

is, geld geeft je het gevoel dat je veilig bent: ‘mij overkomt niets!. 

Het kan je het idee geven dat je ‘rijk’ bent met die stukken ijzer, het kan je blik vertroebelen en 

geeft je het idee dat je meer moet, dat je niet genoeg hebt, omdat je er zoveel leuks mee kunt 

kopen. 

Weet je hoe de Bijbel dat noemt?, je kunt er een afgod van maken, en een afgod is datgene waar je op 

vertrouwt, meet dan op de Here God. 
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Mag ik je daarom eens vragen, blijkt uit hoe je met je geld omgaat dat je van Jezus houdt?, kijk, je hebt 

laatst een briefje in je postvak gekregen met de vraag hoeveel geld je wilt geven voor de VVB, en dan 

kun je denken, dat is voor de VVB… 

…maar hoe zit het echt?, het is voor je God, het is voor de zaak vd Here Jezus, het is voor zijn 

koninkrijk, voor ons als gemeente, zodat wijzelf en anderen die God niet kennen het evangelie kunnen 

horen. 

Denk eens wat verder dan jezelf, denk es vanuit de breedte en grootte van Gods koninkrijk… 

…ik zeg niet dat u het niet goed mag hebben, ik zeg alleen: mag je het ook voelen in je hart, dat 

het je ook een keer pijn doet, zodat de Here ziet dat je Hem liefhebt. 

Denk dan niet vanuit jezelf en je eigen belangen, maar rek je gedachten es uit, denk es vanuit de 

breedte van Gods koninkrijk… 

…denk es vanuit het verlangen vd Here God dat alle mensen zalig worden, wij en onze 

kinderen, mensen om ons heen. 

Weet je hoe je dan naar je geld gaat kijken?, dan geef je het graag weg, ‘Here, het is voor U, ik heb U 

lief, ik heb in U alles, mijn ware schat is in de hemel, ik zit niet vast aan m’n geld’. 

Dan word je blij van weggeven, dan besef je hoe weinig je geld waard is vergeleken bij je Heer, die je 

met zijn bloed heeft gekocht. 

Als je maar die goede geestelijke blik erop hebt, als je denkt dat je moet geven, geef dan niet… 

…maar denk vanuit: je bent een kind van God, betaald door de Here Jezus, ik mag de hemel straks in 

om Jezus, mijn ware huis is daar, ik ben gekocht en betaald. 

Waar ligt je hart echt?, durf je, durf je zoveel te geven dat je het voelt voor de Here Jezus! 

 

We hebben gezien: je bent een Pelgrim, die waarheid moet in je denken gegrifd staan: ik BEN om Jezus’ 

plaatsvervangend leven (voor mij) een Pelgrim/vreemdeling, en waarom? 

Omdat we omdat we bij de Here God horen en omdat we in deze wereld niet Thuis zijn, we zijn 

onderweg, we zijn nog onderweg naar Huis, we horen bij de Here. 

Petrus laat ook zien dat er dingen kunnen zijn in je leven die ervoor zorgen dat je een toerist 

wordt en God vergeet en Hem loslaat, en dat je vergeet dat je een Pelgrim bent… 

…bijv. door zelfgericht te leven, dat je denkt: ‘ikke, ikke, ikke’ en als het om geld gaat, alleen 

vanuit je eigen belangen te redeneren en niet vanuit de wereld die komt. 

Als Pelgrim doe je er alles aan, steek je je tijd, geld en energie alleen in datgene wat je helpt om 

onderweg te zijn, om op koers te blijven. 

Misschien zat je vanmorgen te denken: kan ik niet als toerist in de hemel komen?, kan het niet wat 

minder?, kan het niet wat relaxter?, waarom moet ik me toch zoveel ontzeggen? 
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Jje kunt niet als toerist in de hemel komen, God zegt ons vanmorgen, je bent een Pelgrim want ik heb je 

tot een Pelgrim gemaakt, wie een toerist wil zijn, hoort niet bij Mij. 

Alles om je hen schreeuwt je wel toe dat je het jezelf comfortabel moet maken en dat je ervoor moet  

zorgen dat je het goed hebt, dat je het je naar de zin moet maken… 

…maar het is niet waar, dat moet je zien, dat moet je accepteren, want de wereld die wacht, God die 

op je wacht, is veel beter/mooier/fantastischer dan alles wat je hier om je heen hebt. 

De Here Jezus is veel liever, veel geweldiger dan al die liefdes die je hier tegen zult komen. 

En omdat je hart zo kan gaan hangen aan allerlei dingen om je heen, strijd er daarom voor om niet 

afgeleid te worden van je reisdoel… 

…strijd ervoor om onderweg te blijven, laat je niet afleiden, zoek God, leg alles af wat je hindert (Hebr 

12,1) dus nee, als toerist kom je er niet. 

Het tweede argument is dat je een heilige God hebt, die het niet verdraagt dat je Hem half 

liefhebt, dat je hart verdeelt is, dat je besluiteloos door het leven gaat. 

Hij wil dat je met een onverdeeld hart Hem liefhebt, en dan denk je: ‘dat kan ik niet!’ 

En dat klopt, dat kun je niet, maar daarom heeft Jezus voor je geleefd, en Hij leefde heel zijn 

levensreis …als een volmaakte Pelgrim, volmaakt voor jou, om al die keren dat je Hem vergeet 

en je liefde verdeeld is, je te kunnen vergeven… 

…maar ga daarom, om zijn plaatsvervangend leven voor jou, naar Hem en buig voor Hem en 

dank Hem en geloof dat Hij heilig voor je leefde en leef als een toegewijd Pelgrim. 

Er zijn er ook vanmorgen die niet eens onderweg zijn als Pelgrim, die niets willen missen van alles wat 

er in deze wereld te koop is, die willen maximaal profiteren van wat er hier te krijgen is… 

…die zich niets gelegen laten liggen aan wat God hier in 1 Petrus 2,11 zegt en die deze boodschap naast 

zich neerleggen… 

…van hen is het hart gehecht geraakt aan wat er hier goed en geweldig is... 

…als die zich niet tot de Here bekeren, zal dee niet Thuiskomen, dan zal die niet eens als de Poorten vh 

koninkrijk van God eens met de andere gelovigen binnengaan door de poorten van de hemel en Jezus 

zien. 

 

Laten we bidden 


