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Liturgie en preek 1 Petrus 2,12 
-GKv te Loppersum, 06-02-2011, 09.00u 
-GKv te Westeremden, 06-02-2011, 10.45u 
 
 
 
 
 
 
 
Liturgie:  
 
 
Welkom en mededelingen door ouderling  
 
Votum en zegengroet  
Aanbidding:  
-GK 145 ‘Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam’ 
-Psalm 105,1-2 ‘Looft, looft verheugd, de Heer der heren’ 

Wet van God  
Zingen Psalm 50,10-11 ‘’t Is daarom dat Ik u de waarheid zeg’ 
Gebed om de Heilige Geest  

Bijbellezingen, zie onder  
Preek, tekst, zie onder, tussenzang Psalm 67,1 ‘De Here God zij ons genadig’, gebed 
Zingen GK 167 ‘Samen in de naam van Jezus’ 

Dank- en voorbedegebed  
Inzameling gaven  

Slotzang GK 163 ‘Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser’ 
Zegen  
 
 
 
 
Leesgedeelte(n): 1 Petrus 2,11-25 en Hand 2,39-47 
Tekst: 1 Petrus 2,12 
Preekthema: ‘Christenen onder druk: hoe Jezus’ gemeente te zijn in een heidense wereld?’ 
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We gaan vandaag verder met onze serie over 1 Petrus, en we zijn toe aan vs 12… 

…vorige week hebben we stilgestaan bij vs 11 en toen hebben we gezien dat je als christen een Pelgrim 

bent, en als je nog es meekijkt naar vs 11: ‘u bent vreemdeling, Pelgrims ver van huis’! 

Dan zie je dat Petrus het de christenen aan wie hij schrijft, op het hart drukt: ‘pas op, vergeet niet dat je 

een Pelgrim bent’. 

Even vanuit de afgelopen weken, het ging steeds over ons hart, we hebben toen gezien dat ons 

hart (Calvijn) net een fabriek waar ad lopende band afgoden worden gemaakt… 

…of met andere woorden: je hart is steeds op zoek om van iets te houden, om in iets op te 

gaan, om verliefd op iets te worden… 

…zo is je hart als het ware wanhopig op zoek naar vulling van een stuk leegte die het voelt. 

En wat zegt het evangelie nu – zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament?, zorg dat de Here God 

je eerste liefde is, zorg dat je hart bij Hem is, dat je schat id hemel is, hang niet zo ad dingen om je heen 

dat je vergeet dat je een Pelgrim bent! 

Maar misschien denk je nu: wat heeft dat met Pelgrim zijn te maken?, vandaag staan we stil bij vs 12, 

maar eerst moeten we doorkrijgen wat de link is met vs 11? 

Vs 11 zegt, dit is je innerlijke strijd, je bent een Pelgrim en je moet zorgen dat je een Pelgrim 

blijft en dat is een strijd die je in je hart moet voeren… 

 …dat zie je in vs 11: ‘geef niet toe aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen’, 

letterlijk staat er: ‘die oorlog voeren tegen uw ziel’. 

Vs 11 is de innerlijke strijd, keihard je verzetten tegen de dingen die onderweg op je afkomen… 

…niet meeklotsen op de golven waarop alle mensen meedeinen?, nee, je verzetten: ik ben een 

Pelgrim, ik moet onderweg zijn, iets kan van me vragen dat ik me er helemaal aan overgeef… 

…maar nee, ik ben een Pelgrim en ik wil onderweg zijn en blijven!’  

En brs en zrs, als het gaat om die innerlijke strijd: dat is iets wat we samen weer moeten leren… 

…dat is iets wat we verleerd zijn, we hebben veel gesproken over de buitenkant, hoe het er ad 

buitenkant uitziet, hoe is het georganiseerd… 

…maar we zijn vergeten hoe het in ons hart werkt, hebben we daar niet te weinig bij stilgestaan. 

DAT  moeten we weer leren, om alles wat we overdag meemaken te verbinden met de Here God… 

…om alles wat in ons hart omgaat voor God te leggen, want DAAR - in ons hart - wordt de strijd 

uitgevochten over je ziel, en dan moet je dus heel goed weten hoe je moet vechten… 

Daar is het waar de strijd zich afspeelt, en als je te weinig stilstaat bij wat er in je hart omgaat en hoe dat 

werkt in je hart… 

…dan verlies je de strijd, want: hoe moet je weerstand tegen verleidingen?, hoe werkt dat als je rijk 

bent, hoe moet je zorgen dat je hart de eerste liefde is? – en dat moeten we samen leren, we zijn samen  
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gemeente, dat doe je niet in je uppie! 

 

En als vs 11 gaat over de innerlijke strijd, gaat vs 12 over de strijd over de strijd die we in het openbaar 

hebben te voeren, kijk maar naar [vs 12]. 

 

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

1. Hoe je je opstelt tegenover niet gelovigen, vs 12a. 

2. Hoe je leeft tussen niet-gelovigen, vs 12b 

3. Hoe je de rest aan God overlaat, vs 12c. 

 

 

1. 

Vs 12a, dat is het eerste waarnaar we gaan kijken, we lopen gewoon vs 12 in drie stukken bij langs… 

…je ziet staan in vs 12, eerste deel, ‘leid te midden vd ongelovigen een goed leven’, hier leert Petrus 

hoe we met niet-gelovigen om moeten gaan, collega’s, klasgenoten, vrienden uit dorp… 

…en ik denk dat een stukje Bijbels onderwijs daarover niet onbelangrijk is, dat is natuurlijk een heel 

belangrijke vraag: hoe ga je om met die mensen uit je omgeving die niet zoals jij in God geloven? 

 

Grofweg heb je drie manieren, drie benaderingen om met niet-christenen om te gaan: 

-de eerste benadering is die van de Fundamentalisten/Moralisten, die zeggen: heidenen stinken, die zijn 

vies, daar moet je met een boog omheen, dat zijn de zondaars en wij zijn de goeden, DUS trek je  

terug uit de wereld, bouw een fort en sluit je daar als christenen in op, laat de cultuur stikken, laat ze 

wegrotten, vorm een subcultuur ver weg vd grote boze wereld, want die wereld is gevaarlijk. 

Fundamentalisten zeggen: ‘keer je af vd wereld om je heen want jij bent beter en je moet ervoor 

oppassen dat je niet verleid wordt!’ 

De tweede benadering, manier van opstellen tegenover niet-christenen is die van de 

Liberalen/vrijzinnigen, dat zijn christenen maar die schieten compleet de tegenovergestelde 

richting op… 

…die zeggen: er is helemaal geen verschil tussen christenen en niet-christenen, het maakt 

allemaal niet uit, alle wegen leiden naar Rome, ook al heeft iemand andere standpunten, doe 

daar niet moeilijk over en ga het gevecht niet aan , het gaat tenslotte om liefde en acceptatie vd 

ander, dat zegt een Liberaal. 

Liberaal zegt: ‘pas je aan ad mensen om je heen, zoek het compromis, wijs anderen niet af!’ 

En dan heb je nog de Bijbelse benadering, die zegt wat Petrus hier schrijft: ‘ga gewoon met niet- 
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gelovigen om, sluit je niet van je buren af, zorg dat je een goede band met ze hebt, maar leef een leven 

waaruit blijkt dat je een kind van God, een Pelgrim bent!’ 

Petrus zegt hier, besef gewoon dat je Pelgrim bent, dat betekent niet dat je anderen sowieso afwijst, het 

betekent ook niet dat je je aanpast aan anderen, maar het betekent gewoon dat je Pelgrim bent. 

Wat moet je dan me die twee andere benaderingen?, Fundamentalisten moeten beseffen dat het 

jouw taak als christen niet is om heel demonstratief te laten zien dat zij slecht zijn, dat is je taak 

niet als christen, dat zegt Petrus hier, je bent geroepen om een goed leven te leiden… 

…je bent niet geroepen om mensen te veroordelen of de cultuur te veroordelen, maar je bent 

geroepen om gewoon jezelf als kind van God te zijn. 

Om als Pelgrim niet te veroordelen maar een goede en positieve invloed op je omgeving te 

hebben, dat zien we in punt 2. 

Maar Liberalen zullen het standpunt van Petrus belachelijk vinden omat je er dan als christen eerlijk voor 

uitkomt dat je andere keuzes maakt, en daar is een liberaal heel bang voor, want die wil niet anders zijn. 

Dat je bijv. zegt dat je tegen sex voor het huwelijk bent omdat dat iets is voor in het huwelijk… 

…ze zullen je walgelijk ouderwets vinden omdat je vindt dat homo’s geen relatie mogen aangaan omdat 

God het anders heeft bedoeld… 

…ze zullen denken dat je ouderwets bent omdat je zegt dat Jezus de enige weg naar God is terwijl zij 

zullen beweren dat alle mensen die goed en netjes leven id hemel zullen komen, Jezus was alleen een 

voorbeeld. 

 

Wat leren we hiervan?, een Pelgrim zet zich niet af zoals een Fundamentalist, hij past zich niet aan als 

een Liberaal, maar hij blijft zichzelf als Pelgrim met de normen en waarden van Huis. 

[tussenzang Psalm 67,1] 

 

 

2. 

Hoe leef je tussen niet-christenen?, Petrus zegt in vs 11: wees een Pelgrim, en ik wil nu kort laten zien 

wat de link is tussen vs 11 en vs 12, Petrus zegt in vs 12 letterlijk: ‘leid onder niet-gelovigen een MOOI 

leven, opdat zij die over u spreken alsof je een slechterik bent, je MOOIE daden zien’. 

Het woord dat Petrus hier gebruikt is van het griekse woord kalos, wat je terug ziet komen in kali-grafie, 

wat mooi-schrijven betekent. 

Nou, Petrus gebruikt dat woord twee keer, ‘leid een mooi leven’ en ‘opdat ze uw mooie daden  
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zien’, je zou het ook net zo goed kunnen vertalen met: leid een ‘aantrekkelijk’ leven.1 

De Here Jezus heeft precies hetzelfde gezegd in Matth 5,16 en realiseer je dat Petrus erbij was 

toen Jezus zei: ‘laat je licht schijnen onder de mensen, zodat de mensen je goede daden zien en 

God prijzen’, Petrus zegt hier precies hetzelfde. 

En wat is nu de link vanuit vs 11?, dit: die GOEDE DADEN waarover Petrus in vs 12 spreekt die 

KOMEN VOORT UIT de GOEDE VERLANGENS van vs 11.2 

Dat is de goede en bijbelse volgorde: eerst moeten er in je hart goede verlangens zijn, dan pas kunnen er 

goede daden komen, dan zegt hij in vs 12: dan zullen daar goede daden/een mooi leven uit voort 

vloeien. 

 

Stapje verder, Petrus zegt hier iets over die goede daden, die worden GE-ZIEN, Petrus gebruikt hier het 

woord ZIEN, er is iets te ZIEN… 

…misschien had je gedacht dat Petrus zou zeggen: zo dat ze je briljante uitleg vh christelijk geloof 

HOREN, maar dat zegt hij niet. 

Petrus zegt: het gaat om jouw daden, maar hier staat, houd als gereformeerden een keer je snavel, wij 

hebben soms het idee dat we direct het christelijk geloof van A-Z moeten uitleggen… 

…het eerste wat je denkt ie gesprek met een niet-christen: ‘die zou dit boek moeten lezen, of: die moet 

weten wat dubbele predestinatie is, dan zou die wel tot geloof komen!’ 

Petrus zegt hier: ‘houd je mond, laat God werken met de goede daden die je voor Hem doet!’ 

Petrus zegt hier: weet je wat aantrekkelijk is?, jouw goede daden, je hoeft niet te gaan preken, houd je 

mond maar es dicht, laat je goede daden zien, dan komen de vragen vanzelf wel. 

Het grote probleem met ons is dat wij vaak willen bedenken met welke vragen niet-christenen 

rondlopen, Petrus zegt: ‘laat ze hun eigen vragen nou stellen n.a.v. jouw goede daden!’ 

Als je verteld hebt dat je gebeden hebt dat iemand in de gemeente beter zou worden, dan hoort  

iemand dat, en die kan later misschien de vraag stellen, ‘maar wat heb je aan bidden?’ – dan kun 

je n antwoord geven, maar dat was eerst geen vraag. 

 

Volgende vraag: misschien is er iemand die nu denkt: ‘moeten ze dan niet naar de kerk komen?’, da’s 

een heel goede vraag - maar valt het je niet op dat Petrus daar niets van zegt? 

                                                           
1 Edmund Clowney, The Message of 1 Peter, blz 103. 
2 John Piper wijst op dit verband tussen vs 11 en vs 12, in een preek over 1 Petrus 2,11-12: ‘The War against the Soul and 
the Glory of God’. 
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Wij zijn als christenen vandaag zo gericht op de zondag/ op de kerkdienst, alsof evangelisatie is dat je 

mensen MEENEEMT NAAR DE KERK, alsof de preek het allerbeste middel is om mensen te bekeren, 

‘het geloof is immers uit het horen!’ 

Klopt, maar Petrus zegt: ‘jouw daden door de week spreken harder dan jouw woorden op zondag, pas 

dus op hoe je leeft!’ 

Gereformeerden vandaag zijn enorm op zoek naar het antwoord op de vraag: ‘wat is de kerk?’ 

En de antwoorden vliegen alle kanten op, de ene denkt dat het om het gebouw gaat, als je geen 

gebouw hebt kun je onmogelijk volwaardig kerk-zijn. 

De ander denkt bij de kerk direct aan de kerkenraad, weer een ander eraan dat de muziek goed 

moet zijn anders wordt het zo saai: ‘het moet wel leuk zijn en een kick geven!’ 

Een volgende denkt dat de kerk de traditie is: ‘zo is het altijd geweest en zo moet het blijven!’ 

Maar al die dingen, die op zich goed zijn, maar het is de kerk niet, haal het gebouw weg, maar de 

gemeente is er nog steeds, haal de muziek weg en de gemeente is er nog steeds… 

…Petrus zegt hier in Gods Woord door de Heilige Geest: ‘weet je wel dat jij ZELF de kerk bent, dat je 

zelf samen als gemeente de kerk bent. 

Mensen hoeven niet zozeer naar de kerk te komen, want de kerk komt naar hen toe, in jou, in u, in 

mij… 

…als jij op je werk bent, als je op school zit, als je boodschappen doet, als je ih verkeer bent, als je een 

vergadering leidt, op al die momenten id week vertegenwoordig jij het leven van de Here Jezus in de 

gemeente. 

U bent de kerk, jij bent de kerk, wij zijn samen de kerk, dan vertegenwoordig je, dan ben je een 

ambassadeur van Jezus Christus. 

Je draagt het leven van de gemeente, en de Here Jezus draagt jouw leven op zijn Hart. 

Wij hebben evangelisatie versmalt tot op zondag aantrekkelijke diensten, maar de Bijbel zegt… 

…jij bent zelf als christen HET evangelisatiemiddel, jij bent Gods boodschap in levende lijve… 

…omdat je door Gods Geest id dagen vd week een leven leidt dat aantrekkelijk is voor mensen, 

dat mooi is, dat goed is. 

Brs en zssn, als Petrus hier schrijft over je goede daden, dan gaat het erom dat je met niet-christenen 

waarmee je een band hebt, en dat je met ze deelt het leven zoals het is… 

…als het goed gaat, dat je dat vertelt, als het slecht met je gaat, dan vertel je dat, DOE JE NIET BETER 

VOOR dan je bent, wees er open over als je ergens mee worstelt / laat zien dat je tevreden kunt zijn 

omdat je alles aan Gods goedheid te danken hebt / wees er open over als je ergens verdriet over hebt - 

maar laat in alles zien dat je voor God leeft, dat Hij je God is, dat je van Gods genade leeft. 
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Dit punt zou niet af zijn, als ik niet zou laten zien dat Petrus ook heel nuchter is, want hoe wordt er op 

jouw goede daden gereageerd? 

Dat weet Petrus heel goed, [ vs 12b], zo zal er ook gereageerd worden, afwijzend/boos/vol  

onbegrip/ze kijken je niet meer aan, daar kun je op rekenen, zegt Petrus. 

Bijv., als je vertelt dat je je kinderen leert bidden en uit bijbel lezen, ik heb het meegemaakt dat mensen 

me beschuldigden van indoctrinatie… 

… ‘waarom dring je dat aan je kinderen op, ze moeten dat zelf kunnen beslissen!’, ik zei dan: ‘ik heb als 

ouder de Here God belooft om ze te vertellen dat Jezus hun Redder is!’ 

Of stel dat je vertelt dat de Here God aan sexualiteit een plek geeft binnen het huwelijk, dat sex 

ih huwelijk thuishoort, of nog sterker vb.: als je zegt dat de Bijbel zegt dat homo’s niet mogen 

trouwen omdat het huwelijk is voor een man en een vrouw, dat die geen relatie mogen hebben, 

dat het huwelijk iets is voor mannen en vrouwen. 

Of dat je tegen abortus bent, of tegen euthanasie, omdat de Here God het is die leven geeft maar dat Hij 

ook de Enige is die leven weer terug mag nemen. 

Of als je over je huis spreekt als een doorgangshuis omdat je uitziet naar het Huis id hemel, nou, dat 

zullen ze je echt belachelijk/idioot/achterhaald/middeleeuws vinden, en zo kun je om je geloof voor 

gek gezet worden, en het is echt moeilijk om daarmee om te gaan… 

…dat vraagt gebed, dat vraagt echt diepe liefde voor die ander, die ander die net als jij het evangelie 

nodig heeft, die door jouw mooie daden gebracht kan worden tot berouw over zonde en tot geloof in 

Jezus’ beloften, net zoals jij leeft, van berouw om je zonden en tot geloof in Jezus. 

 

 

3. 

Laatste punt, ‘hoe je de rest aan God overlaat’, [12c], Petrus zegt hier: als de mensen je goede daden 

zien, en ze zien dat over een langere tijd, weet je wat er dan gebeurt? 

Dan zul je twee dingen zien gebeuren?, sommigen zullen tot geloof komen, omdat ze beseffen dat je 

voor God leefde en niet voor jezelf… 

…anderen zullen het niet begrijpen en zullen niet tot geloof komen, niet tot berouw en geloof! 

Maar Petrus zegt er iets bij, hij zegt: dan zullen ze ‘God eer bewijzen op de dag waarop Hij 

komt rechtspreken’, wat betekent dat? 

De vertaling is niet goed, er staat: ‘op de dag vd bezoeking’, wat is dat nou weer voor een 

uitdrukking?, als je naar het OT gaat, zie je dat dat een bekende uitdrukking is… 

…je leest daar dat de Here God zijn volk bezoekt met zijn zegen, denk aan Psalm 65: ‘het land 

bezoekt Gij met uw zegen, Gij schenkt het overvloed’. 
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Jes 10, daar staat: ‘wat gaan jullie doen op de dag der bezoeking’, en duidelijk is dat dat het 

moment is dat God zijn volk gaat oordelen. 

Maar als je dan naar het NT kijkt, zie je dat de Here God zijn volk bezoekt om te redden, Luc 1,68:  

‘Geprezen zij de Heer, de God van Israel, Hij heeft Zich om zijn volk bekommerd en het verlost’. 

Luc 7, als de Here Jezus een dode levend laat worden, roepen de mensen het uit: ‘de Here God heeft 

zijn volk bezocht’. 

Als Petrus hier zegt dat mensen God gaan eren op de dag dat er naar hen omgezien wordt, het 

gaat hier dus niet het laatste oordeel… 

…maar dat de Here God hen bezoekt en tot geloof brengt, zo staat hier in vs 12, de Here God 

is aan het werk id harten van niet-christenen, id harten van sommigen door geloof te geven en 

het moment dat ze daadwerkelijk tot geloof komen. 

En wij, wat moeten wij?, duidelijk is dat je dit ad Here God moet overlaten, wij moeten dit ad Here 

God overlaten. 

Het is de Here God die het geloof geeft, er staat in Hand 16,14: ‘de Here opende het hart van Lydia 

voor de woorden van Paulus’. 

Als iemand tot geloof komt, dan is dat het werk vd Heilige Geest, niet van ons, en dat betekent 

dat we dit moeten loslaten, hoe moeilijk ook… 

…in gebed, met de Here worstelen en Hem smeken: ‘Here, wilt U het doen?, wilt U uw 

beloften waarmaken, wilt U die diegene bezoeken met uw zegen?’ 

 

Een paar vragen om tijdens het zingen zometeen over na te enken en om mee naar huis te nemen… 

…mag ik je es vragen?: leef je als een Pelgrim die ernaar verlangt om Thuis te komen, of leef je net als 

de heidenen om je heen - die voor zichzelf leven? 

En: is jouw leven voor God ook aantrekkelijk voor de Here en tegenover niet-christenen om je heen, 

wordt er wel eens door een niet-christen gevraagd waarom je dit als christen? 

Laatste vraag: neem es iemand in gedachten, iemand uit je omgeving die God niet kent, hoe zou je het 

vinden als die laten als de poort vd hemel opengaat en je voor de troon van God staat, en de Here mag 

prijzen in eeuwigheid … 

…dat diegene naast je staat, hoe zou je dat vinden?, als iemand die je nu kent, die God (nog) niet kent, 

dat je diegene die je in die menigte waarin je dan staat, ontmoet en ziet, hoe zou je dat vinden? 

Dat zou fantastisch zijn toch, geweldig! 

Ben je bang geworden bij het horen hiervan? – leid een mooi leven - vind je dit eng?, door de 

Heilige Geest kan dit alleen, de Here Jezus heeft volmaakt voor je geleefd… 
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…Hij geeft ons de kracht om dit te doen, dit kun je niet zelf, je kunt niet zelf aantrekkelijk 

leven, dat is het aantrekkelijke leven vd Here Jezus in ons 

 

Laten we bidden 


