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Liturgie en preek 1 Petrus 2,13-25  
-GKv te Westeremden, 13-02-2011, 09.00u 
-GKv te Loppersum, 13-02-2011, 10.45u 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liturgie:  
 
Welkom en mededelingen door ouderling  
 
Votum en zegengroet  
Aanbidding:  
-Psalm 99,1-4 ‘God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij’ (staan) 
-GK 106,1-2 ‘God in de hoog’ alleen zij eer’ (zitten) 

Wet van God  
Zingen GK 176a, 1-2.7.13 ‘Gedenk o volk, met heilig beven’ 
Gebed om de Heilige Geest  

Bijbellezingen, zie onder  
Preek, tekst, zie onder, tussenzang Psalm 100,2.4 ‘De Heer is God, erkent zij macht’, gebed 
Zingen GK 131,1.5-9 ‘Barmhartig Vader op uw troon’ 

Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven  

Slotzang GK 116 ‘O Koning hoor uw onderdaan’ 
Zegen  
 
 
 
 
Leesgedeelte(n): 1 Petrus 2,13-25 en Romeinen 13 
Tekst: 1 Petrus 2,13-25 
Preekthema: ‘Christenen onder druk: hoe ga je als christen om met (de) autoriteit(en)?’ 
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We zijn bezig met een serie over 1 Petrus en we zijn vandaag toe aan hfdst 2, de verzen 13-25… 

…en het gaat vanmorgen over de vraag: hoe ga je als christen om met autoriteit / met mensen die 

boven je staan, met gezagsdragers/ met iemand die een uniform draagt / met iemand die iets over je te 

zeggen heeft, hoe ga je als christen daarmee om? 

We hebben al gezien dat Petrus in 2,11 tot en met 4,11 de praktische toepassing voor ons leven van 

iedere dag geeft… 

…twee weken geleden zagen we dat ons dagelijkse leven het leven ve Pelgrim is, vorige week zagen we 

dat we daarom vrijmoedig met niet-christenen mogen omgaan, omdat het onze taak is om goed en 

aantrekkelijk te leven, kortweg om het leven vd Here Jezus door ons gedrag heen te laten zien. 

Vandaag zien we hoe Petrus laat zien hoe de Here God ons leert hoe we met het gezag moeten omgaan. 

En dat idee van gezag en onderwerping daaraan werkt Petrus uit id rest van dit boek uit, in hfdst 2 past 

Petrus het toe op de overheid, in vs 18 op de verhouding slaven en meesters, in hfdst 3,1-8 op de 

verhouding mannen en vrouwen ih huwelijk… 

…en in de hfdst’en 4-5 over de verhouding in de gemeente – en wat je steeds ziet is dat Petrus zegt: leef 

vanuit dat nieuwe leven dat je krijgt, in Christus. 

Dat is steeds het uitgangspunt als we het over ons dagelijkse leven hebben: LEEF VANUIT DE 

HERE JEZUS, leef vanuit zijn plaatsvervangend leven en sterven, leef zo dat je vrij bent van 

angst voor straf en dat de Here God onvoorwaardelijk van je houdt. 

Dat is zo enorm belangrijk om steeds weer te horen, want dat leert je dat een christen niet bij 

bijv. de regels of vanuit een ideaal begint, zo van: ‘echte christenen zijn altijd gehoorzaam zijn 

aan gezagsdragers’, of: ‘een goed christenen rijd nooit door rood’. 

Vaak wordt zo wel over gezag gepreekt, vanuit het ideaal/de norm: ‘de Here God vraagt van 

ons om gehoorzaam te zijn!’, daarna wordt ons leven ernaast gelegd… 

…en dan moeten we allemaal wel tot de jammerlijke conclusie komen dat het id praktijk van 

ons leven heel erg tegenvalt… 

…en de oproep is dan om het toch maar weer te proberen – ‘ja, we moeten gehoorzaam zijn!’ 

Dat heeft iemand wel eens een ‘ik-ellendig-mens-christendom’ genoemd, en het kenmerk vh ik-

ellendig-mens-christendom is dat je steeds heen en weer gaat tussen hard en goed je best… 

…en ad andere kant: steeds weer enorm teleurgesteld worden omdat je het weer niet goed genoeg 

deed, en dan probeer je maar weer, maar het gaat weer mis. 

Het ‘ik-ellendig-mens-christendom’ is keihard en onbarmhartig moralisme, want het duwt mensen niet 

naar de Here Jezus maar duwt hen terug in hun eigen kracht… 

…maar het evangelie zegt – zoals Petrus hier - dat de Here Jezus uit liefde volmaakt voor je heeft 

geleefd en dat de Here God niet van je vraagt om volmaakt te zijn… 



Gerwin Pruijssen  Pagina 3 van 8  preektekst: 1 Petrus 2,13-25 

…want de Here Jezus heeft volmaakt voor je geleefd, Hij heeft het leven geleefd dat je had moeten 

leven, en Hij is de dood gestorven die je moest sterven. 

De Here God vraagt niet of je volmaakt bent, maar Hij vraagt of Hij je leven mag leiden, of je je de regie 

over je leven loslaat, of je liefde voor Hem hebt omdat Hij van je houdt. 

Het moralisme vh ‘ik-ellendig-mens-christendom’ noemde, sloopt je, maakt je kapot, maakt je bang… 

…maar het evangelie van Jezus’ plaatsvervangende leven en sterven bevrijdt je en alleen dat evangelie 

kan je brengen tot liefdevolle overgave en doorwerking door Gods Geest. 

 

Thema: ‘Christenen onder druk: hoe ga je als christen om met (de) autoriteit(en)?’ 

1. Onderwerping, en hoe wij daar vanuit onszelf mee omgaan. 

2. Onderwerping, en hoe dat voor de Here God is en we bij de Here Jezus zien. 

3. Onderwerping, hoe je je alleen vanuit je band aan de Here Jezus kunt onderwerpen. 

 

 

1. 

Wij en gezag – het is heel goed om met die vraag te beginnen, want we moeten eerst beseffen hoe wij 

vanuit onszelf met gezag omgaan, laten we es kijken wat de Bijbel daarover zegt, [1 Petr 2,13]. 

De Bijbel zegt: het zit diep in je om ‘nee’ of ‘boe’ te roepen als het gaat om gezag, dat zit heel diep in 

ons mensen, je zit zo in elkaar dat je je eerder verzet dan dat je iemands gezag erkent. 

 

Het onderwijs vd Bijbel is dit: de Here God wil het samenleven van mensen zo besturen dat de Here 

God ad ene kant mensen op een plek zet om leiding te geven/te regeren/te besturen/voor te gaan, - en 

je hebt mensen die die leiding moeten volgen/die moeten gehoorzamen/die onderdanig zijn – en 

daarvan zegt God: zo werkt het, als je wilt dat je samenleven soepel verloopt, moet je je daaraan 

houden. 

OK, dat is theoretisch gezien nog wel te volgen, maar als je dat concreet uitwerkt en als het dichterbij 

komt in je leven, dan krijg je boe-geroep, dan worden mensen ineens minder enthousiast. 

Vb., hfdst 3,1-6 over de onderdanigheid vd vrouw, dat wordt ervaren als een lastig onderwerp, 

begrijpelijk soms omdat het verkeerd is uitgelegd of als het niet goed wordt begrepen, maar 

toch: vaak hoor je hierbij al boe-geroep! 

Onze eerste natuurlijke neiging is om in opstand te komen tegen gezagsdragers, niet te willen 

wat diegene die boven je staat wil, hoe komt het dat we zo zijn? 

Direct ah begin vd Bijbel, Adam WIL niet doen wat God vraagt, hij komt in opstand en hij weigert zich 

te onderwerp ad Here God die boven hem staat, Gen 3. 
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En daarom hebben wij dat ook ge-erfd en zijn wij ook zo, zitten wij ook zo in mekaar, we hebben de 

neiging om ons te verzetten tegen iedere A(a)utoriteit boven ons. 

 

De 2e  reden hoe het komt dat we zo zijn, is omdat we TROTS zijn, herken je dat?, soms weet je het 

gewoon veel beter dan een ander… 

…in Marc 7,23 staat dat uit ons hart hoogmoed (=trots) voortkomt, trots zit in ons hart. 

Een paar simpele vb.’en: soms hoor je mensen op de radio commentaar geven op de politiek… 

…en dan is het net alsof alle politici dom zijn maar als gedaan wordt zoals de beller voorstelt, zouden 

alle problemen zijn opgelost – luister naar ‘stand.nl’ en je weet wat ik bedoel. 

Of een student die denkt dat ‘ie veel slimmer is dan de docent, of iets dichterbij misschien, soms denk je 

dat je het veel beter weet dan de dominee of als de ouderlingen – daar zit allemaal trots achter die in je 

hart zit: ik weet het beter, ik kan het beter, mijn mening is beter, ik geef niet toe dat ik verkeerd zit: 

trots met als gevolg dat je je niet onderwerpt aan/luistert naar iemand die boven je staat. 

 

De 3e reden is meer historisch, we hebben in Nederland een periode gehad id jaren 1960-’70, de tijd 

waarin alles moest kunnen en de boodschap was: ‘vrijheid – blijheid’. 

Het was toen hip om je te verzetten tegen autoriteit, ouders enz., dat was de tijd waarin vrije sex 

publiek gepropageerd werd, de tijd waarin drugsgebruik als cool en relaxed werd gezien. 

Verzet je tegen de overheid, tegen het establishment, tegen de autoriteit, de politie, tegen de koningin. 

 

De 4e reden dat we zo in elkaar zitten, is dat vanwege ons zondige hart wij een gebod overtreden veel 

spannender en leuker vinden dan die netjes gehoorzamen… 

…kijk maar naar bijv. een programma als Blik op de weg, het is veel leuker om iemand in beeld te 

brengen die 190 op de snelweg rijdt dan iemand die zich keurig ad snelweg houdt… 

…bij de laatste krijgen we wat gevoelens van saaiheid alsof dat ouderwets is, je haalt de pers niet als je 

netjes je belasting op tijd betaalt, maar wel als je de boel oplicht. 

Het gaat hierom: soms wordt het overtreden van geboden als leuk en stoer neergezet. 

 

Maar conclusie, zo zitten wij als mensen in elkaar, we zijn diep in ons hart opstandige, trotse mensen, 

die het liefst schijt hebben aan gezag en het mooier vinden als er overtreden wordt dan als er 

gehoorzaamd wordt. 

Dat beeld laat de Bijbel dus niet alleen zien, maar je ziet het direct terug id maatschappij: opstandige 

mensen, rebellen, die eigenwijs doen wat ze zelf willen – jij en ik, mee eens? 
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2. 

We hebben naar onszelf gekeken en het is niet echt prettig om te horen van jezelf dat de Bijbel en de 

maatschappij je id spiegel laten kijken, wij zijn mensen die eigen baas willen zijn, die veel liever doen 

wat we zelf willen dan dat we om het welzijn van anderen denken, om het algemeen belang denken. 

Maar laten we nu vanuit de Bijbel es kijken waar het vandaan komt datd e Here God het zo in 

elkaar heeft gezet dat het samenleven van mensen het beste werkt, als er gezagsdragers zijn en 

zij die daarnaar luisteren. 

Als je de Bijbel leest, dan ontdek je iets heel gaafs, dan ontdek je dat de Here God Zelf, Vader, Zoon en 

Heilige Geest is - die in hun God-zijn aan elkaar gelijk zijn - God de Vader is niet meer God dan de 

Zoon, en de Zoon de Here Jezus is niet meer God dan de Heilige Geest… 

…ze zijn alle drie gelijk, maar je ziet ook dat er in de Here God, in de Drie-eenheid vd Here God 

wederzijdse onderwerping (onderwerp van vanmorgen) is aan elkaar. 

Is dat zo?, ja kijk maar in 1 Kor 11,3 staat dat God de Vader het HOOFD is vd Here Jezus en dat 

hoor je de Here Jezus ook zeggen in Joh 4,34, daar zegt de Here Jezus dat Hij graag wil doen 

wat God de Vader wil dat Hij doet, en zo zie je dat de Here Jezus onderworpen is ad Vader. 

In 1 Kor 15,28 staat ook zo’n bijzondere tekst, ‘op het moment dat alles aan Hem onderworpen is, zal 

ook de Zoon zichzelf onderwerpen aan Hem die alles aan Hem onderworpen heeft’. 

Dus, moet je nagaan, sta hier es bij stil, het hele concept van gezag en onderworpenheid legt de 

Here God niet alleen ad samenleving/schepping op, maar de Here God is Zelf ook zo. 

Toen ik er mee bezig was deze week, trof me dat, dat de Here God niet naar ons toekomt en zegt: 

‘wees elkaar onderdanig of wees gehoorzaam ad overheid, onderwerp je ad wetten…’ 

…maar dat er id Drie-Enige God onderworpenheid is, dat de Zoon zich ad Vader onderwerpt, uit liefde 

– da’s echt prachtig1. 

 

En je ziet het id praktijk gebeuren bij de Here Jezus die God Zelf is, de Here Jezus doet graag wat de 

Here God, de Vader van Hem vraagt en dat is die onderwerping… 

…in Joh 4,34 staat: ‘het is mijn voedsel om de wil te doen van Hem die Mij gezonden heeft…’, in Joh 

10,17-18 staat: ‘Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer 

terug te nemen – dat is de opdracht ik van mijn Vader heb gekregen’. 

En in Gethsema zegt de Here Jezus, ‘Uw wil geschiede’, en daarmee laat de Here Jezus zien hoe de 

Here God is, want Hij Zelf is God… 

                                                           
1 Zie over de onderlinge relaties in de Drie-eenheid in de dogmatiek, Herman Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, deel 1, 
blz 312: ‘Het wezen Gods is van het Vader-zijn, het Zoon-zijn en het Geest-zijn niet zakelijk, substantieel maar alleen 
ratione, relatione onderscheiden. [..] En de personen onderling verschillen dus alleen daarin, dat de een Vader, de ander 
Zoon en de derde Geest is.’ 
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En dan zie je hoe het botst tussen ons en de Here God, in de vraag van Johannes de Doper aan de  

Here Jezus, in Luc 7,19 staat dat Johannes de Doper aan de Here Jezus vanuit de gevangenis laat vragen: 

‘bent U degene die komen zou of moeten wij een ander verwachten?’ 

En snap je waarom Johannes de Doper dat vraagt?, hij zit id gevangenis, hij hoorde dat de Here 

Jezus doden tot leven terugbrengt, hoe Hij zieken geneest, waarom gebruikt de Here Jezus zijn 

goddelijke macht niet om Zijn Koninkrijk met geweld te stichten, waarom laat Hij niet vuur en 

bliksem en donder van de hemel vallen op al die Romeinen of welke tegenstanders ook maar om 

die uit te schakelen zodat Hij zijn koninkrijk kan stichten. 

Maar dan moet je es horen wat het antwoord vd Here Jezus is, ‘blinden zien weer, lammen 

lopen weer en zalig ben je als je aan Mij geen aanstoot neemt’. 

Maar dat doen we wel, toch?, dat hebben we gezien in punt 1, wij zijn opstandige mensen die de 

boel naar onze hand willen zetten, trotse mensen die geen tegenspraak verdragen, mensen die 

bang zijn om te verliezen en daardoor over anderen heenlopen. 

Waarom gebruikt de Here Jezus geen geweld?, omdat Hij op zijn Vader vertrouwde, die had Hem 

gevraagd: ‘wil je voor onze opstandige mensen sterven?’ 

En we zien, de Here Jezus misbruikte zijn macht niet om vrede te brengen, de manier waarop de Here 

Jezus met gezag omgaat is dat Hij onvoorwaardelijk gehoorzaam is aan zijn Vader, ook al geselden ze 

Hem, ook al bespuwden ze Hem, ook al vermoorden ze Hem. 

Zo is de Here Jezus, Hij onderwerpt zich ad Vader/gehoorzaamt uit liefde voor zijn Vader – zo is God. 

 

[tussenzang Psalm 100,2.4] 

 

 

3. 

Wat leert de Bijbel ons, en Petrus hier?, je ziet het staan in vs 13, dat de Here God wil dat wij ons 

onderwerpen aan het gezag van bestuurders, of dat nu ve keizer, een koning of een gouverneur is… 

…en dan moet je nagaan wat voor man de keizer was?, een keizer als Nero, die id Petrus’ tijd leefde en 

christenen aan de leeuwen in de arena voerde… 

…dat waren mannen die ih openbaar van alles deden wat God verboden had en daar trots op waren - 

Petrus zegt tegen de christenen die ih Romeinse rijk onder Nero leefden: ‘erken omwille vd Here Jezus 

het gezag van bestuurders die door mensen zijn aangesteld’… 

Maar wat betekent dat concreet voor ons?, dat je je onderwerpt ad wetten vd regering, dat je vs 

14 je belasting betaalt, dat je 120 rijdt op de snelweg, dat je je kinderen naars school stuurt, 

enz., enz. 
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En het betekent ook, dat je, vs 18, op je werk goed je best doet, dat je je baas gehoorzaamt en  

dat je hard werkt en dat je eerlijk bent – zo laat je zien dat God dient! 

En Petrus maakt trekt de lijn van ‘onderwerp je!’ door, in 3,1 laat hij zien dat een vrouw ondergeschikt 

moet zijn aan haar man, in 3,8 zegt hij dat een man zijn vrouw moet eren. 

En trek de lijn gerust door naar de gezinnen, het betekent dat je echt tijd investeert in je 

kinderen en dat jouw gedrag als vader/moeder respect afdwingt bij je kinderen… 

…zodat ze je graag gehoorzamen omdat ze zien dat je hen echt liefhebt en het beste met hen  

voorhebt en dat ze belangrijk voor je zijn, belangrijker dan je carriere of wat ook. 

Petrus laat zien wat erachter zit, de Here God heeft het samenleven van mensen zo in elkaar gezet dat 

het het beste werkt als we luisteren naar hen die boven ons staan. 

 

Maar als wij dat niet accepteren, als wij dat niet meer zo willen, als wij niet meer willen investeren in 

onze band met de Here Jezus… 

…met als gevolg dat we die liefde voor elkaar niet hebben, bijv. dat een man zijn vrouw niet echt eert 

maar haar alleen laat aanmodderen… 

…als je als ouders meer energie steekt in jezelf i.p.v. investeren in de toekomst van je kind, omdat je zo 

met jezelf bezig bent… 

…weet je, dan gaat al die relaties (huwelijk/ouders-kinderen) die gaan aan alle kanten kraken, want als 

de Here God het zo in elkaar gezet heeft dat op deze manier een huwelijk, een gezin, een gemeente 

goed en gezond functioneert… 

…maar wij hebben er niets voor over, dan hoeven we niet verwonderd te zijn als het in huwelijken niet 

goed gaat of als het in gezinnen niet goed gaat. 

De Bijbel zegt: luister naar de Here omdat Hij dat voor je wil, omdat dat het beste voor je is. 

 

Maar moet je es kijken in vs 15 hoe ver de Here God gaat, hoe ver je met mensen mee moet gaan, hoe 

ver de Here God van je vraagt om te dienen, [vs 15]. 

Petrus zegt daar: ‘stel dat er geruchten over je verspreid worden door ‘onwetende dwazen’’, ze zeiden 

toen dat christenen kannibalen waren die vlees en bloed aten omdat ze het HA vierden… 

…of het gerucht dat christenen incest pleegden, omdat kinderen gedoopt werden, wat moet je dan?, vs 

14, Petrus zegt, ga gewoon doorgaan met het goede doen en breng zulke mensen ZO tot zwijgen. 

Maar stel nou dat ze je belachelijk maken en bijv. zeggen dat christenen net konijnen zijn die  

maar aanfokken, mag je dan terug meppen met woorden?, nee zegt Petrus, ga gewoon door met  

het goede te doen, vs 16, dien de mensen: sla niet terug, gebruik geen geweld, ook al wil je dat. 
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Maar Petrus heeft nog iets waar hij onderwerping aan gezagsdragers heel concreet maakt, kijk es naar [vs 

16], Petrus zegt hier: stel nou dat je ontdekt dat n medechristen iets deed wat strafbaar is… 

…ben je dan verplicht het tegen de politie te zeggen?, of is het dan zo dat je die medechristen de hand 

boven het hoofd mag houden en het niet aan hoeft te geven bij de politie,want het is immers je br/zr? 

Mag je ongehoorzaam zijn ad overheid omdat jouw medechristen iets heeft gedaan wat strafbaar is? 

Petrus zegt dan: ‘nee, misbruik je vrijheid niet!’, maar stel dat iemand tegen je vertrouwelijk 

vertelt  dat ‘ie ermee zit z’n dochter te hebben misbruikt, maar je mag het niet doorvertellen… 

…wat moet je dan?, voel je de spagaat waarin je dan terechtkomt?, Petrus zegt: dan mag je die 

zonden niet bedekken, dan mag je dat geheimpje absoluut niet bewaren, want dan maak je je 

niet alleen medeschuldig… 

…maar je dient ook niet het belang van bijv. het slachtoffer, zie je hoe duidelijk dit onderwijs is? 

Geen zonden bedekken met de smoes, wij zijn broers of zusters, geen fouten toedekken omdat iemand 

betering beloofd en vergeving heeft gevraagd. 

 

Hoe ga je om met gezag?, hoe breng je je hart tot stilte als die schreeuwt om niet te luisteren?, hoe?, 

door te beseffen dat God je Koning is, Dat Hij je Heer is, dat ben jij niet zelf, je hebt het niet over jezelf 

meer te zeggen als je vd Here Jezus bent – het is de wil van God dat je luistert en dat je je plaats kent 

binnen die orde die God gegeven heeft van gezagsdragers en onderdanen. 

Maar als lijden nou het gevolg is?, stel je wordt onder druk gezet om een geheimpje te bewaren 

en je loopt het gevaar uitgekotst te worden omdat je iemand wilt aangeven bij de politie, moet 

je dan luisteren?, Petrus zegt in vs 20, als je goede doet en het zou zo gaan dat je daarvoor moet 

lijden, dan is dat genade, dan is dat iets geweldigs id ogen van God, vs 21. 

Maar wie wil er nu uitgekotst worden, wie wil er nu met de nek aangekeken worden?, Petrus 

zegt in vs 22, dat wil je misschien niet, maar kijk es naar de Here Jezus… 

…Jezus was zacht en nederig van hart,  Hij nam geen wraak nemen op z’n tegenstanders maar 

Hij bad voor hen, Hij liet geen vuur vd hemel komen toen Hij gegeseld werd en opgehangen ah 

kruis, als je dat hoort, komt alles in ons in opstand, toch? 

Hoe kunnen we zo de Here Jezus volgen, en de wraak aan God overlaten, vriendelijk zijn als wij onrecht 

ervaren?, door te zien dat Jezus voor ons leed, nee, wij hoeven niet te gehoorzamen/lijden om verlost te 

worden, onze verlossing is zeker en staat vast om wat Jezus voor ons deed… 

…Hij was gehoorzaam voor ons, en leed onder onrecht voor ons, Hij was gehoorzaam voor ons… 

…en wij mogen Hem in vrijheid en uit liefde volgen – UIT LIEFDE OMDAT WE VAN HEM ZIJN. 

 

Laten we bidden 


