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Liturgie en preek 1 Petrus 2,4-10 
-GKv te Loppersum, 23-01-2011, 09.00u 
-GKv te Westeremden, 23-01-2011, 10.45u 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liturgie:  
 
Welkom en mededelingen door ouderling  
 
Votum en zegengroet  
Aanbidding:  
-LB 447,1.3-5 (graag op melodie van LB 446) (staan) 
-Psalm 27,1.3.5.7 ‘God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen’ (zitten) 

Wet van God  
Zingen Psalm 119,63-65 ‘Ik die uw wil naar uw geboden doe’ 
Gebed om de Heilige Geest  

Voorafgaand aan de Bijbellezing, zingen GK 23 ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet’ 
Bijbellezingen, zie onder  
Preek, tekst, zie onder, tussenzang Psalm 118,8, gebed 
Zingen GK 158 ‘Als een hert dat verlangt naar water’ 

Dank- en voorbedegebed  
Inzameling gaven  

Slotzang Psalm 117 ‘Looft alle volken, looft de Heer’ 
Zegen  
 
 
 
 
Leesgedeelte(n): 1 Petrus 2,1-10 en 1 Joh 2,12-17 
Tekst: 1 Petrus 2,4-10 
Preekthema: ‘Christenen onder druk: Jezus, is Hij kostbaar voor je of niet?’ 
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We hebben vanmorgen 1 Petrus 2,4-10 voor ons, en het onderwijs van vanmorgen gaat daarover… 

…we staan vanmorgen vooral stil bij wat staat in vs 7: ‘kostbaar is Hij voor u!’ 

We gaan door waar we vorige week gebleven zijn, vorige week hebben we gezien dat je als christen 

groeit door bepaalde fases heen, toen heb ik er een case van gemaakt dat de Bijbel ervan uitgaat dat je 

groeit,want God geeft DAARVOOR zijn Heilige Geest die in je hart en leven doorwerkt door de Bijbel. 

Vandaag gaan we verder en gaan we meer in ons eigen hart kijken als we stilstaan bij die woorden: 

‘kostbaar is Hij voor u die op Hem vertrouwen’. 

 

Thema: ‘Christenen onder druk: Jezus, is Hij kostbaar voor je of niet?’ 

1. De steen – en waarom die steen kostbaar is. 

2. Je hart – en hoe je hart omgaat met alles wat kostbaar is. 

3. Jij en Jezus – hoe Hij kostbaar voor je wordt en blijft. 

 

 

1. 

Wat is het beeld dat Petrus hier in vss 4-8 gebruikt?, het beeld vh bouwen ve huis, we krijgen een kijkje 

in hoe dat vroeger ging, hoe men vroeger een huis bouwde, een les in architectuur. 

Petrus schrijft over een steen en over die steen zijn 4 dingen te zeggen, hij schrijft over die steen: het is 

de eerste, het moet een perfecte steen zijn, en een heel sterke steen, en tenslotte maakt dat alles die 

steen tot een dure steen. 

Allereerst, Petrus schrijft, die steen is de hoeksteen, d.w.z.: deze steen was de EERSTE die ih 

fundament ve huis gelegd moest worden, en daarmee was het de hoeksteen. 

De hoeksteen was de eerste steen die gelegd werd, en je snapt wel, die EERSTE steen was heel 

belangrijk, die draagt de rest, die bepaalt de rest vh gebouw. 

Zoals die eerste steen gevormd was en gelegd werd, zo zou het met de rest vh gebouw gaan. 

Het tweede dat van die steen gezegd kan worden is dat die PERFECT moet zijn, de vorm van die eerste  

steen/de afmetingen van die eerste steen, dat was allemaal heel bepalend voor de rest vh gebouw… 

…als de hoeksteen schuin was en niet recht, dan kwam de muur erbovenop ook schuin te staan, en  

daarom moest de hoeksteen recht liggen en van zichzelf recht zijn - PERFECT. 

Het derde is dat die steen moet STERK moet zijn, stel dat je steen hebt die zacht is, misschien 

prima geschikt is voor de muren op zolder omdat die zachte steen licht van gewicht zijn… 

…maar als je zo’n lichte en zachte en misschien wel poreuze steen onderin het fundament 

gebruikt, wat gebeurt er dan?.., dan stort de hele boel in elkaar, dan verkruimelt het fundament 

en stort het gebouw in elkaar – da’s het 3e: STERK. 
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Die hoeksteen was de EERSTE steen die de rest draagt en bepaalt, die steen moest PERFECT zijn want 

anders wordt de rest ook schuin, die hoeksteen moet STERK zijn, en dat maakt de steen als 4e… 

…dat het een heel DURE, KOSTBARE steen was. 

Je moet weten dat er door een bouwer enorm veel tijd in gestoken werd, om zo’n stenen te zoeken, ze 

recht te hakken en werd het dus - met als die arbeidsuren erin – een KOSTBARE steen. 

Dat even ih algemeen over het beeld, nu terug naar Petrus, Petrus past het beeld als volgt toe, 

kijk maar in vs 4: ‘voegt u bij Hem, bij de levende steen’, en je begint aan te voelen wat Petrus 

bedoelt met deze steen. 

Petrus zegt van die steen, voeg je bij HEM, dat is Jezus, Hij is die steen, en wat zegt Petrus nog meer? 

Vs 4, ‘VOEG u bij Hem’, zoals je stenen met cement ertussen tegen elkaar aanschuift, zo zegt Petrus: 

voeg jezelf nu net zo bij Jezus. 

Schurk je tegen Hem aan, en dat zie je ook in vs 7, ‘kostbaar is Hij voor u die erop vertrouwen’, je kunt 

op die steen vertrouwen, je kunt op Jezus vertrouwen. 

 

Maar wat is nu de boodschap van vanmorgen?, is dit de boodschap: ‘je moet je voegen bij Hem, bij 

Jezus!’, zou het bijbels zijn om d’r zo over te preken?, doe nu dit, dan ben je gehoorzaam a wat hier 

staat. 

Nee, ik al zometeen laten zien waarom dat niet Bijbels is, eerst dit: deze tekst is vaak wel zo bepreekt 

dat het al snel ging over dat je je moet voegen bij Jezus en dat je lid moest worden vd kerk… 

…dat je een plek moet innemen in dat gebouw van levende stenen, en dat je jezelf moet laten gebruiken 

voor de bouw van een geestelijke tempel… 

…‘als goed en net christen moet je je bij de kerk voegen, zo dien je Jezus en de zaak van Jezus’, zo werd 

deze tekst vaak bepreekt, zo werd je het bos ingestuurd, want dat is niet bijbels. 

Waarom is dat niet Bijbels?, omdat je op zo’n manier het belangrijkste in deze tekst vergeet… 

…wat is dan het belangrijkste?, wat staat in vs 7: ‘KOSTBAAR is Hij voor u’, dat de Here Jezus 

kostbaar voor je is, waarom is dat dan het belangrijkste? 

Als Jezus niet KOSTBAAR voor je is, dan voeg je je niet bij Hem (vs 4), dan kom je niet bij  

Jezus, wie Jezus niet ziet als zijn grote liefde, heeft geen belang bij de Here Jezus, komt niet bij  

de Here Jezus. 

Maar als Jezus kostbaar voor je is, als Hij je grote liefde is, dan kom je bij Hem, en dan voeg je je graag  

bij Hem, dan ga om met hen die zich ook bij Jezus hebben gevoegd, die ook steeds naar Jezus toegaan. 

Het gevaar is dat we de volgorde van Petrus omdraaien, alsof het belangrijkste in deze tekst is 

dat we ons moeten voegen bij de kerk, die geestelijke tempel… 

…maar Petrus zegt: ‘zorg er eerst voor dat Hij kostbaar voor je is, dat Hij je hart heeft  
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veroverd, dat Hij geweldig voor je is, dat Hij de liefde van je leven is… 

…daarna ga je als vanzelf door Gods Geest wel je plek innemen in die geestelijke tempel, ga je 

meebouwen ad bouw ve geestelijk huis. 

Het gevaar is dat we een kerk worden waarin het belangrijker is dat we ons BIJ ELKAAR voegen, 

zondag na zondag schuiven we bij elkaar id bank… 

…in plaats van dat het belangrijkste is dat we ons BIJ JEZUS VOEGEN, en van daaruit samen gemeente 

zijn, dat we ons van zonden bekeren, dat we huilen om zonden, dat wordt minder belangrijk. 

In het 2e punt gaan we erover nadenken, hoe dat in je hart werkt als hier staat: ‘kostbaar is Hij voor u’. 

[tussenzang: Psalm 118,8] 

 

 

2. 

In dit punt gaan we meer kijken naar het hart, maar we moesten eerst zien dat Petrus hier zegt… 

…zie Jezus als kostbaar, God heeft Hem tot het mooiste, tot de belangrijkste – Hoeksteen - gemaakt, 

zorg dat Hij je grote liefde is, zorg dat je hart vol is van Hem. 

En precies daarover gaan we nadenken, hoe dat werkt in jouw/mijn/ons hart als er iets is dat jouw 

liefde vraagt of als je liefde geeft1… 

…vs 7, je ziet hier staan: ‘Hij is kostbaar voor u’, als je daarover nadenkt, besef je dat dat woorden zijn  

die beschrijven wat er in je hart omgaat. 

En let er maar es op, dan valt het op hoe vaak Petrus woorden gebruikt die beschrijven wat er in je hart 

gebeurt, kijk maar naar wat we vorige week gezien hebben, (2,2-3), daar schrijft Petrus over het 

VERLANGEN als bij een pasgeborene naar de zuivere melk vh Woord, verlangen, da’s een 

emotie/gevoel – dat is geen rationele zaak: ‘ik denk dat ik verlang’, nee, da’s een emotie. 

En kijk es verder, vs 3, daar beschrijft Petrus weer iets wat in het hart gebeurt: ‘u hebt 

ONDERVONDEN hoe goed de Heer is!’, dat zijn woorden die raken aan gevoelens: ervaren… 

En nog wat vb’en om te laten zien hoe volgepakt deze brief van Petrus is, met woorden die gaan over je  

hart, kijk es naar 1,8: ‘u hebt Hem LIEF’, liefde, als er over iets veel gezongen wordt op de radio, is het 

 over de liefde… 

…verderop in hfdst 1 vs 8: ‘u ervaart een onuitsprekelijke en hemelse vreugde’, een onuitsprekelijke 

VREUGDE, weer woorden die beschrijven wat er omgaat ie hart. 

En als je daar verder over nadenkt, dan hoef je alleen maar naar de Psalmen te gaan (de rest vd  

                                                           
1 Ik wilde al in de preek over hfdst 1,3-9 aandacht besteden aan de emoties die Petrus beschrijft. Mijn vraag was: hoe werkt 
dat met die gevoelens in ons hart? Hoe zit dat met de aantrekkingskracht van dingen op je hart vergeleken bij dat wat God 
geeft en de aantrekkingskracht daarvan. Vs 7: ‘Kostbaar is Hij voor u’, was de aanleiding om hierover te preken. 
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Bijbel laten we buiten beschouwing), het punt is te laten zien hoe belangrijk het hart is… 

…de Psalmen staan vol met hoe het in je hart zit: ‘loof de Heer, want Hij is goed’ (Psalm 136) 

/ ‘prijs de Heer, mijn ziel, prijs mijn hart zijn heilige naam’ (Psalm 103) / ‘zoals een hert dat 

verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U’ (Psalm 42) / ‘gelukkig wie op de Heer 

vertrouwt’ (Psalm 40) / maar de Psalmen staan vol met allerlei emoties, boosheid, Psalm 137, 

daar proef je boosheid omdat diegene niet meer in Israel woont; jaloezie van een gelovige over 

het feit dat het een ongelovige goed gaat en hemzelf niet, Psalm 73. 

En dat leert ons dat geloven VOOR EEN GROOT DEEL bestaat uit emoties en gevoelens2, en de 

manier waarop ik het zeg, verraadt dat ik gereformeerd ben… 

…we hebben als gereformeerden altijd een beetje argwaan voor gevoelens, en die argwaan kwam voort 

uit angst voor een stuk onbalans, er kan wel veel emotie aan te pas komen… 

…iemand kan heel vurig bidden, maar dat is geen garantie dat het Bijbels of dat het niet zelfgericht is, je 

kunt heel erg zelfgericht bidden id naam van Jezus: ‘hierbij claim ik om uw beloften genezing!’ 

Heel vurig, heel veel emotie/heet, maar weinig verstand/licht, weinig besef dat God soeverein is en 

zeker gebeden wil worden, maar het is zijn zaak of Hij genezing geeft. 

Waar het om gaat is dit, hoe gaat je hart om met dingen die het mooi vindt, die je kostbaar zijn? 

Twee weken geleden heb ik het daarover gehad met de jongeren vd belijdeniscatechisatie. 

Toen ging het over het gevecht dat je in je hart/leven moet voeren tegen zonden, en toen 

hebben we gezien dat Calvijn gezegd heeft: ‘je hart is net een afgodenfabriek’. 

Je hart is voortdurend bezig om afgoden te smeden, wat bedoelde hij daarmee?, zonde is dat je  

naast of in plaats van God iets of iemand hebt die kostbaarder voor je is dan God (2x). 

Wij denken vaak dat zonde is: dat we verkeerde dingen doen, maar dat is een oppervlakkige 

definitie van zonde, als je kijkt naar wat er in je hart omgaat is het dit… 

…dat je naast of in plaats vd Here God iets/iemand hebt die belangrijker voor je is geworden 

dan God.  

Klinkt heel ingewikkeld, maar je ziet dit staan in hfdst 1,14, daar zie je het woord ‘begeerte’3 staan. 

Als wij dat woord zien staan, wat denken wij dan?, dan denken wij aan verkeerde begeerten maar dat  

staat er niet… 

…het woord is moeilijk te vertalen maar letterlijk staat er: ‘over-verlangen’, of een ‘te-verlangen’ en je 

kunt je voorstellen dat dat al snel negatief vertaald is met verkeerde begeerte, maar dat staat er niet. 

Er staat ‘over-verlangen’, terug naar de vraag: wat is zonde?, dan zegt Bijbel: niet zozeer dat je slechte  

                                                           
2 Jonathan Edwards, ‘A Treatise concerning Religious Affctions’, deel 1, sectie 1. 
3 Griekse woord: epi-thumia betekent over-verlangen (en niet slecht verlangen). Deze uitleg in breedte geheel HS (met name 
NT) leren zien door onderwijs van Tim Keller. Zie ook Matth 5,28; Marc 4,19; Gal 5,16; Efez 2,3 en 4,22; Kol 3,5. Zie ook 
Calvijn, Institutie, boek 3, hfdst 3, par. 12. Verder: New International Dictionary of New Testament Theology, label ‘desire’.  
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dingen begeert, maar juist dat je GOEDE DINGEN TE VEEL BEGEERT, dat je goede dingen/mooie 

dingen/geweldige dingen die God geeft, te mooi, te geweldig, te belangrijk maakt. 

Wil je voorbeeld?, de Here God heeft aan de mens sexualiteit gegeven, en dat is goed en dat is 

geweldig, maar dat kan een ongezonde plek krijgen als dat je leven (1,14) beheerst. 

Je weet allemaal, iemand die iets heeft waar die TE VEEL mee bezig is, die noemen we 

verslaafd, de Bijbel zegt: zonde is al die mooie en goede dingen die God geeft, een te grote plek 

geven in je leven, te belangrijk gaan vinden. 

Dat is wat de Bijbel afgoderij noemt, je hebt iets en dat maak je zo belangrijk dat het je leven 

beheerst, het wordt zo belangrijk voor je, dat het TE  wordt. 

Nog een vb.: sport, lichamelijke beweging, iets wat God geeft als goed, het is goed om fit en gezond te 

leven, maar het TE belangrijk worden, je zet daarvoor dingen opzij zetten waarmee je laat zien dat je er 

niet gezond mee omgaat… 

…je sport beheerst je leven, je gezin leidt eronder, je bent er in je gedachten op zo’n manier mee bezig 

dat je geen tijd hebt voor je vrouw en kinderen, de Bijbel zegt: het is een afgod geworden. 

En waarom maken we het zo belangrijk?, omdat het zo kostbaar voor ons is, het is onze god geworden, 

het is je redder geworden – snap je hoe dat in je hart werkt? 

En zo kun je nog meer dingen aanvullen, werk is iets dat God geeft en dat goed is, maar als je 

werk TE belangrijk voor je wordt, dan noemen ze je een work-aholic… 

…zo zegt Calvijn, is je hart een afgodenfabriek, voortdurend bezig om van mooie en goede 

dingen, dingen te maken die TE belangrijk worden, afgoden worden. 

Toen ik dit leerde en ontdekte wat dit woord verlangen (epi-thumia) ih NT betekent, was dat een 

enorme bevrijding, begreep ik veel dingen over geloven een stuk beter: geloven = op iets vertrouwen. 

En dat in je hart werkt, dat het iets moois/goeds/natuurlijks TE belangrijk maakt, belangrijker dan de 

Here God.  - nu zijn we toe aan wat Petrus schrijft in vs 7, ‘voor jullie is Hij kostbaar’. 

 

 

3. 

Maar, zie je ook dan hoe kritisch de tekst van vanmorgen is?, je kunt zeggen: ‘Jezus is mijn alles, mijn 

liefde, mijn Redder en Heer’, maar werkt het ook echt zo in je hart? 

Kijk vanmorgen es kritisch in je hart: waar leef je voor, wat is je afgod, waarom besteed je zoveel tijd  

aan je werk, waar droom je over als je op de trein staat te wachten?, dat zijn je afgoden, je aanbidt het. 

Wat is als het erop aankomt je verlosser, waarmee probeer je de leegte in je hart te vullen? – Jezus of 

iets anders? 

Maar nu komt het er natuurlijk op aan, de Bijbel zegt: je hart is een afgodenfabriek en tot je dood toe zal  
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je hart vluchten van het ene ih andere, zal je hart iets zoeken om naast of in plaats van God te aanbidden, 

maar hoe kunnen die afgoden hun aantrekkingskracht op je hart verliezen?, dat gaan we zien. 

De vraag is, vs 7, hoe maak je de Here Jezus tot je Grote Liefde, hoe wordt en blijft Hij kostbaar voor 

je?, hoe verdwijnen die afgoden uit je hart? 

Mogelijkheid 1: werkt het zo? - stel je bent erachter gekomen dat je TE veel met je werk bezig 

bent, helpt het dan om tegen jezelf te zeggen: ‘dat mag je niet doen, dat is zondig en fout, er 

staat in 1 Petr 2,7 dat Jezus kostbaarder moet zijn!’ – helpt dat?, dat helpt niet! 

Als je heel erg afhankelijk bent van hoe je ouders of hoe vrienden over je denken, helpt het dan 

om jezelf op de kop te geven en te zeggen: ‘ik wil me daardoor niet laten beheersen!’, nee, dat 

helpt misschien voor even, maar even later denk je toch weer: ‘hoe zou ik overkomen?’ 

Voor mannen: helpt het om tegen jezelf te zeggen: ‘je mag niet meer naar vrouwen kijken!’, 

nee, dat helpt niet! 

Hoe verliezen die dingen hun aantrekkingskracht: werk, zelfbeeld, status, mooi-zijn, controle, 

waardering, eten, drinken, sex, een hobby, sport – hoe haal je die uit je hart? 

Een schotse prediker, Thomas Chalmers, heeft hier een keer een preek over gehouden, en hij 

preekte over liefde tot de wereld, 1 Joh 2,5: ‘heb de wereld en alles wat id wereld is, niet lief!’ 

En in die preek zegt hij, [citaat Zaaigoed], hij zegt dus: ‘die verlangens gillen als het ware om 

aandacht, die verwijder je niet uit je hart door tegen jezelf te zeggen: ‘mag niet, is niet goed!’ 

Chalmers zegt, je kunt je hart maar op een manier leren dat Jezus kostbaar is, vs 7: door te zien dat 

Jezus kostbaarDER is, waardevolLER is, mooiER is, grotER is, lieVER is, betrouwbaarDER is, dan al 

die andere dingen waar je hart zo aan hangt… 

…die afgoden verjaag je niet met wilskracht, je kunt alleen hun aantrekkingskracht verminderen door 

de aantrekkelijkheid van Jezus op je hart groter te maken. 

Concreet: weet u hoe ik dat doe?, een vb., als ik naar huis loop en denk: ‘wow, wat een mooi 

huis heb ik toch!’, weet je wat er ik er dan achteraan zeg: ‘maar het huis id hemel zal mooier 

zijn!’ 

Stel dat je enorm met geld bezig bent, dat je dan tegen jezelf zegt: ‘maar wat is nou mijn echte 

schat, dat is Jezus en daar kan je miljoen euro tegenop’, als je enorm afhankelijk bent van wat 

anderen van je vinden, verdiep je er dan in hoe Jezus naar je kijkt. 

Zie je dat ook terug in 1 Petrus 2?, ja, kijk maar, hoe wordt Jezus allerkostbaarst voor je? 

Petrus wijst twee dingen aan, KOM BIJ HEM, vs 4, en ZIE HOE GOD NAAR JE KIJKT, vs 9; het 

eerste: kom bij Hem… 

…vs 4, daar staat ga naar Hem toe – d.w.z.: denk niet alleen aan Jezus met je verstand maar ga naar 

 Hem zoals Hij in de Bijbel naar je toekomt – en dit is heel logisch, als je niet naar Jezus toegaat zal Hij  
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nooit, maar dan ook nooit, kostbaar voor je worden: Kom bij Hem, ga naar Hem toe! 

En kom bij Hem in berouw omdat je al die andere dingen belangrijker vond en je meer aantrokken dan 

de Here Jezus, dat je zijn liefde niet op z’n juiste waarde schatte. 

En het tweede, ZIE HOE GOD NAAR JE KIJKT, [vs 9], we hebben gezien wie die steen is, en 

dat is Jezus, maar kijk es hoe God tegen die Hoeksteen aankijkt, vs 4: id ogen van God is Jezus 

‘uitgekozen en kostbaar’… 

…zo is Jezus voor de Vader, zo kijkt de Vader naar Jezus, als de Vader naar zijn Zoon Jezus 

kijkt, dan komen er niets dan heerlijke gevoelens boven, dan stoomt het hart van God de Vader 

over van liefde, dan is er een en al liefde voor Jezus… 

…en weet je wat hier staat?, al die liefde die projecteert God ook op ons, al die liefde vd Vader 

geldt ook voor ons, al die liefde die de Vader voor Jezus voelt, voelt Hij ook voor ons, die liefde 

wordt aan ons doorgegeven, omdat we met Jezus verbonden zijn! 

Dat is wat vroeger zo vaak het verbond werd genoemd, daarmee werd gezegd, je bent met Jezus 

verbonden, wat van Jezus geldt, geldt ook voor jou! 

Als God de Vader de Here Jezus liefheeft, heeft Hij tegelijk jou lief want je bent een gemaakt met Jezus. 

Petrus zegt hier: wat voor de hoeksteen geldt, geldt ook voor als die andere stenen van dat huis… 

…zoals de Vader naar de Zoon kijkt, zo kijkt Hij naar ons, God de Vader kijkt naar ons met een hart dat 

overstroomt van liefde. 

 

Hoe wordt Jezus kostbaar voor je?, door twee dingen te doen, naar Jezus te gaan in berouw om zijn 

genade en om zijn barmhartigheid om te zien dat je kostbaar bent voor Hem. 

En twee: door te zien hoe God de Vader naar je kijkt, je bent met Jezus verbonden en de Vader vindt 

Jezus en ons geweldig, Hij geniet van zijn Zoon en van ons, zo gaat zijn hart naar ons uit. 

 Alleen zo, echt alleen zo, overmeester je al die andere dingen die je hart zo kostbaar vindt… 

…alleen door steeds meer Jezus te gaan liefhebben om zijn liefde, wordt de aantrekkingskracht 

van andere liefdes kleiner en zal Jezus groter en sterker in je worden. 

Maar zo werkt je hart –  dus, wie niet naar Hem gaat en geen tijd voor Hem maakt en wie niet ziet hoe 

de Vader naar hem/haar kijkt, wie dus geen tijd in die relatie steekt, die God legt, tegen die zegt Petrus, 

dan zal Hij nooit kostbaar voor je worden, dan verwerp je Hem, vs 8, waar je ook voor bestemd bent. 

Maar wie zijn/haar hart laat verwarmen door Jezus’ liefde en als je naar hem kijkt, en naar Hem gaat en 

met Hem spreekt in gebed, alleen als je investeert in die relatie, dan zal Jezus je kostbaar zijn en steeds 

kostbaarder worden. 

 

Laten we bidden 


