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Liturgie en preek 1 Petrus 3,1-6  
-GKv te Westeremden, 20-02-2011, 09.30u 
-GKv te Loppersum, 20-02-2011, 16.30u 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liturgie:  
 
Welkom en mededelingen door ouderling  
 
Votum en zegengroet  
Aanbidding:  
-Psalm 106,1-2 ‘Loof nu de Heer, want Hij is goed’ (staan) 
-GK 17 ‘Wie is God behalve onze Heer’ (staan) 

[W.: Wet van God] 
[W.: Zingen Psalm 131 ‘O Heer, er is geen trots in mij’] 
[W.: Gebed om de Heilige Geest] 

Bijbellezingen, zie onder  
Zingen Psalm 128 ‘Welzalig zullen wezen’ 
Preek, tekst, zie onder, tussenzang , gebed 
Zingen Psalm 116,1-3 God heb ik lief’ 
[L.: Geloofsbelijdenis, gesproken] 
[L.: Zingen GK 167 ‘Samen in de naam van Jezus’] 

Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven  

Slotzang LB 297 ‘Toch overwint eens de genade’ 
Zegen  
 
 
 
 
Leesgedeelte(n): Spreuken 31 en 1 Petrus 3,1-6 
Tekst: 1 Petrus 3,1-6 
Preekthema: ‘Christenen onder druk: de vrouw en het huwelijk!?’ 
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Wat hebben we een mooi onderwerp vandaag, de vrouwen hebben er allemaal naar uitgekeken, denk ik, 

en wat hebben we een prachtig hoofdstuk gelezen, Spr 31. 

Maar je zou haast  die woorden uit je bijbel te knippen: vs 1 van 1 Petrus 3: ‘en jij vrouw, erken het 

gezag van je man!’ 

Daar praat je toch niet over met je collega op je werk, stel dat de preek daarover gaat bijv. tijdens een 

trouwdienst, zou je je dan niet schamen, als het gaat over onderwerping of onderdanigheid, toch? 

En hoe zit dat met de mannen?, als je Spr 31 lees, krijg jij dan van die flauwe gedachten als: ‘kijk 

maar, het enige recht van de vrouw is het aanrecht’, of: ‘zo is het en zo hoort het: de vrouw 

werkt thuis en de man werkt buitenshuis, zo heeft God het bedacht, als ik thuiskom moeten 

mijn pantoffels klaarstaan!’, heb je zulke flauwe gedachten? 

Brs en zssn, wij, als je kijkt naar het onderwijs vd Bijbel over man/vrouw en de relatie vh huwelijk… 

…dan hebben wij als christenen in 2010 een enorm probleem, we zijn zo enorm beïnvloed door wat 

Paulus in 1 Kor 2 de WIJSHEID VAN DE WERELD noemt. 

Paulus zegt in 1 Kor 2 dat de wijsheid van de wereld niet blijvend is, en dat wijsheid vd wereld niet van 

God komt, en we moeten als christenen de wijsheid van God uit de Bijbel tot ons nemen. 

Wij hebben als christenen een groot probleem, want dat denken vd wereld zit diep in ons… 

…en als je het vergelijkt met het onderwijs van Gods over huwelijk en relaties lezen dan ontdek 

je pas goed dat Gods Woord echt een compleet andere wijsheid is, dat het echt haaks staat op 

die vd wereld. 

Ons denken hierover is heel werelds geworden, dat denken vd wereld hebben we diep in ons opgezogen 

en daarom vinden we de woorden uit 1 Petr 3 lastig… 

…daarom hebben we zoveel moeite om te zien hoe gaaf en super dit onderwijs is, en dat we ons er niet 

voor schamen, maar er blij om zijn. 

 

Thema: ‘Christenen onder druk: de vrouw en het huwelijk!’ 

1. Drie visies op de gezagsverhoudingen tussen man en vrouw. 

2. Wat bedoelt Petrus met, ‘erken het gezag van je man’, vs 1a. 

3. Toepassing: huwelijk op basis van liefdevolle trouw. 

4. Wat bedoelt Petrus met, ‘je schoonheid ligt verborgen in je hart’, vss 3-5. 

 

 

1. 

Vs 1, ‘Voor u vrouwen geldt hetzelfde, erken het gezag van uw man’, hoezo schrijft Petrus hier: voor u 

geldt hetzelfde, hoezo hetzelfde, heeft hij het hier al eerder over gehad? 
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Ja, kijk maar naar hfdst 2,13-25, je ziet dat dat Petrus al over het onderwerp onderwerping schreef… 

…hij heeft geschreven over onderworpenheid ad overheid, over onderworpenheid van slaven aan hun… 

…maar ik heb vorige keren laten zien dat sowieso het thema vanaf 2,11 is: onderwerping. 

Als christen ben je onderworpen aan Jezus; oudsten ie gemeente moeten zich onderwerpen aan hun 

Grote Leider, Jezus; de gemeente moet zich onderwerpen aan de oudsten, 3,8-4,11. 

Maar terug naar 3,1-6, hier gaat het over hoe THUIS de vrouw onderworpen is ad man, en als  

we daar vanmiddag eerlijk naar willen kijken, dan moeten we toegeven dat dat een heftige  

boodschap is, daar scoor je geen punten mee… 

…dat is een heftige/belachelijke boodschap ie wereld die ons voortdurend toeroept dat we als 

mannen vooral zelf moeten doen wat we willen en vrouwen hetzelfde, toch? 

Er zijn drie visies op de verhouding van mannen en vrouwen, allereerst heb je het feminisme, dat heeft  

terecht laten zien dat vrouwen en mannen gelijke rechten hebben, dat stond de achtergrond vd tijd dat  

de man de baas was in huis en wat hij zei gebeurde, hij regeerde (bestierde!) zijn huis met harde hand. 

Als reactie heeft het feminisme daarom tijden lang man en vrouw tegenover elkaar gezet, in een stuk 

competitie, al is dat laatste er wel af1… 

…maar je kreeg daardoor de twee tegenover elkaar kwamen te staan, de vrouw had haar leven en de 

man had zijn leven, de vrouw was niet het zwakke geslacht en kon zich net zo ontplooien als de man. 

En als je daarover nadenkt is hetgene wat man en vrouw met elkaar verbindt, is dat ze kinderen hebben, 

als ze die al hebben… 

…maar ten diepste leven ze zo gescheiden dat ze niets delen - en daarom ligt echtscheiding ook zo voor 

de hand als je op de lijn doordenkt van tegenstelling i.p.v.: hoe vullen we elkaar aan? 

De tweede visie is een soort christelijke versie vh feminisme, dat is het denken over man en 

vrouw vanuit gelijkheid, dat zegt dat er heel basic bekeken er geen verschillen zijn tussen de 

vrouw en de man… 

…voorstanders hiervan leggen vooral de nadruk op Bijbelteksten dat man en vrouw een in 

Christus zijn, Gal 3,28: de rollen van man en vrouw zijn aan elkaar gelijk. 

Dit is n soort christelijk feminisme, want het zegt: man en vrouw zijn totaal gelijk, en dus kan 

deze visie geen plek geven aan het onderwijs vd Bijbel dat een man eigen verantwoordelijkheid 

heeft en een vrouw een andere. 

Gevolg is net als bij het feminisme dat twee mensen naast elkaar leven, OK, ze delen wel 

bepaalde vlakken van hun leven, maar ze leven niet zoals God het bedoeld heeft als één, Gen 2. 

De derde visie is wat de Bijbel aanreikt en dat is dat man en vrouw elkaar aanvullen… 

…de basis is dat de Bijbel spreekt over de eenheid en gelijkwaardigheid van man en vrouw. 

                                                           
1 Zie ‘Feministisch maandblad Opzij’, nr 3, maart 2011, blz. 8 ‘Vrouwen willen niet wedijveren’. 



 

Gerwin Pruijssen  Pagina 4 van 7  preektekst: 1 Petrus 3,1-6 

Het zijn net drie cirkels, God leidt de wereld en staat boven de man, en de man moet onderworpen zijn 

aan de Here God, en de vrouw respecteert haar man en de kinderen luisteren naar hun ouders. 

En we denken vanmorgen erover na hoe gaaf dit is, want je ziet hier dat de man niet de baas is, maar de 

Here God. 

 

 

2. 

2e vraag, vs 1a:hoe kun je als vrouw het gezag van je man erkennen?, dat dit vaak verkeerd begrepen is, 

is echt heel logisch, vooral omdat het beeld ontstond dat de man de vrouw kon gebruiken zoals hij dat 

wilde… 

…misschien ken je de film ‘The color Purple’ (Whoopi Goldberg), die film gaat over een neger die zijn  

vrouw stelselmatig slaat en klein houdt, met als gevolg dat ze zich steeds meer in zichzelf keert en zich  

naar de Here God toekeert. 

Vrouwen zijn stelselmatig uitgebuit en hadden vaak niet de gezonde bijbelse plek die zo mogen hebben. 

Wat betekent het als Petrus schrijft in vs 1 ‘erken het gezag van je man’?, we kunnen vanmorgen 

niet zonder vs 7 (zoals iemand me afgelopen week ook schreef)… 

…want in vs 7 zie je hoe de man t.o. de vrouw moet staan, vs 7: ‘man, behandel haar met 

respect’, ‘bewijs haar eer’ (NBG-vert.), en HIER zie je hoe een vrouw ertoe komt om het gezag 

van haar man te erkennen, dat is niet iets wat zij HOE DAN OOK MOET DOEN. 

Nee, dat de vrouw het gezag van haar man erkent, is iets wat de man moet verdienen: 

-hij moet dat respect van zijn vrouw verdienen, hij moet laten zien dat hij haar respect waard is, bijv. als 

je als man echt aan je vrouw laat zien dat je alles voor haar over hebt. 

-je beschermt haar, je zorgt ervoor dat ze een prima huis heeft om in te wonen waar ze zich veilig is. 

-door je vrouw de ruimte te geven die ze nodig heeft om zichzelf te zijn en te kunnen ontwikkelen. 

-door leiding te geven aan je vrouw zodat ze proeft dat je je verantwoordelijk voor haar weet en dat je 

haar niet aan haar lot overlaat. 

-door voor te gaan in het lezen van Gods Woord en gebed, en dat niet aan je vrouw overlaat (Efez 5). 

-door zo opofferend voor je vrouw te zorgen dat als ze de neiging heeft om zichzelf weg te cijferen dat je 

daar tegen bent, bijv. als jij veel weg bent, dat je ervoor zorgt dat je maar es n keer niet weg bent maar 

thuis bent om op te passen. 

Of dat je es n keer geen geld besteed aan je eigen hobby als man (sporten/je auto, enz.) en dat je haar je 

credit-card geeft om kleren te kopen voor zichzelf. 

Weet je, in Efez 5 staat, de man moet zijn vrouw liefhebben zoals Christus zijn kerk heeft liefgehad, en 

weet je HOE DIEP Jezus de gemeente liefheeft? 
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Hij diende zijn Vaders en zijn kinderen, Hij stierf voor haar, ging voor haar door het vuur, gaf zijn leven 

voor haar, goot zijn leven uit voor haar. 

Zo won de Here God ons hart door te laten zien dat Hij alles voor ons over had door Jezus te geven,  

hetzelfde geldt hier - alleen als je als man laat zien dat het jou om haar gaat, zal ze zich met een gerust  

hart aan je leiding toevertrouwen, want ze is veilig bij je. 

Zo win je als man het hart van je vrouw, zo trek je je vrouw over de drempel en laat je haar met je 

gedrag zien dat haar eert/respecteert. 

Zeker, je hebt als man de taak gekregen om gezag te hebben over je vrouw, vs 1, maar je moet die wel 

verdienen, je moet dat respect wel waard zijn. 

En je verdient dat respect van je vrouw door haar te laten zien dat zij belangrijk voor je is, zij moet tot 

bloei komen, mag zichzelf zijn, je kijkt naar haar en zij is de mooiste, je houdt met hart en ziel van haar. 

 

 

3. 

Mag ik daar als toepassing nog iets over zeggen (bijv. stellen die willen trouwen)?, de Bijbel laat zien dat 

het huwelijk een VERBOND is, je gaat een verbintenis aan… 

…als je trouwt met iemand, dan betekent dat dat je je aan die ander toewijdt, de Bijbel zegt: de basis 

van het huwelijk is een ‘weloverwogen beslissing om te houden van’. 

En als je dat met het denken van vandaag vergelijkt, dan vinden wij dat vreemd: ‘een 

weloverwogen beslissing om van iemand te houden’? 

Dat wij dat vreemd vinden komt omdat wij liefde zien als een ‘gevoel’, wij moderne westerse 

mensen zien liefde graag als iets spontaans, je moet er vooral niet over nadenken, anders is het 

niet echt, liefde heeft te maken met passie en niet met denken. 

Liefde associëren wij met romantiek, kaarslicht, twee mensen die over een wijnglas elkaar diep 

id ogen kijken. 

Als wij moderne mensen het woord liefde gebruiken, gaat het over een warm gevoel in ons.  

Je voelt liefde voor die ander, en omdat je dat voelt, wil je iets met die ander… 

Maar wat zegt de bijbel?, de bijbel denkt andersom, het gaat niet om wat jij van die ander jou kunt 

krijgt, een warm gevoel van binnen… 

…de bijbel zegt: liefde gaat erom wat jij die ander kunt geven, want het huwelijk is een verbond. 

Je belooft je aan die ander te gaan wijden, dat zie je bijv in de trouwbeloften, als je naar de beloften kijkt 

die twee christenen uitspreken als ze gaan trouwen… 

…wat zie je dan?, het gaat niet over gevoel ‘nu’, ‘Ik houd nu van je en daarom trouw ik met je!’ 

Nee, het gaat over iets wat je straks, later, over een paar jaar zult doen, hoor maar: 
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Zult u heilig met haar leven, haar nooit verlaten, maar haar trouw blijven in goede en kwade dagen, in 

rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood u zal scheiden? Belooft u  

in uw huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven? 

Daarin zie je dat het een verbond is: ‘ik zal trouw zijn, hoe ik me ook voel.’, zie je?, je trouwt niet op 

grond ve goed gevoel, want gevoelens zijn drijfzand, morgen id wolken, morgen id put. 

Je trouwt ook niet op grond van wederzijdse liefde alleen, of van sex, nee, het huwelijk als verbond 

zegt: je trouwt op basis van beloften, je belooft van elkaar te blijven houden, zo’n band breek je niet. 

De bijbel zegt: liefde = toewijding, je belooft er voor die ander te zijn, als het goed gaat, maar 

ook als er even geen warm gevoel is, en dat zal zeker een keer komen. 

En daarom zegt de Bijbel, omdat je als mens zo instabiel bent als het gaat om je gevoelens… 

…moet je met elkaar trouwen, om dat verbond aan te gaan als je met die man/vrouw verder 

door het leven wil. 

Dat bewijst namelijk hoe diep je van die ander houdt, want stel dat één van beide zegt: ‘ik houd wel van 

je, maar wil niet met je trouwen!’ 

Dan zegt diegene: ‘ik houd niet ZOVEEL van je, dat ik mijn leven aan je wil geven, zoveel houd ik niet 

van je, dat gaat me te ver!’ 

 

 

4. 

Maar we zijn er nog niet, want we hebben dat mooie vers 3 en 4 nog, is het zo dat je geen oorbellen en 

alles waarmee je je hebt mooi gemaakt niet mag dragen? 

Alsof je je niet mag opmaken, je haar niet mag verfen, geen lippenstift mag opdoen, maar dat is onzin, 

dat is echt dikke onzin… 

…want het gaat Petrus hier simpelweg om de verhouding tussen je buiten- en binnenkant. 

Petrus zegt niet dat je als vrouw je niet mooi mag kleden en je niet mooi mag maken, maar het gaat hem 

erom dat je het daar als christen-vrouw niet als enige in moet zoeken… 

…je hebt iets veel mooiers om te laten zien zegt Petrus, en dat gaat veel en veel verder dan je uiterlijke 

schoonheid, maar eerst dit: weet je waarom dit zo gaaf is? 

Denk maar aan wat onze cultuur over de vrouw zegt, wat reclame over de vrouw zegt, wat 

politiek over hoe een vrouw moet zijn, zegt: wanneer ben je als vrouw succesvol? 

Onze cultuur zegt, alleen mooie vrouwen tellen mee, alleen lichamelijke schoonheid is goed, 

het gaat om sexuele aantrekkelijkheid, wie een snelle carriere-vrouw is, die mag er zijn. 

Wie zich laat meenemen door het zogen. schoonheids-ideaal om mooi te zijn, die kan wel eens enorm 

ongelukkig worden, en daar zorgen wij als mannen voor… 
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…de reclame laat alleen de mooiste/slankste/mooist gevormde vrouwen zien, en als je je eigen vrouw 

alleen met andere vrouwen vergelijkt dan ben je een loser… 

…als je nooit es n keer zegt, ‘schat, want ben je mooi!’, dan krijg je wat Petrus hier schrijft, een wereld 

die alleen maar gericht is op de buitenkant, waarin het nooit mooi genoeg is. 

1 Petrus 3 zegt, wanneer je als vrouw ALLEEN MAAR GERICHT BENT op je schoonheid en dat maakt 

tot alles waar het om het draait… 

…dan vergeet je niet alleen dat je niet zo mooi blijft als je nu bent, er komt een tijd dat je grijs wordt… 

…Spr 31,30, schoonheid vergaat, zorg er dus voor dat je investeert in jezelf, in je karakter, in wie je id 

ogen van God bent. 

Maar wat betekent dit positief?, wat betekent dat zachte en stille gemoed?, je ziet het antwoord in vs 5, 

‘de heilige vrouwen die hun hoop op God op God vestigden’. 

Dit is wat Spreuken WIJSHEID noemt, hfdst 31,30: maak je schoonheid, je aantrekkelijkheid niet tot de 

kern van je leven, maak dat niet tot hetgene wat mensen van je zouden moeten zeggen… 

…maar maak je ontzag voor de Here tot de kern van wie je bent en wat je doet, de uitstraling die je 

hebt, de impact die je op anderen om je heen hebt, laat je respect voor God daarin alles zijn. 

En zo zegt vs 30, een vrouw met ontzag voor haar God moet worden geprezen, daar hebben anderen 

respect voor, omdat ze ontzag heeft voor haar God en dat maakt haar zelfstandig en sterk. 

 

We hebben heel veel gezien, als het gaat om de verhouding man en vrouw hebben we gezien dat ze 

elkaar aanvullen, geen vijanden die elkaar id weg staan, niet twee afzonderlijke individuen die hun eigen 

leven leiden, nee, de Bijbel zegt: ‘die twee zijn een’. 

We hebben ook gezien wat betekent dat een vrouw het gezag van haar man moet erkennen, en 

dat is dat je als man eerst moet laten zien dat je die erkenning waard bent. 

Petrus zegt hier: ‘vrouwen, erken het gezag van je man’, laat dit niet iets zijn waar je om lacht, waar je 

minderwaardig over doet… 

…we zien hier, de Here God wil het zo – maar we hebben tegelijk gezien dat ons gebed, mannen, moet 

zijn dat we steeds weer de genade krijgen om ons ZO nederig te worden, met de Here Jezus als de 

Vergever van de vele zonden die we tegenover (onze) vrouwen maken, maar ook met de Here Jezus als 

ons voorbeeld, zo toegewijd als Hij was… 

…zo liefdevol en gehoorzaam als Hij was naar zijn Vader, onze Vader, die ons geroepen heeft om zijn 

zorg en zijn bescherming, zijn liefde en genade te laten zien aan vrouwen en allen die Hij ons 

toevertrouwt.  

 

Laten we bidden 


