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1 Petrus 1 (zondag 11 oktober 2020, 9.30 uur) 

 

 
 

     [1] Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als 

vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië 

verblijven,  [2] door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, 

gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. 

Genade zij u en vrede, in overvloed. 

     [3] Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote 

barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding 

van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.  [4-5] Er wacht u, 

die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een 

onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding 

tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden.  [6] 

Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei 

beproevingen verduren.  [7] Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel 

kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en 

zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.  [8] 

U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien 

gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde,  [9] omdat 
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u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.  [10] Wat die redding inhoudt, 

trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u 

ten deel zou vallen.  [11] Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke 

omstandigheden Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze 

hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen.  [12] Er werd 

hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor 

u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben 

gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. 

Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. 

     [13] Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en 

vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus 

zich openbaart.  [14] Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe 

aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst,  

[15] maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen 

heeft heilig is.  [16] Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’  

[17] En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder 

aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling 

ook ontzag voor hem hebben.  [18] U weet immers dat u niet met zoiets 

vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van 

uw voorouders had geërfd,  [19] maar met kostbaar bloed, van een lam zonder 

smet of gebrek, van Christus.  [20] Al voor de grondvesting van de wereld is hij 

door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille 

van u.  [21] Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en 

hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God. 

     [22] Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u 

oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook 

onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart,  [23] als mensen die opnieuw zijn 

geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende 

en altijd blijvende woord.  [24] ‘De mens is als gras en zijn schoonheid als een 

bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af,  [25] maar het woord van 

de Heer blijft eeuwig bestaan.’ Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. 

 

We krijgen post 

Jongens en meisjes, het is altijd leuk om iets van iemand anders te horen. Een 

appje krijgen of een mailtje, of misschien krijg je een briefje toegestoken van je 

vriendje of vriendinnetje. Ook krijg je wel eens een kaart in de brievenbus of een 

echte brief. Dan ben je natuurlijk benieuwd: wat staat daarin? 

Maar van God? Hoor je wel eens wat van God? Mensen zeggen wel 

eens: ‘Kwam er maar een briefje uit de hemel!’ Nou, vandaag wordt er een brief 

van God uit de hemel bij ons bezorgd. Laten we gauw gaan lezen. 
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‘Ja maar dominee, die brief is toch niet van God. “Van Petrus”, staat er. 

Zo begint de brief.’ Ja, maar je moet wel doorlezen. “Van Petrus, apóstel...”. Hij 

is apostel. Wat dat is? Het woord zegt het al: a-post-el. Dat is iemand die de post 

brengt. Petrus is alleen maar de postbode. En een postbode brengt een 

boodschap van iemand anders. Van wie? Van Jezus Christus. Lees maar weer 

verder. Zo lezen we die hele brief door. Dus daar komt die brief vandaan. Ja, 

vandaag wordt er bij ons een briefje uit de hemel bezorgd. 

 

Een brief voor jou, en voor de hele wereld 

En voor wie is die brief? Nou, voor jou. Iedereen die deze brief leest, heeft God 

uitgekozen. God heeft ons uitgekozen om zijn liefdesbrief aan te schrijven. Zoals 

een jongen een brief schrijft aan een meisje, waar hij verliefd op is. Hij gáát voor 

haar, hij is op haar gericht. Zo verkiest God ook zijn gemeente, zijn bruid. Juist 

op ons heeft Hij een oogje. 

 Wie zijn wij dan? Wij zijn mensen, zo gaat Petrus verder, die ons 

vreemdelingen voelen in deze wereld. Waar ter wereld je ook woont: Pontus, 

Galatië, Gelderland, Overijssel, noem alle provincies maar op. Nee, ik laat nu 

geen kaartje zien van Klein-Azië, waar al die provincies die Petrus noemt liggen. 

Het gaat in de bijbel niet om aardrijkskunde maar om hemelrijkskunde. Wij zijn 

bestemd voor hoger burgerschap. Want we zijn vreemdelingen op aarde, 

verspreid over de hele wereld in allerlei provincies. 

Dat is het wezenlijke van de gemeente: vreemdeling zijn. Wij hebben 

hier ons thuis niet. We zijn onderweg naar een toekomst. We zijn onderweg, 

zoals Abraham onderweg was. Die woonde in een tent. En als je in een tent 

woont ben je onderweg. Hij woonde in een tent, niet alleen omdat hij een 

rondtrekkende nomade was. Maar het was ook een statement, zo zegt Hebreeën 

11(:9-10). ‘Abraham woonde in tenten, omdat hij uitzag naar de stad met 

fundamenten door God zelf ontworpen en gebouwd.’ Als je christen bent, zie je 

ook uit naar die toekomstige stad. Als je christen wordt, voel je je niet meer echt 

thuis in deze wereld. Je leeft dan in hoop (1 Petr. 1:3). Wij zien uit naar de 

toekomst van God, die op ons toekomt, die steeds dichterbij komt. 

 

Gods prognose 

Ook al zien wij die toekomst nog niet, God heeft dat allemaal voor ons 

voorbestemd, zo gaat de brief verder. Die toekomst ligt al klaar als een erfenis. 

Voor dat woordje ‘voor-bestemd’ staat eigenlijk ‘voor-kennis’. In het Grieks ‘pro-

gnose’ (pro = voor; gnose = kennen). Ook wij gebruiken dat woord prognose (net 

zoals dia-gnose). Wij maken ook wel eens een prognose. Op grond van wat we 

nu weten, zou het wel eens zo kunnen gaan. 
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God heeft ook een prognose gemaakt voor de toekomst. Maar bij God 

de Vader is dat veel meer dan dat Hij alleen maar dingen ziet aankomen. Hij 

maakt geen prognose, zo van: zo zou het wel eens kunnen gaan. Nee, Hij leidt 

ook de dingen, zodat het ook gebeurt. En daarom mag je dat woord ook vertalen 

met ‘voorbestemd’. Het kan niet mislukken. Wat een geweldige troost! Wat een 

geweldige troost voor ons, die ons ontheemd voelen, niet thuis voelen in deze 

wereld. 

 

Heilige vreemdelingen 

Dat christenen zich niet thuis voelen in de wereld gold zeker toen. Dat gold zeker 

voor de gemeenten die Petrus aanschrijft daar in Klein-Azië. Toen ze christen 

werden, hoopten ze misschien dat het geloof geluk een voorspoed zou brengen. 

En misschien hoopte jij dat ook wel. Dat je wat zou hebben aan je geloof, dat het 

voorspoed en geluk zou brengen. Maar het tegendeel is gebeurd. Ze worden 

raar aangekeken daar en de overheid heeft hun vrijheid beperkt. ‘Allerlei 

beproevingen’ moeten ze verduren, lezen we in vers 6. Misschien voel jij je ook 

wel eens raar aangekeken. En voel je je beperkt in je vrijheid. Misschien moet jij 

ook wel allerlei beproevingen ondergaan, net als de mensen waar Petrus aan 

schrijft. Toch moet je, volgens Petrus, het niet negatief opvatten, dat ze je raar 

of vreemd vinden. Want de Geest van God is bezig je te heiligen. En heiligen is 

apart zetten. Apart omdat we niet thuis horen in deze wereld. Daarom voelen we 

ons vreemdelingen. En door de Geest kunnen we ook steeds meer leren 

gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus. Zo zien we dat de drie-enige God hier 

in de eerste vezen al genoemd wordt: de Vader, de Geest en de Zoon. Net zoals 

bij de doop van Jezus: de stem van de Vader uit de hemel, de Geest in de 

gedaante van een duif, neerdalende op Jezus Christus de Zoon. 

 

Besprenkeld met bloed 

‘Door de Geest steeds meer leren gehoorzamen aan Jezus Christus.’ Dat klinkt 

een beetje als een opdracht. Moeten we het dan toch weer zelf doen, onze 

redding? Nee, want we zijn besprenkeld met het bloed van Christus, staat er dan 

verder. Zoals het besprenkelde bloed in het Oude Testament het volk reinigde 

van de zonden, zo worden wij gereinigd, geheiligd, apart gezet door de 

besprenkeling met het bloed van Christus. Dat verwijst naar je doop. We komen 

in deze brief wel meer verwijzingen tegen naar de doop. Men heeft wel gedacht 

dat deze brief oorspronkelijk een preek is geweest in een doopdienst. Later is 

deze preek dan ook als brief rondgestuurd. De doop door de besprenkeling is 

dus heel bijbels. Ook Hebreeën 9(:13-14) heeft het over besprenkeling. 

Dat het hier om de besprenkeling met water bij de doop gaat als een 

teken van de besprenkeling met het bloed van Christus, is duidelijk. Het kan 
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natuurlijk nooit letterlijk bedoeld zijn, dat je met echt bloed van Christus wordt 

besprenkeld. Ten eerste was Jezus, toen deze brief geschreven werd, al lang 

opgevaren naar de hemel, en ten tweede zullen ze geen flesjes met echt bloed 

van Jezus bewaard hebben voor dit ritueel. Het slaat op de symbolische 

handeling van de doop, de besprenkeling met water dat verwijst naar de 

besprenkeling met het bloed van Christus. Zoals in het Oude Testament de 

besprenkeling met het bloed van een lam reiniging bewerkte, zo is de dood van 

Christus onze redding. Niet de doop redt ons, maar het bloed van Christus, de 

dood van Christus, waar de doop naar verwijst. Het is allemaal genade van God. 

Zo, door die genade, komt de vrede: ‘Genade zij u en vrede, in overvloed.’ Zo 

begint Petrus deze brief. En die groet mogen wij ook horen, elke zondag in de 

diensten, geweldig! 

 

De vlag gaat uit 

Dan gaat Petrus helemaal los. ‘Geprezen zij de God en Vader van onze Heer 

Jezus Christus’. De vlag gaat uit. Wanneer gaat de vlag uit, jongens en meisjes? 

Ja, op koningsdag of als je geslaagd bent voor je schoolexamen. En op 

bevrijdingsdag, 5 mei, dan gaat ook de vlag uit. Verder zou het mooi zijn ook op 

je doopdag de vlag uit te steken. Want voor Petrus is dat de bevrijdingsdag. Hij 

had het net over die besprenkeling en nu gaat de vlag uit: niet met zilver of goud 

zijn we vrijgekocht, maar met het kostbaar bloed van Christus zijn we bevrijd uit 

ons zinloze leven (v. 18-19), uit een leven dat doodloopt. Daarom hebben we 

toekomst. ‘Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus’. Zo 

gaat dus de vlag uit. Woorden schieten tekort en de toonzetting is majeur. 

‘Opnieuw geboren’, ‘opstanding’, ‘hoop’, ‘erfenis’! En dat vieren we nu elke 

zondag op de opstandingsdag van Jezus Christus. 

 

Opnieuw geboren 

Hoe wordt je dan opnieuw geboren? Door het horen van het evangelie, zo lezen 

we in vers 23 en 24. Want van nature zijn we geboren uit vergankelijk zaad, dat 

is zaad dat vergaat, zoals het zaad van een bloem of van gras. Maar wij, die hier 

het Woord van God horen, worden daardoor als het ware herboren. Nu niet uit 

vergankelijk zaad maar uit onvergankelijk zaad. En dat is Gods levende en altijd 

blijvende Woord. Dat vergaat nooit. 

 

Wachten  op de erfenis 

Hoe dat dan gaat? Daar heeft Jezus een hele mooie gelijkenis over verteld: de 

gelijkenis van de zaaier. Dat gaat over een zaaier die over zijn land loopt en het 

zaad uitstrooit. Dat zaad is het Woord van God, dat in deze wereld gezaaid 

wordt. Soms valt dat op plekken met veel stenen in de grond. Soms valt het 
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tussen de dorens. In beide gevallen komt het niet echt tot bloei. Maar als het 

goed is, heb jij je hart zo geploegd, zo voorbereid, dat dat zaad van Gods Woord 

bij jou in goede aarde valt en gaat ontkiemen en groeien. 

Hoe je dat doet, je hart voorbereiden, zodat het verkondigde evangelie 

bij jou in goede aarde valt? Door zaterdagavond te bidden voor de kerkdienst 

van de zondag. Door zondagochtend fris te zijn en open te staan voor Gods 

Woord. Zo kun je waakzaam zijn en heilig. Door uit de preek die zaadjes te 

pikken die je begrijpt en je aan die andere brokken die je nu nog te zwaar op de 

maag liggen niet te ergeren, maar te laten liggen voor de anderen. Dan, als het 

Woord zo in je komt, zal het ontkiemen, voel je je herboren. Dan zijn we 

opgestaan met Jezus Christus. Dan leven we als nieuwe mensen. Ja, wel als 

vreemdelingen in de wereld. Maar met een levende hoop. We wachten op de 

erfenis. Geweldig! 

Dan gaat de vlag nog een keer uit bij Petrus. Hij gaat er bijna van 

stotteren. ‘Er ligt voor jullie in de hemel klaar, zegt hij, een onvergankelijke, een 

ongerepte en een onverwelkelijke erfenis.’ Gemeente van Christus, u bent 

schatrijk! Geen wonder dat Petrus begon met: ‘geprezen zij de Heer’ en wij met 

‘juicht Gode toe, bazuint en zingt’ (Ps. 100:1). 

Wat is dat dan voor erfenis? Dat is de zaligheid. ‘De redding’ vertaalt de 

Nieuwe BijbelVertaling. Het heil. Dat is het koninkrijk van God. Voor die Koning 

gaat de vlag uit vandaag. De erfenis die we ontvangen is dat we deel mogen 

uitmaken van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop vrede en 

gerechtigheid woont. Dat is nog eens een erfenis! 

Als wij op een aardse erfenis wachten, moet je nog maar zien of die er 

straks nog wel is. En of die zijn waarde wel houdt. Maar deze erfenis is 

onvergankelijk. Die verliest nooit zijn waarde of inhoud. Er zit ook geen enkel 

smetje aan. Hij is onbevlekt, ongerept. Bovendien verwelkt die erfenis nooit, 

zoals een bloem of gras doet. 

Waar die schat wordt bewaard? In de hemel, waar motten er niet aan 

kunnen vreten en ook de roest geen kans krijgt. Waar geen dief kan inbreken. 

Daar roept Jezus ons toe op, toch? ‘Verzamel je geen schatten op aarde waar 

de mot en de roest ze wegvreten en waar dieven inbreken en ze stelen. Maar 

verzamel je schatten in de hemel waar geen mot en roest is en geen dieven 

kunnen inbreken’(Mat. 6:19-20; Luk. 12:33). Hoe doe je dat? Dat zegt Jezus ook: 

‘Zoek eerst het koninkrijk van God’. Zoek eerst het koningschap van God. Steek 

voor die Koning de vlag uit. Laat die Koning, laat God de Koning zijn in je leven. 

Geprezen zij de God en Vader van Jezus Christus. Hoe je dat doet? Door te 

bidden: Heer Jezus Christus, wilt U Koning zijn, ook in mijn leven, zodat U het 

voor het zeggen hebt en niet de lamlendigheid van de zondagochtend? Als God 
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Koning is in ons leven, ligt de erfenis klaar: die nieuwe hemel en aarde waar God 

helemaal Koning zal zijn. 

 

Geen ‘Onze Vader’ meer  

Hoe dat er dan uitziet, dat rijk? Dat is het rijk van God waar het ‘Onze Vader’ niet 

meer gebeden wordt. Nee! Want dan wórdt Gods naam geheiligd. Dan ís Zijn 

koninkrijk gekomen. Dan wórdt Zijn wil gedaan. Dan ís er elke dag brood en nog 

veel meer in overvloed. Dan zíjn alle schulden vergeven en hebben ook wij al 

onze schuldenaars vergeven. Dan ís er geen verzoeking meer. Dan zíjn we 

helemaal verlost van de Boze, tot in eeuwigheid. 

In die hoop leven wij. Daarom zijn we blij. Verheug u, ook al moet je nu 

tot je verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Ja, dat weet God 

ook wel. God weet wel dat nu allerlei ellende ons kan overkomen. Die 

coronacrisis bijvoorbeeld is ook een hele beproeving. Maar als we het 

volhouden, zo gaat Petrus verder, kan de echtheid van je geloof blijken. In de 

beproeving kan de echtheid van je geloof blijken. Zo is het toch? Als je leven in 

een crisis komt, dan komt het erop aan. Dan moet blijken of alles waar ik in heb 

geloofd nu ook waarheid is. Dat wat er ook gebeurt, ik toch zal blijven juichen 

voor de HEER, zoals Habakuk dat zo prachtig zegt. 

 

‘Wees apart, want Ik ben apart’  

Kan jouw geloof die toets doorstaan? Zo ja, dan kom je er beter uit. Dan is je 

geloof gelouterd. Nog meer dan goud gelouterd wordt door vuur. Als er goud is 

gedolven, dan wordt het in het vuur gegooid. Om alle vieze dingen eruit te 

branden en dan houd je zuiver goud over. Zo zal, als je door de beproeving heen 

komt, ook je geloof gelouterd zijn. Dan heb je de vuurproef doorstaan. En 

daarom zegt Petrus: houd je geest paraat. Oftewel, houd je verstand scherp. 

Wees waakzaam en nuchter. Laat je niet door allerlei rare dingen meeslepen. 

En vestig al je hoop op de genade, die je geopenbaard wordt door Jezus 

Christus. Zo zijn we gehoorzame kinderen. 

Jullie weten wel jongens en meisjes wat gehoorzamen is. Gehoorzamen 

is dat je niet alleen maar naar je vader en moeder luistert, maar dat je ook doet 

wat ze zeggen, toch? Zo is het ook met God, onze Vader in de hemel. En nu kan 

je aardse vader je nog wel eens dingen opdragen die eigenlijk niet goed zijn. We 

hopen het niet natuurlijk. Maar je hemelse Vader zegt nooit iets tegen je dat je 

moet doen en dat niet goed is. Wees daarom gehoorzame kinderen van God. 

Probeer te leven zoals Jezus leefde, een heilig leven. 

Dat we heilig moeten zijn, staat een heleboel keer in de Bijbel. ‘Wees 

heilig, want Ik ben heilig’, zegt God (Lev. 11:44,45; 19:2; 20:26). Heilig, dat is 

apart gezet. We zijn vreemdelingen in deze wereld, apart gezet. ‘Wees dan 
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apart, want Ik ben apart’, zegt God eigenlijk. Verkies wat Ik verkies en verwerp 

wat Ik verwerp. Wees anders, want Ik ben anders.  

 

Het Woord van onze God houdt eeuwig stand 

Er zou nog veel meer te zeggen zijn over hoofdstuk 1. Maar het is genoeg. Luther 

zei over 1 Petrus: ‘het is een machtig rijke brief alhoewel hij kort is’. Samengevat, 

zo lezen we aan het eind van hoofdstuk 1 in vers 23: wij worden opnieuw 

geboren uit onvergankelijk zaad. Dat is Gods levende en altijd blijvende Woord. 

Ook al is de mens van nature sterfelijk, zoals bloemen en gras, het Woord van 

onze God is onvergankelijk, vergaat nooit. En dan haalt Petrus de profeet Jesaja 

aan. Jesaja 40:8 zegt het zo prachtig en Petrus haalt het hier aan. En jullie 

jongens en meisjes kennen daar een lied over van Elly en Rikkert dat we zo gaan 

zingen. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het Woord van de HEER blijft 

eeuwig bestaan. En dit Woord is het evangelie dat hier vandaag weer is 

verkondigd. 

 

In de herfst verdort het gras 

De bloemen vallen af 

En de vogels die er waren 

Vliegen naar een ander land 

Maar het woord van onze God 

Het woord van onze God 

Het woord van onze God houdt eeuwig stand 

Het woord van onze God 

Het woord van onze God 

Het woord van onze God houdt eeuwig stand 

 

De hemel en de aarde 

Het licht van zon en maan 

Alles wat er is geschapen 

Zal op een dag vergaan 

Maar het woord van onze God 

Het woord van onze God 

Het woord van onze Goud houdt eeuwig stand 

Het woord... 

 

'T Is de rots waarop wij bouwen 

Wij bouwen niet op zand 

Wie het woord van God vertrouwen 

Zijn veilig in Zijn hand 
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Want... 

Het woord van onze God 

Het woord van onze God 

Het woord van onze God houdt eeuwig stand 
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1 Petrus 2 (zondag 18 oktober 2020, 19.00 uur) 

 

 
 

     [1] Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle 

afgunst en kwaadsprekerij,  [2] en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de 

zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.  [3] 

U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is?  [4] Voeg u bij hem, bij de 

levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd 

uitgekozen om zijn kostbaarheid,  [5] en laat u ook zelf als levende stenen 

gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige 

priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, 

welgevallig zijn.  [6] In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die 

ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet 

bedrogen uit.’  [7] Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op 

vertrouwen, geldt echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen 

geworden.’  [8] En: ‘Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok 

waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, 

daartoe zijn ze bestemd.  [9] Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk 

van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de 
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grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar 

zijn wonderbaarlijke licht.  [10] Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens 

viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. 

     [11] Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis 

zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw 

ziel in gevaar brengen.  [12] Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, 

opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht 

komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken.  [13] Erken 

omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn 

aangesteld: van de keizer, de hoogste autoriteit,  [14] en van de gouverneurs, 

die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het 

goede doen.  [15] God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende 

dwazen de mond snoert.  [16] Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter 

uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God.  [17] Houd 

iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en 

eerbiedig de keizer. 

     [18] Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen, niet 

alleen voor de goede en rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige.  [19] 

Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, 

in staat is onverdiend leed te verdragen.  [20] Immers, is er enige reden om trots 

te zijn wanneer u de slagen verdraagt die u als straf voor uw wangedrag krijgt? 

Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden 

voor uw goede daden.  [21] Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om 

uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen 

van hem  [22] die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen 

kwam.  [23] Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet 

het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt.  [24] Hij heeft in zijn lichaam 

onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, 

rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.  [25] Eens 

dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar 

hem die uw ziel behoedt. 

 

Andere kleren aan 

Jongens en meisjes, als je buiten hebt gespeeld of in de tuin hebt gewerkt en je 

kleren zijn vies geworden, dan doe je die uit en doe je schone kleren aan. Met 

dit beeld begint Petrus hoofdstuk 2. Als je beseft wat Jezus Christus allemaal 

voor je deed, wat we in hoofdstuk 1 lazen, dan wil je niet meer op de oude voet 

verder. Dan wil je je oude kloffie uitdoen, daar wil je niet in blijven lopen. Dan 

ontdoe je je van je zondepak. ‘Leg dan af’, zegt Petrus, ‘ontdoe je, als oude 

kleren, van alle slechte dingen.’ Lieg niet langer, wees niet schijnheilig of jaloers, 
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en roddel niet! Verkeerde dingen doen, ‘past’ je dan niet meer. Het zijn oude, 

versleten kleren. Ze zitten je niet meer lekker. Die wil je uit doen. En je doet een 

nieuw pak aan. Je doet Jezus Christus aan. Zo zegt de Bijbel op verschillende 

plekken (Rom. 13:14; Ef. 4:22-24; Kol. 3:8-10), maar ook in Galaten 3:27 lezen 

we: wie in Christus is gedoopt, is met Christus bekleed. Je bent een mens 

geworden in een nieuw jasje. Je voelt je herboren. 

 

Melk voor elk 

Jongens en meisjes, hebben jullie wel eens een baby’tje gezien? Vast wel. Mooi 

hè, zo’n pasgeboren baby’tje met alles erop en eraan. En die kleine vingertjes. 

Maar wat kunnen ze ook schreeuwen, hè. Ontzettend! Vaak hebben ze dan 

honger. Dan verlangen ze naar melk. En als ze dan de tepel of de speen tegen 

hun wangetje voelen, dan gaat dat hoofdje heen en weer om toe te happen. Zo’n 

zin hebben ze er in. 

Dat is het tweede beeld, dat Petrus hier gebruikt. Zoals baby’tjes 

verlangen naar melk, zo verlangen gelovige mensen, pasgeboren, herboren 

mensen, ook naar de melk, de zuivere melk van het Woord. En waarom krijgt 

een baby’tje melk? Om te groeien, natuurlijk. In melk zitten ontzettend veel 

voedingsstoffen. Zo is het ook met het Woord van God. Hoe meer je daarvan 

binnenkrijgt, hoe meer je gaat groeien. Zodat je je redding bereikt, schrijft Petrus 

dan. Zodat je je zaligheid bereikt, je heil bereikt. 

 Wat mooi, dat beeld van het eten, het proeven. Dat lezen we ook in 

Psalm 34:9. Die zingt niet voor niets: ‘proef en geniet dat de HEER goed is.’ Dat 

is ook waar Petrus hier op wijst. En over de profeet Ezechiël lezen we in dit 

verband een heel raar verhaal. Hij moet een boekrol opeten met het Woord van 

God daarop geschreven. En dan zegt hij: ‘Ik at de rol op; hij was zo zoet als 

honing’ (Ez. 3:3).  

 

Melk en honing 

Het is ook niet voor niets dat het volk Israël, als ze met God leeft, mag wonen in 

een land vloeiende van melk en honing. Dat staat er tientallen keren (Ex. 3:8,17; 

13:5; 33:3; Lev. 20:24; Num. 13:27; 14:8; 16:13,14). 

Nog een mooi feit: als vroeger heidenen in de God van Israël gingen 

geloven, de zogenoemde proselieten, dan kregen ze na hun doop melk en 

honing. Een teken dat ze erbij hoorden. Net zo gebeurde dat in de vroege kerk. 

Als nieuwe leden van de kerk werden gedoopt, kregen ze ook melk en honing te 

eten. Mooi is dat hè? In melk zit kracht om te groeien en honing is heerlijk zoet, 

geloven is heerlijk. Zo zit in het Woord van God ook kracht net als in melk. En is 

het ook zoet net als honing. Als je van dat Woord van God goed geproefd hebt, 
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smaakt dat naar meer. Een gedoopt mens krijgt steeds meer honger en dorst 

naar de levende God. 

 

De doopvragen 

Jullie, ouders, die een kind hebben laten dopen, geven jullie je kind wel 

voldoende voedsel? Ja, gewoon voedsel, dat zal zeker wel. Ik ken bij ons geen 

ouders die hun kinderen geen voedsel geven, die hun kinderen laten 

verhongeren. (Al zijn er in Nederland wel ouders die hun kinderen verwaarlozen.) 

Maar geven jullie het ook genoeg van dit voedsel waar het hier over gaat? Laten 

jullie je kinderen niet geestelijk verhongeren? Jullie hebben wel ‘ja’ gezegd op 

die derde doopvraag. Zal ik het nog even noemen om jullie eraan te herinneren 

waar je ja op zei? 

 

‘Beloof je het evangelie van Jezus Christus aan je kind door te geven, 

het in woord en daad voor te gaan als leerling van Jezus Christus, en 

het trouw te leiden tot de verkondiging en het onderwijs van der Kerk, 

zodat het eenmaal zelf kan beamen alles dat met de doop gegeven is?’ 

 

‘Ja’, klonk het toen uit jouw mond. Geef je kind dan ook voldoende van dit 

voedsel, die zuivere melk van het Woord, opdat het groeien gaat naar Christus 

toe.  

 

De levende steen 

In vers 4 gaat het dan over naar een ander beeld, het beeld van de bouw. De 

gemeente is als een huis dat gebouwd wordt. Een huis van God. Als er vroeger 

een huis gebouwd werd dan werden er stenen gebruikt uit de natuur. Die stenen 

werden vaak uitgehakt en dan op maat gemaakt, zodat ze in de muur pasten. 

En Petrus roept ons op, wij die geproefd hebben hoe goed de Heer is, te laten 

voegen in dat gebouw. Voeg u, laat u gebruiken als levende stenen, laat je 

voegen in dat gebouw wat de gemeente is. Laat je modeleren. 

Soms moet er een stukje van je af, soms moet je iets van jezelf opgeven, 

zodat jij op je plek in het gebouw past. Niet iedereen kan altijd zijn zin krijgen in 

de gemeente. Laat je voegen, laat je gebruiken door de grote Aannemer, als 

levende stenen, voor de bouw van een geestelijke tempel. Een huis van God. 

Waar God met zijn Geest kan wonen. Dat is een gebouw waarvan Jezus 

Christus de Hoeksteen is. Voeg je bij hem, de levende steen. Jezus is de eerste 

levende steen. Hij is de opgestane, de eerste opgestane. En door Hem mogen 

wij ook levende stenen zijn. 

O ja, hij was verworpen. De Farizeeën en Schriftgeleerden hebben deze 

steen aan de kant gegooid. Ze hebben Jezus gekruisigd. Ze zijn over deze steen 
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gestruikeld. Daartoe waren die bouwlieden ook bestemd, zegt Petrus erbij. Maar 

de grote aannemer heeft hem opgepakt en heeft Jezus Christus gemaakt tot 

hoeksteen, de belangrijkste steen van het gebouw. 

 Dat was al door Jesaja geprofeteerd. ‘Maar dit zegt God, de HEER: Ik leg 

in Sion een fundament met een uitgekozen grondsteen, een kostbare hoeksteen. 

Wie zijn vertrouwen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht te zoeken’ 

(Jes. 28:16). Petrus zegt dat hier Jesaja na: Jezus Christus werd door God 

uitgekozen om zijn kostbaarheid. We hoorden dit ook bezingen in Psalm 118(:8): 

 

De steen, die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats 

ontzegd, werd tot verbazing der beschouwers ten hoeksteen door God 

zelf gelegd. 

 

Voeg je dan bij Hem, de levende steen, de opgestane Christus. Dan ontvangen 

ook wij het leven van de Heer en kunnen wij ons als levende stenen laten 

gebruiken voor de opbouw van de gemeente. Iedereen, u, ik, jij, ook jij mag je 

steentje bijdragen. En daarbij hoef je geen kei te zijn. 

 

Struikel niet 

Zorg er wel voor dat je je niet gaat ergeren. O ja, Jezus Christus kan een 

struikelblok, een struikelsteen voor je worden, een aanstoot, een ergernis. Daar 

is de Bijbel heel eerlijk in. En we zien het om ons heen ook gebeuren. Jezus 

Christus brengt groot geluk, maar brengt ook ongeluk. Jezus Christus brengt 

heil, maar ook onheil. De verkondiging van het evangelie roept tweeërlei 

antwoorden op. Heil voor wie gelooft, onheil voor wie niet gelooft. Hij is of je 

Rots, of je struikelblok. Je struikelt, zegt Petrus, als je Gods Woord niet 

gehoorzaamt. Bouw dan op Hem, op de rots, zodat je leven niet wegzinkt in het 

drijfzand van de wereld. Daar kennen jullie ook wel een liedje van, jongens en 

meisjes: 

 

Een wijs man bouwde zijn huis op de rots, een wijs man bouwde zijn 

huis op de rots, en de regen stroomde neer en de vloed kwam op, en 

het huis op de rots stond vast. 

Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand, een dwaas man bouwde 

zijn huis op het zand, en de regen stroomde neer en de vloed kwam op, 

en het huis stortte in met een plof. 

Dus bouw je huis op Jezus, de Rots. 

 

Laat je voegen in dat gebouw, de gemeente. En dwaal niet af. Wordt geen 

zwerfsteen. En wordt zelf ook geen steen des aanstoots voor anderen. Laten we 
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ons er samen juist over verheugen en over verwonderen dat God Jezus tot de 

Hoeksteen heeft gemaakt en met Psalm 118 verder zingen: 

 

Dit werk is door Gods alvermogen, door ’s Heren hand alleen geschied. 

Het is een wonder in onze ogen. Wij zien het maar doorgronden ’t niet. 

 

Geef niet toe aan zelfzuchtige verlangens 

In vers 11 begint een nieuw gedeelte. Wij zijn vreemdelingen, had Petrus al 

gezegd in hoofdstuk 1, ver van huis. Vreemdelingen die onderweg zijn naar huis, 

maar hoe zijn we dan onderweg? Het belangrijkste daarbij is: wees niet 

egoïstisch. Geef niet toe aan zelfzuchtige verlangens. Koester geen zelfzuchtige 

verlangens. Daar gaat het om, bij ons onderweg zijn naar Gods toekomst. Want 

zelfzuchtige begeerten brengen je ziel in gevaar en ook je toekomst. Dat is 

eigenlijk een soort samenvatting vooraf, voor wat komen gaat. Net zoals het 

tiende gebod een soort samenvatting is, maar dan achteraf, voor alle geboden. 

‘U zult niet begeren.’ Dat is hetzelfde: pas op voor zelfzuchtige begeerten. De 

oproep om dus niet toe te geven aan die zelfzuchtige verlangens wordt in het 

vervolg vanaf vers 12 tot en met hoofdstuk 3 vers 12, uitgewerkt voor 

verschillende maatschappelijke verbanden. 

 

Onze roeping 

Hoe hebben wij in verschillende maatschappelijke verbanden te staan als 

vreemdelingen onderweg? Eerst komt dan de verhouding burgers - overheid aan 

de orde (vanaf vers 13), dan werkgevers - werknemers (vanaf vers 18), 

vervolgens vrouwen - mannen (vanaf hfst. 3:1). Maar eerst geeft Petrus nog een 

opmerking vooraf in vers 12. Leidt te midden van de ongelovigen een goed 

leven, ook al maken ze je uit voor misdadiger. Dat is aardig actueel in deze tijd. 

Kerkgangers worden in talkshows voor halve criminelen uitgemaakt als ze graag 

naar de kerk willen. Ook al was het niet verstandig van de kerkenraad van 

Staphorst om in deze coronatijd met zoveel kerkgangergs samen te komen (ook 

al hielden ze zich geheel aan de coronamaatregelen), dat is nog geen reden 

voor zoveel haat. Sommige kerkgangers in Staphorst mochten niet eens meer 

op hun werk verschijnen, werden belaagd door scheldkanonnades en zelfs 

werden enkelen met de dood bedreigd. In zo’n samenleving leven wij. 

Ook in de tijd dat Petrus zijn eerste brief schreef was er aversie tegen 

de kerk. Juist ook toen werden de christenen in die antichristelijke omgeving 

‘gecriminaliseerd’. Ze werden door de publieke opinie verdacht gemaakt. Er 

werd gefluisterd: ‘Ze schijnen mensenvlees te eten. Ik hoorde het ze zelf zeggen: 

“neem, eet, dit is mijn lichaam.” En ze drinken mensenbloed en proberen 

kinderen en volwassenen in het water kopje onder te drukken en te verdrinken. 
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Ze kopen geen vlees op de markt dat aan de god Zeus is geofferd. Zo zijn ze 

bezig met een handelsboycot. En ze erkennen de keizer niet als de hoogste 

heer. Bovendien verkondigen ze vrijheid voor iedereen. Dus zetten ze slaven op 

tegen hun meesters. Ze vinden dat iedereen gelijk is in die Christus. Vrouwen 

net als mannen. En zo zetten ze de vrouwen aan om in opstand te komen. 

Het zijn allemaal misverstanden, maar toch. De naam ‘christen’ wordt 

een scheldwoord, zoals ze je vandaag de dag ook wel eens uitmaken voor 

‘christenhond’. En een heleboel gemeenteleden kunnen daar niet meer tegen. 

Ook al zijn die aantijgingen onjuist. Ze kunnen er niet meer tegen om 

denigrerend behandeld te worden. Velen geven het op. En neem ze het eens 

kwalijk. 

Maar Petrus wijst een andere weg. Hij roept op: houdt vol, volhardt. En 

even verderop in hoofdstuk 4 zegt hij: schaam je niet voor de naam ‘christen’. 

Draag hem tot eer van God. 

De weg die Petrus wijst is deze, en die geldt ook voor onze tijd: Leidt in 

deze godloze samenleving het goede leven, opdat zij door uw goede daden tot 

inzicht komen en God eer bewijzen. Met andere woorden, we moeten ze jaloers 

maken. Wij moeten ons juist meer dan voorbeeldig gedragen. Naar het 

voorbeeld van Jezus Christus. En dat beetje lijden maar voor lief nemen. In vers 

21 lezen we namelijk: ‘Dit is uw roeping. Ook Christus heeft geleden om uwentwil 

en daarmee een voorbeeld gegeven.’ Zo probeert Petrus de gemeente een hart 

onder de riem te steken. 

 

Burgers en overheid 

Hoe dat voorbeeldige leven er dan uitziet? Dat gaat hij dus nu uitwerken. Ten 

eerste: Erken, omwille van de Heer, het gezag van bestuurders. Onderwerp je 

aan het gezag van bestuurders. Nee, Petrus roept niet op tot massaal verzet 

tegen die godloze overheid. Geen anarchie, geen revolutie, maar onderwerp je. 

Dat is dus iets actiefs, onderwerpen. Dat doe je zelf, en dat doe je in vrijheid. 

Niet uit dwang. Erken het gezag van de keizer of van de koning, de hoogste 

autoriteit, en de gouverneurs. Dat klonk wel raar in die tijd. Want de keizer, werd 

die niet vereerd als een god? ‘Caesar is Heer’, ‘Caesar is Kurios’, moesten we 

belijden. En ook: goddelijke zoon. Moeten wij dat dan nazeggen? Dat kan toch 

niet, Jezus is toch Heer, de Kurios, de machthebber, Zoon van God. Daarom 

staat er ook een heel belangrijk bijzinnetje bij in vers 13. Erken het gezag van 

bestuurders, die door mensen zijn aangesteld. Aha. Farao, Caesar, de Japanse 

keizer, werden allemaal als goden vereerd, maar ze zijn het niet. Het zijn 

menselijke instellingen, die koningen, regeringen en gouverneurs, zoals 

bijvoorbeeld Pilatus gouverneur was. Ook Jezus onderwierp zich aan Pilatus. 
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Het zijn geen goddelijke instellingen. Erken ze omwille van de Heer, want die 

staat erboven.  

 

Romeinen 13 versus Openbaring 13 

Moet je nu altijd het gezag van de overheid erkennen? Ook Paulus zegt in 

Romeinen 13(:1-7) dat iedere burger het gezag van de overheid moet erkennen, 

want de overheid draagt het zwaard, dat is de politiemacht, niet tevergeefs. Maar 

ja, ik kan me voorstellen dat iemand zegt: moet je dan altijd de overheid 

gehoorzamen? Nee, want naast Romeinen 13 heb je ook Openbaring 13. Daarin 

gaat het over het beest uit de zee. Daarmee is de antichristelijke overheid 

bedoeld. De keizer ten tijde van de grote christenvervolgingen. Het beest uit de 

diepte, uit de donkere zee, dat is de plek waar de machten van het kwaad huizen, 

die soms boven water komen om  je naar beneden te trekken. Van zo’n 

beestachtige overheid hoeven we het gezag niet te erkennen. Tegen Hitler-

Duitsland komen we terecht in verzet. Een christen is tegen anarchie, maar ook 

tegen dictatuur. 

Als de overheid ons zou dwingen ons te laten inenten voor wat dan ook, 

als de overheid ons zou dwingen ons te laten steriliseren, omdat de bevolking te 

veel groeit, als de overheid ons zou dwingen om abortus te plegen als je zwanger 

bent van een kind met het syndroom van down, dan komen we terecht in verzet. 

Zoals ook in de tweede wereldoorlog. Maar anders: erken het gezag van de 

overheid. Laten we als kerken nu juist het goede voorbeeld geven, door ons aan 

de coronamaatregelen te houden. Juist een christen is een goede onderdaan. 

We helpen de overheid juist. God wil namelijk, dat we door goede te doen de 

mond snoeren van die onbenullige dwazen. Zoals bijvoorbeeld die zangeres en 

vlogger, die de coronamaatregelen belachelijk vond, iets waar ze later weer op 

is teruggekomen. Respecteer juist hen die over je gesteld zijn. Niet alleen de 

overheid, maar ook de politie, de boa’s. Ga ook respectvol om met 

ambulancepersoneel en mensen op de spoedeisende hulp, en journalisten. 

Geen anarchie. Laten we ons gehoorzaam naar de overheid gedragen, zodat de 

mensen niet kunnen zeggen: die kerk houdt zich er ook niet aan. 

Met andere woorden, zo zegt Petrus in vers 16, leef als vrije mensen en 

verschuil je niet achter je grondwettelijke vrijheid van godsdienst om je te 

misdragen. Handel als dienaren van God, als ‘slaven’ van God staat er letterlijk. 

Dat is prachtig uitgedrukt. We zijn vrije mensen, bevrijd zelfs op een bijzondere 

manier. Vrijgekocht door het bloed van Christus, vrijer kun je niet worden. Bevrijd 

van het kwaad en van de zonden en alle banden die ons naar beneden trekken 

in het verderf. Dat is zo geweldig, dat we graag als vrije mensen ‘slaaf’ willen 

worden van God. Van niemand anders dan van God. Niets liever willen we, dat 

Hij onze meester is, en dat Hij het in ons leven voor het zeggen heeft. In die 
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gezagsverhouding sta ik uiteindelijk. En dat maakt mij vrij. Voor Paulus is ‘slaaf 

van Christus’ zelfs een eretitel (Rom. 1:1; Gal. 1:10). 

 

Werknemers en werkgevers 

Dat is dan gelijk een springplank naar het volgende onderwerp, het volgende 

maatschappelijke verband dat Petrus noemt: ‘slaven erken het gezag van uw 

meester.’ Nu is het niet zo dat Petrus hier oproept om de slavernij goed te 

keuren, helemaal niet. Hij wil het onderwerp aan de orde stellen op een niet 

revolutionaire manier. 

Voordat we verder gaan, moet we eerst iets weten over de slaven van 

toen. Het zijn niet de wantoestanden zoals we die kennen uit het 

slavernijverleden van Nederland met de slaven uit Afrika. Het gaat hier om 

huisslaven. Dat waren mensen die bij iemand in dienst waren, die onderwijs 

verzorgden bijvoorbeeld voor de kinderen. Een onderwijzer was een slaaf, een 

administrateur of een secretaris die je in dienst had om de administratie te doen 

voor je bedrijf, was ook een slaaf. Je zou slaven toen kunnen vergelijken met de 

medewerkers, met de werknemers nu. Behalve met één verschil: zij waren niet 

vrij. Ze konden voor een bedrag weer doorverkocht worden aan iemand anders. 

Het lijkt wel een beetje op de transfers bij topvoetballers. Zoals Lionel Messi, die 

kan ook weer verkocht worden naar een andere club. Alhoewel ik denk, dat die 

antieke slaven voor een veel lager bedrag werden verkocht dan deze voetballer. 

Nu was er deining ontstaan. Want als mensen door het geloof vrij zijn in 

Christus – en dat is zo – en slaven zijn gelijk aan hun meester – en dat is zo, 

want ze zitten samen aan één avondmaalstafel – dan zijn ze toch ook vrij om te 

gaan. Of zelfs in opstand te komen. ‘Dat moeten jullie niet doen’, zegt Petrus 

tegen de gelovige slaven. ‘Slaven, erken het gezag van uw meesters. En heb 

ontzag voor hen. Ook al zijn ze ook nog onrechtvaardig tegen je. Want als jullie 

in opstand zouden komen zou er chaos ontstaan en dat doet de zaak van het 

evangelie geen recht.’ 

Als je dat vertalen wilt naar deze tijd: ‘werknemers werk positief mee in 

het bedrijf van je baas. Loop niet de kantjes er vanaf, maar doe eens iets meer 

dan er van je gevraagd wordt. Maak even wat werk af als het al vijf uur geweest 

is. En dan wordt het een keer kwart over vijf. En werkgevers, wees goed voor je 

werknemers. Waardeer en respecteer ze en geef ze regelmatig complimentjes, 

zet dat in je agenda, zodat je het niet vergeet.’ 

‘En’, zo gaat Petrus in het algemeen verder vanaf vers 19, ‘als je wat te 

lijden hebt, vanwege je goede daden, verdraag dat dan. Dat is je roeping. En 

denk dan aan Christus die ook geleden heeft.’ ‘Om uwentwil’, zegt Petrus er dan 

bij. Hij was het die vrijwillig de onvrijheid aanvaardde en u daarmee een 
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voorbeeld geeft. Dat is prachtig, dat Petrus de beide aspecten van wat Christus 

in het kruis doet, hier in één zin noemt: 

 

• Christus deed het voor óns 

• Christus deed het ons vóór 

 

Snap je? Dat eerste, ‘Christus deed het voor ons’ is Gods genade, waaruit wij 

mogen leven. En voor dat tweede, ‘Christus deed het ons voor’, geldt: treedt dan 

in Zijn voetsporen. Neem Hem als voorbeeld. En dan volgt Jesaja 53: die 

geleden heeft, die de straf heeft gedragen, enzovoort. 

 

Volg Zijn voetsporen 

Jongens en meisjes, als je wel eens op het strand loopt, een beetje aan de natte 

kant waar het water net weg is gegaan, dan zie je wel eens van die voetstappen 

staan van iemand die daar heeft gelopen voor jou. Kijk maar naar het plaatje 

boven dit hoofdstuk. En dan is het een leuk spelletje om in die voetstappen 

proberen te stappen. Juist als die stappen iets te ver uit elkaar staan, om dat dan 

toch te proberen. Probeer zo in de voetstappen van Jezus te stappen. Doe wat 

Hij deed, neem Hem als voorbeeld. Vergeef je vijand, heb lief je naaste, eer je 

vader en je moeder en houd God hoog boven alles. 

 

Wat een rijkdom krijgen we hier uit deze brief van Petrus voorgeschoteld. En wat 

actueel is alles. Volgende week gaan we verder met hoofdstuk 3. Dat begint met: 

‘vrouwen erken het gezag van uw man’, en ‘mannen ga verstandig om met uw 

vrouw die brozer is dan u.’ Wauw, ik ben benieuwd wat dat voor preek zal 

worden.              
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1 Petrus 3 (zondag 25 oktober 2020, 9.30 uur) 
 

 
Christus Pantocrator, Chora kerk, Instanbul 

 

     [1] Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: erken het gezag van uw man. Dan zullen 

mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden daarvoor gewonnen 

worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen,  [2] 

omdat ze zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God.  [3] Uw schoonheid moet 

niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden 

sieraden of elegante kleding,  [4] maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een 

zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.  

[5] Daarmee tooiden zich vroeger ook de heilige vrouwen die hun hoop op God 

vestigden en het gezag van hun man erkenden,  [6] zoals Sara; zij 

gehoorzaamde Abraham en noemde hem ‘heer’. U bent haar dochters wanneer 

u het goede doet en u zich geen angst laat aanjagen. 
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     [7] U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. 

Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het 

nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg. 

     [8] Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb 

elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.  

[9] Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan 

niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u 

geroepen.  [10] Immers: ‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen 

laster of leugens over zijn lippen laten komen,  [11] hij moet het kwaad uit de 

weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven.  [12] Want de 

Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, 

maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.’ 

     [13] Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het 

goede?  [14] Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent 

u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u 

door niets in verwarring brengen;  [15] erken Christus als Heer en eer hem met 

heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees 

dan steeds bereid om u te verantwoorden.  [16] Doe dat dan vooral zachtmoedig 

en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend 

over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster.  

[17] Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goeddoet dan omdat 

men kwaad doet. 

     [18] Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor 

de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te 

brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt.  

[19] Hij is naar de geesten gegaan die gevangenzaten, om dit alles te 

verkondigen  [20] aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, 

toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts 

enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered,  [21] en dat water is een 

voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop 

wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver 

geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus,  [22] 

die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de 

engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn. 

 

Vrouwen en mannen 

Laat ik maar gelijk duidelijk beginnen. Nee mannen, dit is geen tekst die je kunt 

gebruiken om je vrouw onder de duim te houden. Integendeel zelfs. Jammer hè. 

Of: ‘O gelukkig’, hoor ik vrouwen al verzuchten. Nee, Petrus wil hier iets heel 

anders zeggen. Iets wat nu nog steeds geldt. Want de Bijbel is geen ‘krankjorum 



25 
 

boek van vroeger’, zoals Maarten van Rossum zei, als ‘jury’ in het 

televisiespelletje ‘De slimste mens’. 

Had Paulus al niet gezegd, dat in Christus niet alleen heren en slaven, 

maar ook mannen en vrouwen gelijk zijn? ‘Mannen en vrouwen, u bent allen één 

in Christus’ (Gal. 3:28). Dat was nog wel een dingetje in die Grieks-Romeinse 

wereld. O ja, voor die Grieks-Romeinse burgers was familie heel belangrijk. Maar 

het bleef wel een patriarchale samenleving. De man was de baas. De positie van 

vrouwen ten opzichte van mannen was ongelijk. Vrouwen waren thuis, zorgden 

voor hun mannen en als moeders voor hun kinderen. In het openbare leven 

traden vrouwen niet op. Voor de grote en gezaghebbende filosoof en 

wetenschapper Aristoteles (4e eeuw v. Chr.) was de vrouw niet meer dan een 

stuk gereedschap. Dat is de samenleving waarin Petrus, maar ook Paulus, zegt 

dat mannen en vrouwen in Christus gelijk zijn. Voel je hem! Dat geeft spanning. 

Want in de christelijke gemeente namen vrouwen al veel meer een 

gelijkwaardige plaats, maar in de samenleving niet. In Handelingen 21:9 lezen 

we dat in de gemeente van Caesarea vier vrouwen waren die profeteerden, zeg 

maar preekten. In 1 Korintiërs 11:5 lezen we dat vrouwen openlijk aan de 

gebeden mochten deelnemen. Ze gingen 

dus in diensten voor in gebed. In 

Filippenzen 4:2-3 meldt Paulus dat 

vrouwen hem hebben geholpen bij de 

verkondiging van het evangelie. En Febe 

was in de gemeente van Kenchreeën 

zelfs een diaken (Rom. 16:1). 

Als je meer over de vrouw in het 

ambt wilt weten, is daarvoor een brochure 

beschikbaar op het rek in de hal van de 

kerk of op de website (Waarom er in de 

Hervormde gemeente ‘De Hoeksteen’ 

ook vrouwelijke ambtsdragers zijn). De 

plaats die de vrouw kreeg in de gemeente 

was een duidelijk teken van de grote 

vernieuwing die het evangelie had 

gebracht. In Christus zijn zowel joden als 

heidenen, heren als slaven en mannen als vrouwen gelijk. Eén in Christus. 

 

Preken zonder woorden 

Maar stel nu dat jij, als vrouw, tot geloof bent gekomen en van Christus bent, 

maar je man niet. Moet je dan zeggen: ‘Ik ben nu gelijk aan jou, dus je kunt me 

niet meer zomaar dingen opdragen.’ Je kunt je voorstellen dat dit wel aanleiding 
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kon zijn tot opstand of revolutie in de verhouding tussen man en vrouw. Binnen 

de gemeente werd die gelijkheid wel beleefd en ook in gezinnen, waar zowel 

mannen als vrouwen tot geloof waren gekomen. Maar in de huwelijken waarin 

christelijk geworden vrouwen getrouwd waren met mannen die nog heidens 

bleven, die afwijzend tegenover het evangelie stonden, die weigerden Gods 

boodschap te aanvaarden, zoals het hier staat, kon dit conflicten geven. Want 

het kwam namelijk veel voor, dat vrouwen tot geloof kwamen en mannen niet. 

Het evangelie had een speciale aantrekkingskracht op vrouwen. Vooral op de 

vooraanstaande Griekse vrouwen, zo lezen we in Handelingen 17(:4,12). 

Die mannen die wilden gewoon hun huwelijk op de oude voet 

voortzetten, terwijl hun gelovige vrouwen in de gemeente in het evangelie 

hoorden dat ze in Christus gelijk zijn. En dan vragen die vrouwen zich af: ‘Wat 

moeten we nu doen? Moeten we voor onszelf opkomen en moet ik het mijn man 

maar eens goed zeggen?’ Nee, zegt Petrus, geen opstand. Dan zou er chaos 

ontstaan. Dat zou de samenleving op z’n kop zetten, ontwrichten. En dat zou het 

evangelie schade toebrengen. Daarom zegt hij (lees maar mee in vers 1): ‘Erken 

het gezag van uw man.’ Juist dan zullen die mannen, die weigeren Gods 

boodschap te aanvaarden, voor het evangelie gewonnen worden. Alleen al door 

het gedrag van hun vrouw, zonder dat ze iets hoeft te zeggen. 

‘Daarom’, zo zegt Petrus, ‘leef zuiver uit ontzag voor God. Doe het 

goede, leef voorbeeldig naar het voorbeeld van Jezus Christus.’ Probeer in de 

voetstappen van Jezus Christus te stappen. Zoals je op het strand in de 

voetstappen van iemand die voor je ging probeert te stappen (zie plaatje bij hfst. 

2). Als jullie ongelovige mannen dat zien, hoef je zelfs niets te zeggen. Je goede 

gedrag is een woordeloze prediking. Misschien nog wel sprekender dan het 

woord van de preek in de kerk. Door je handel en wandel ben je getuige van 

Christus. Juist zo brengen jullie je vrijheid in de praktijk. Door je zuiverheid, je 

schoonheid te laten zien.  

 

Echte schoonheid zit van binnen 

Vervolgens gaat Petrus in vers 3 nog een stapje verder. Veel mensen, en niet 

alleen jongeren, vinden uiterlijk belangrijk: hoe zie je eruit. Vooral voor meisjes 

en jonge vrouwen is uiterlijk een heel ding. ‘Zie ik er wel mooi genoeg uit?’ 

Hoeveel meisjes zijn niet onzeker over hun uiterlijk. Nu mag je er natuurlijk best 

goedverzorgd uitzien. Je mag je best opmaken. Maar uiterlijke schoonheid is niet 

het belangrijkste in een relatie. Als een jongen alleen maar verliefd op je is, 

omdat je er mooi uitziet, maar niet van je houdt om wie je bent, dan zit er iets 

niet goed. Echte liefde zit van binnen, in je hart. ‘Wees daarom mooi van binnen’, 

zegt Petrus hier. Je kunt heel mooi zijn opgemaakt, en je kunt net naar de kapper 

zijn geweest, je haar prachtig ingevlochten, je kunt allerlei sieraden omhangen 
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en mooie kleren aandoen – dat geldt ook voor jongens natuurlijk, je kunt stoere 

kleren aandoen om er leuk uit te zien voor een meisje – maar als jullie dan in je 

relatie ruzie hebben dan is er niks moois meer. 

Wees daarom mooi van binnen, in je hart. Met een zacht en stil gemoed. 

Dat, zegt Petrus, dát is een onvergánkelijk sieraad, dat God kostbaar acht. En 

laat je daarbij inspireren door de heilige vrouwen in de Bijbel die dat ook deden, 

zoals Sara. Wees dochters van Sara en doe het goede. 

En laat je geen angst aanjagen. Dat is nog wel even fijn, dat Petrus dat 

erbij zegt. Wat betekent dat? Nou, dat duidelijk moet zijn dat dit ‘erken het gezag 

van uw man’, niet een oproep is om je als vrouw te laten onderdrukken. Het gaat 

er niet om een sloofje te zijn. Die onderwerping is geen doel op zich. Je 

voorbeeldige gedrag dient juist de verbreiding van het evangelie, zodat je 

ongelovige man tot bekering komt. Wees dus niet bang, maar wees sterk en doe 

je heilige taak. 

 

Als een kostbare vaas 

Vervolgens richt Petrus zich tot de mannen in de gemeente. Hij laat nu ook hen 

zien, dat het evangelie tot een nieuwe verhouding leidt tussen man en vrouw. 

‘Behandel je vrouw met respect, want ze deelt samen met u in de genade van 

het nieuwe leven.’ Zie je, weer wordt gewezen op die gelijkheid. Je deelt samen 

in de genade van het nieuwe leven. Letterlijk staat er: ‘Jullie zijn allebei mede-

erfgenamen.’ Dat verwijst weer naar hoofdstuk 1 waar Petrus dat ook al heeft 

gezegd. 

‘Ga dus verstandig met je vrouw om,’ zo lezen we in vers 7, ‘die brozer 

is dan u.’ Voor het begrijpen van dit beeld moet je weten, dat in die tijd de vrouw 

werd vergeleken met broos aardewerk. Als wij dat thuis lezen moeten we altijd 

wel een beetje lachen. Als ik dan tegen mijn vrouw zeg: ‘Ach, lief broos vaatje.’ 

Nu zult u zeggen, die Inge is niet zo’n broos type. Nee, het is juist een stevige 

en sterke vrouw, en daar ben ik ook heel gelukkig en heel blij mee. Toch worden 

wij mannen hier opgeroepen zo voorzichtig met onze vrouw om te gaan als ware 

ze broze vaatjes of vaasjes. Dat is dus niet geringschattend bedoeld, zo van: 

vrouwen zijn toch maar het zwakkere geslacht. Integendeel. Het is bedoeld om 

je vrouw juist hoog te houden. Door haar te behandelen als een kostbare vaas. 

 

Knielen 

Al deze uitspraken verheffen dus de vrouw boven het niveau waarop ze toen 

maatschappelijk stond. Vrouwen worden opgeroepen niet de maatschappelijke 

structuren omver te werpen – geen opstand – en mannen worden opgeroepen 

hun vrouwen hoog te achten. Zonder revolutie wordt de verhouding tussen man 

en vrouw eigenlijk omgekeerd. 
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Als een jongen zijn vriendin vraagt om met hem te trouwen, dan knielt 

hij vaak voor haar bij zo’n aanzoek. Dat is mooi. Want als je knielt, dan maak je 

je zelf klein. Je kijkt dan op tegen je vriendin. Niet omdat je jezelf wilt verlagen, 

maar omdat je je toekomstige vrouw wilt hoog achten. Het zou heel raar zijn om 

op een trapje te klimmen en dan van bovenaf naar beneden roepen: ‘Wil je met 

me trouwen?’ Dan lijkt het of je haar er onder wilt houden. Nee, je knielt en vraagt 

of ze met je wil trouwen. Zo maak je jezelf klein, omdat je groot van haar denkt. 

Een prachtig symbool is dat knielen. Kortom: houd je vrouw hoog. 

 

Samen bidden 

Als je als man en vrouw zo met elkaar omgaat, zegt Petrus, dan kun je ook 

samen bidden. Dat vraag ik ook altijd als ik een gesprek heb met een jongen en 

een meisje die gaan trouwen. ‘Bidden jullie samen, hardop?’ Sommigen wel, 

sommigen niet. ‘Begin daar dan vanaf nu eens mee, hardop samen bidden. De 

ene keer bidt jij hardop en de andere keer je vriendin. En dan luister je naar 

elkaar en dan proef je ook wat er ten diepste in de ziel van je man of je vrouw 

leeft.’ Dat is prachtig: ‘O, leeft dat allemaal in je?’ Want tegen God kun je alles 

zeggen, die snapt het precies. Als je tegen elkaar praat, is het nog wel eens: ‘Ja, 

nee, ik bedoel eigenlijk dit.’ Zelfs als ik met mijn vrouw praat, heb ik dat nog wel 

eens, ook al zijn we meer dan 40 jaar getrouwd. Dan heb je soms nog wat meer 

woorden nodig om precies duidelijk te maken wat je bedoelt. Bij God is dat niet 

zo. Je kunt zeggen wat je wilt en wat in je hart leeft. God begrijpt dat direct. En 

dan ziet je partner ook wat er in jouw hart leeft. Dat is prachtig om ook zo met 

elkaar verbonden te zijn. 

 

Elkaar zegenen 

Tot slot zegt Petrus in vers 8 een beetje samenvattend voor mannen en vrouwen 

in hun huwelijk: ‘Wees allen eensgezind. Leef met elkaar mee, heb elkaar lief als 

gelijken, net zoals broeders en zusters in de gemeente elkaar liefhebben als 

gelijken. En wees bereid de minste te willen wezen.’ Als je dit zo leest, en nu ook 

de achtergronden weet, komt de verhouding tussen man en vrouw wel in een 

heel ander perspectief te staan. 

Als Petrus het dan heeft over ‘de minste willen wezen’, en over broeders 

en zusters, trekt hij deze oproep breder. Niet alleen in het huwelijk, maar ook in 

de gemeente moeten we de minste willen zijn, zoals Christus de minste wilde 

zijn. Als je uitgescholden wordt, scheld dan niet terug. Dat deed Jezus ook niet 

toen Hij uitgescholden werd. Zegen juist. Spreek goede woorden over de ander, 

want dat is zegenen. Jezus zegt zelfs: ‘Zegen hen die u vervloeken, en bid voor 

hen die u belasteren’ (Luk. 6:28 HSV). Dat is je taak, dat is je roeping in de 
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christelijke gemeente. Om dat te onderstrepen, haalt Petrus Psalm 34 aan. Ik 

heb beide teksten even naast elkaar gezet:

 

1 Petrus 3:10-12 

[10] ‘Wie het leven liefheeft en 

gelukkig wil zijn, moet geen laster of 

leugens over zijn lippen laten 

komen,  [11] hij moet het kwaad uit 

de weg gaan en het goede doen, en 

voortdurend vrede nastreven.  [12] 

Want de Heer verliest de 

rechtvaardigen niet uit het oog en 

luistert naar hun gebeden, maar hij 

keert zich tegen wie kwaad doen.’  

 

 

Psalm 34:13-17 

[13] Hebben jullie het leven lief, 

wil je goede jaren genieten? 

[14] Behoed dan je tong voor het 

kwaad, je lippen voor woorden van 

bedrog. [15] Mijd het kwade, doe 

wat goed is, streef naar vrede, jaag 

die na. 

[16] Het oog van de HEER rust op 

de rechtvaardigen, zijn oor luistert 

naar hun hulpgeroep. [17] Toornig 

ziet de HEER wie kwaad doen aan, 

hij wist hun namen op aarde uit 

 

‘Zalig de vervolgden’ 

Vanaf vers 13 begint een nieuw onderwerp. Dat lijden van Christus brengt hem 

op nog weer een andere gedachte. Over het lijden, dat wij als gemeente soms 

hebben te ondergaan. Daarover zegt Petrus: ‘Wees ook dan niet bang. Want 

zelfs als je moet lijden, ben je nog gelukkig te prijzen.’ ‘Nou Petrus, dat moet je 

maar eens even uitleggen. Dat snap ik niet. Als je lijdt, ben je toch niet gelukkig. 

Dan ben je juist ongelukkig! Hoe kan dat nou?’ Maar weet je dan niet meer wat 

Jezus gezegd heeft in de zaligsprekingen (Mat. 5:11-12)? ‘Gelukkig, zalig zijn 

jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad 

betichten. Verheug je en juich, want je zult een schat in de hemel hebben.’ 

 

Uit het hoofd, uit het hart 

Wees niet bang, en laat je ook niet van streek brengen. En als je gevraagd wordt 

over het evangelie, wees dan altijd bereid om hartveroverend te spreken over de 

hoop die in je is. Hoe je dat doet? 

Er is een Joods gezegde: ‘Als iemand u vraagt naar de Torah, moet je 

niet gaan stotteren, maar moet je iets paraat hebben. Daarom vraagt de Torah 

er om, delen daarvan uit je hoofd te leren. Voor ons is ‘uit je hoofd leren’ niet 

meer zo in. Wij doen dat niet meer. In het Engels heet dat: ‘learning by heart’ 

(leren vanuit je hart). Laten we dat dan doen. Als je iets uit je hoofd leren moeilijk 

vindt, leer dan een tekst uit je hart. Zodat je altijd bereid, voorbereid bent, als ze 

je vragen: ‘Wat betekent dat evangelie dan?’ Dan heb je iets in je hart, dat je van 

harte kunt delen. Bijvoorbeeld Johannes 3:16: ‘Zo lief had God de wereld dat Hij 
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Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet 

verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Verloren gaan kan dus wel, maar God 

wil dat niet. Hij wil dat je eeuwig leeft. Zoiets, of natuurlijk een andere tekst die 

in je hart leeft. Dan kun je je altijd verantwoorden van de hoop die in je leeft. 

 

Gert-Jan en Gor 

‘Doe dat zachtmoedig en met een zuiver geweten, dan zullen de mensen die 

zich honend over je goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich gaan scham-

en over hun laster. Dus geen irritatie moeten we als christenen opwekken. Dan 

moet ik denken aan bijvoorbeeld Gert-Jan Segers. Hoe die in praatprogramma’s 

op tv zachtmoedig en met respect spreekt over de hoop die in hem is. Of aan 

die Armeens-Nederlandse spoedeisendehulparts Gor Khatchikyan, die zo 

onbevangen over zijn christelijk geloof spreekt. 

En als ze je dan toch nog uitschelden omdat je christen bent, blijf dan 

toch het goede doen. Want het is beter te lijden, omdat je goed doet, dan dat je 

moet lijden vanwege het kwade dat je doet. Want dat kon je wel eens verdiend 

hebben. Neem dan ook hierin weer een voorbeeld aan Christus. Hij heeft ook 

geleden, terwijl Hij het goede deed. 

 

Die Christus 

Als Petrus daar dan over begint, over het lijden van Christus voor dat goede, dan 

lijkt het wel of hij in een hogere versnelling komt. Hij begint ineens heel 

enthousiast te worden. Alsof ook hij zich nu wil verantwoorden van die hoop die 

in hem is. ‘Die Christus hè, waar ik het nu over heb, die Christus die geleden 

heeft, die deed dat voor onze zonden, voor ons onrechtvaardigen. Voor eens en 

altijd heeft Hij dat offer gebracht. Dat hoeft nooit meer over. En dat deed Hij om 

jullie bij God te brengen. Die Christus hè, die werd gedood naar het lichaam, 

maar naar de Geest tot leven werd gewekt.’ Dat is Petrus’ manier om te zeggen, 

dat we hier te doen hebben met de Gekruisigde en de Opgestane. 

 

De overwinning geproclameerd in het dodenrijk 

In deze gestalte, als gekruisigde en opgestane Heer, is Hij ook naar de geesten 

gegaan, zo gaat Petrus verder. En dan vallen worden als: ‘gevangen zitten’, 

‘verkondiging’, ‘Noach’, ‘doop’, en dan denk je: ‘Waar gáát dit over? Waar heeft 

Petrus het aan het eind van hoofdstuk 3 over?’ Het allemaal zo cryptisch. Over 

deze laatste verzen van hoofdstuk 3 is enorm veel geschreven. Het lijkt wel of 

Petrus het ergens over heeft, dat toen in de gemeenten wel bekend was maar 

voor ons helemaal niet meer. Maar wat was dat dan? Is Jezus het evangelie 

gaan verkondigen aan de doden in het dodenrijk, zodat zij dan nog een tweede 

kans hebben? Zodat ze zich nog kunnen bekeren? Zitten die geesten in een 
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soort vagevuur, is dat bedoeld hier? De rooms-Katholieke kerk heeft dat er wel 

in gelezen. 

Laten wij deze verzen eens nauwkeurig gaan lezen. Vers 19 begint 

eigenlijk met: ‘Zó is Hij…’. In vers 18 heeft Petrus het over Christus als de 

Gekruisigde én de Opgestane, zó is Hij naar de geesten gegaan. Dat wil zeggen: 

als de overwinnaar op dood en dodenrijk. In die gestalte is Hij naar de geesten 

gegaan. 

Dat lezen we in de Bijbel (Mat. 12:39-40; Ef. 4:9), maar ook onze 

belijdenis zegt dat na. ‘Hij is gestorven, begraven, neergedaald in het rijk van de 

dood.’ Net als ieder mens die sterft, is Jezus Christus ook gestorven en in het 

dodenrijk neergedaald. Maar niet om daar te blijven tot de dag van de opstanding 

zoals wij (lichamelijk). Want Hij is de overwinnaar van de dood. Als overwinnaar 

is Hij dus naar de onderwereld gegaan om ook dáár Zijn overwinning te 

proclameren, om ook dáár Zijn overwinning uit te roepen. Dat de beloofde 

verlossing door God waar is geworden. Dat door Zijn lijden en kruisdood, zonde 

en kwaad, duivel en dood zijn overwonnen. 

 

Het dodenrijk met verschillende afdelingen 

 Voor ons is dat toch wel wat moeilijk voorstelbaar. Hoe zag men in die tijd dat 

dodenrijk dan precies? Het dodenrijk zag men als de tijdelijke verblijfplaats van 

de doden (Sjeool in OT), waar de doden een soort schimmig, schaduwachtig 

bestaan hadden. Vandaar dat hier gesproken wordt over ‘geesten’. Denk ook 

aan het verhaal van Saul bij de dodenbezweerster in Endor, waar de dode 

Samuël als geest werd opgeroepen (1 Sam. 28:3-25). Een praktijk overigens die 

Saul zelf (vers 3) had verboden en door de Bijbel ten zeerste wordt afgekeurd. 

In dat dodenrijk had je verschillende afdelingen. Denk maar aan de het 

verhaal van de rijke man en de arme Lazarus (Luk. 16:19-31). Na zijn overlijden 

kwam de rijke man op een plek, waar hij hevig gekweld werd. Een plek die hier 

in 1 Petrus 3 ‘gevangenis’ wordt genoemd, terwijl Lazarus aan het hart van 

Abraham kwam, in de schoot van Abraham. Een prachtig plek die ook wel 

‘paradijs’ genoemd wordt. Denk maar aan Jezus aan het kruis. Als Hij tegen de 

ene moordenaar die zich bekeert, zegt: ‘Heden zult u met Mij in het paradijs zijn’ 

(Luk. 23:43). En tussen die twee afdelingen zit een onoverbrugbare kloof. 

Lazarus kan niet bij die rijke man komen ook al vraagt hij daarom. Voor die rijke 

man is het een gevangenis, die tijdelijke strafplaats. 

Er was dus een afdeling voor de rechtvaardigen, de gelovigen, de 

gehoorzamen, en een afdeling voor de onrechtvaardigen, de ongelovigen, de 

ongehoorzamen. En al die doden wachten op de wederopstanding van de doden 

en het laatste oordeel. Dan zullen de rechtvaardigen de nieuwe aarde beërven, 

die erfenis waar Petrus het over had. En de onrechtvaardigen wacht de tweede 
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dood, de definitieve dood (Opb. 2:11; 20:6,14; 21:8). En daarna zal ‘God alles 

zijn in allen’ (1 Kor. 15:28). Dat was de voorstelling. 

  

Vagevuur? 

Nu is Christus in dat dodenrijk gekomen, in de afdeling die hier de ‘gevangenis’ 

wordt genoemd. Daar wordt door Christus verkondigd – geproclameerd – dat 

God in Jezus Christus de grote overwinnaar is. En dat wordt geproclameerd aan 

die doden, die mensen die ten tijde van Noach weigerden God te gehoorzamen, 

toen God geduldig wachtte. God wachtte tot ze zich zouden bekeren, maar ze 

hebben niet geluisterd. Al die jaren niet, die Noach bezig was om de ark te 

bouwen. 

Christus is dus naar het dodenrijk gegaan om die boodschap van Zijn 

overwinning aan hen te proclameren. Dat is dus een aanklacht tegen die 

ongehoorzamen, die ongelovigen van toen, èn tegelijk een waarschuwing voor 

alle ongehoorzamen nu, om zich te bekeren. 

Het gaat hier dus niet om een soort vagevuur. Want nergens blijkt dat 

de generatie van Noach hier een tweede kans krijgt. Waarom zouden zij wel een 

tweede kans krijgen en alle andere gestorvenen niet? Nergens wordt ook 

gesproken over het effect of het resultaat van deze prediking. Het is alleen maar 

een proclamatie, een uitroepen van de overwinning. En nergens wordt een 

‘gevangenis’ een plek genoemd, waar gewacht wordt op heil, zaligheid. Sterker 

nog: in de ark werden slechts acht mensen gered, zo gaat Petrus verder. 

 

Alle macht, ook onder de aarde 

Dus wat is hier aan de hand? Die generatie van Noach wordt hier tot voorbeeld 

gesteld van de onbekeerlijkheid. Net zoals dat in Mattëus 24:37-39 gebeurt. Daar 

worden ook diezelfde mensen aangehaald. Het is een aanklacht tegen de 

ongehoorzaamheid. Deze woorden van Petrus klinken in onze oren als een 

nogal omslachtige manier om tegen de lezers van zijn brief te zeggen: ‘Bekeert 

u. Wordt gehoorzaam aan het Woord van God.’ Maar dat is, simpel gezegd, 

precies de boodschap, de strekking van dit gedeelte: een waarschuwing aan ons 

adres. 

Kortom: Christus de overwinnaar is afgedaald in het rijk van de dood, 

om Zijn heerschappij uit te roepen, om te proclameren: ‘het is volbracht’. Het is 

een lied dat Zijn alomvattende macht bezingt. Christus’ heerschappij stuit op 

geen enkele grens. Hij heeft alle macht, in de hemel, op de aarde en… onder de 

aarde. Hij is het dodenrijk binnengegaan, èn is daarna ook de hemel 

binnengaan, zoals dit hoofdstuk dan afsluit in vers 22. Er is geen plaats zo ver, 

zo diep, waar Zijn regeermacht niet zal doordringen. 
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Daarom, bekeer je voor het te laat is, zoals bij Noachs generatie. Doe 

niet zoals die mensen ten tijde van Noach. Pas op, zeg niet: ‘Nou, zo’n vaart zal 

het wel niet lopen. Na ons de zondvloed.’ In plaats daarvan: laat je dopen. Want 

dat is het teken van je redding. Slechts acht mensen werden ten tijde van de 

grote watervloed gered. Dat water is een voorafbeelding van de doop waardoor 

u nu gered wordt. Zoals Noach en zijn gezin door het water heen werden gered, 

zo wordt u en uw gezin nu ook door het water heen gered, als je je laat dopen. 

Nee, Gods genade is niet slechts het aanbieden van een paraplu tegen de regen. 

Het is het aanbieden van een ‘ark der verlossing’, een scheepje onder Jezus’ 

hoede in de storm, als de grote golven over je komen. 

 

Rein geweten 

Ten slotte zegt Petrus: ‘De doop wast niet het vuil van uw lichaam, … maar wast 

de zonde van je ziel. Zoiets zou je verwachten dat er achteraankomt. Maar dat 

staat er niet. Er staat wat cryptisch: ‘De doop is een vraag aan God om een 

zuiver geweten.’ Dat is raar. Het is een vraag aan God? Is de doop dan een soort 

gebed? Opmerkelijk, vreemd. Als je in de Statenvertaling kijkt, zie je dat het 

woord ‘God’ niet bij vraag staat, maar bij geweten. ‘De doop is een goed geweten 

tot God’. Bovendien kan het woord ‘vraag’ ook ‘verplichting’ betekenen van 

degene aan wie je iets vraagt. Dus ook ‘geschenk’. Maar dan wordt het helder. 

De doop is een geschenk van God. Met de doop ontvangen we van God het 

geschenk van een goed geweten ten opzichte van God. 

Nu word het duidelijk. Laten we die zin nog eens lezen. ‘De doop wast 

niet het vuil van het lichaam,’ dat snappen we, ‘want met de doop ontvangt de 

mens van God geestelijke reiniging, wat ook je geweten rein maakt naar God 

toe. Je mag dus een rein geweten hebben naar God toe. Je hoeft je dus niet 

meer schuldig te voelen over gedane zonden. Je mag daarvan bevrijd zijn. Dat 

heeft Christus namelijk van je overgenomen. Je bent rein. Dat is de gave van de 

doop die je mag ontvangen. 

Halleluja, prijs de Heer die aan de rechterhand van God zit en die alle 

engelen, machten en krachten heeft onderworpen. 
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1 Petrus 4 (zondag 1 november 2020, 19.00 uur) 
 

 
‘Dit heb Ik geleden voor jou, maar wat deed je voor Mij?’ staat onder 

dit schilderij van Domenico Feti: Ecce Homo (zie de mens) 

 

     [1] Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u 

zich net als hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden 

heeft, met de zonde heeft afgerekend.  [2] Zo iemand laat zich gedurende de 
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rest van zijn leven niet meer leiden door menselijke verlangens maar door Gods 

wil.  [3] U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de ongelovigen 

plezier hebben: losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slemppartijen en 

verwerpelijke afgodendienst.  [4] Zij vinden het vreemd dat u niet langer meedoet 

aan hun liederlijke uitspattingen en ze spreken daarom kwaad over u.  [5] Maar 

ze zullen zich daarvoor moeten verantwoorden tegenover hem die zich 

gereedhoudt om recht te spreken over levenden en doden.  [6] Ook aan de 

doden is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven op 

aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven. 

     [7] Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder 

van geest, zodat u kunt bidden.  [8] Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde 

bedekt tal van zonden.  [9] Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen.  [10] Laat 

ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen 

daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven 

betaamt.  [11] Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u 

zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo 

doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht 

toekomt, voor eeuwig. Amen. 

     [12] Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die 

u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks.  [13] Hoe meer u deel hebt aan 

Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal 

uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt.  [14] Als u gehoond 

wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat 

betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust.  [15] Laat niemand van 

u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of 

onruststoker.  [16] Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en 

draag die naam tot eer van God. 

     [17] Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint 

bij Gods eigen mensen. Als het bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met hen 

die weigeren het evangelie van God te aanvaarden?  [18] Als zij die rechtvaardig 

leven al ternauwernood gered kunnen worden, hoe moet het dan gaan met hen 

die zondigen doordat ze God niet gehoorzamen?  [19] Daarom moeten allen die 

lijden omdat God dat wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen 

aan hem op wie wij mogen vertrouwen omdat hij ons heeft geschapen. 

 

Voor óns, ons vóór 

Dat de gemeente van Christus nogal wat te verduren heeft, laat Petrus niet los. 

Na de waarschuwing in hoofdstuk 3, dat we het niet zo ver moeten laten komen 

als de ongehoorzamen ten tijde van Noach, en de bemoediging van de doop, 

pakt Petrus hier de draad weer op met waar hij het daarvóór over had: het lijden 
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van de gemeente. Daarbij stelt hij het lijden van Christus ons opnieuw ten 

voorbeeld. Christus heeft tijdens Zijn leven op aarde geleden. ‘Toen Hij in het 

vlees was’, staat er eigenlijk. Dat was niet voor niets. En ook wij, christenen, wij 

die de naam van Christus dragen, moeten lijden. En dat is ook niet voor niets. 

Als je dus wel eens wat over je heen krijgt, omdat je christen bent, wapen je dan 

met de gedachte, dat wie in zijn aardse leven (in het vlees) geleden heeft, met 

de zonde heeft afgerekend. 

Dat zijn nogal compacte zinnen waarmee hij dit hoofdstuk begint. Vooral 

dat laatste is opmerkelijk, ‘die heeft met de zonde afgerekend.’ Wat bedoelt hij 

daar nu precies mee? Ja, van Jezus Christus weten we dat. Hij heeft geleden, 

is gestorven voor onze zonden. En zo heeft Hij met ónze zonden afgerekend. Zo 

heeft Hij onze zonden verzoend. Dat weten we. Maar bedoelt Petrus nu, dat ook 

ons lijden afrekent met de zonde? Ja, dat bedoelt hij, maar dan wel op een 

andere manier als Jezus Christus dat deed. 

Achter dit vers zit weer dat tweeledige effect van het lijden van Christus 

dat we al vaker zijn tegengekomen: 

 

• Jezus Christus deed het voor óns, en 

• Jezus Christus deed het ons vóór 

 

Het eerste is, dat Jezus Christus heeft geleden voor ons. Daarmee is voor eens 

en altijd afgerekend met de zonde (1 Petr. 3:18). De zonde is onttroond, de 

macht van de zonde is weg. Hij kan ons niet meer gevangen houden. We zijn 

bevrijd. En omdat we vrij zijn, moeten we ons niet opnieuw een slavenjuk laten 

opleggen, zegt Paulus in Galaten 5:1. Wij moeten juist strijden tegen de zonde, 

die nog wel steeds op de loer ligt. En als je moet strijden dan heb je wapens 

nodig. ‘Wapen je dan, bewapen je dan met de gedachte aan Christus. Denk bij 

alles wat je doet aan Jezus Christus.’ Je had een tijd geleden van die 

armbandjes: What Would Jesus Do (WWJD)? Dat kun je dragen, zodat je er 

steeds aan herinnert wordt om je af te vragen: wat zou Jezus doen in deze 

situatie? Zoiets bedoelt Petrus hier. Hij heeft dus voor ons de overwinning 

behaald op de zonde. 

En Hij deed het ons voor, hoe je daar tegen kunt strijden. Neem dan ook 

Zijn voorbeeld ter harte. 

 

Graaf Von Zinzendorf 

Jongens en meisjes, ik heb een mooi verhaal van graaf Von Zinzendorf. Op 18-

jarige leeftijd was hij op reis door Europa. Op een gegeven moment staat hij voor 

een schilderij, waarop Jezus Christus staat afgebeeld met een doornenkroon op 

Zijn hoofd (zie het plaatje aan het begin van dit hoofdstuk). En onder dat 
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schilderij staat in het Latijn: ‘Dit heb Ik geleden voor jou, maar wat deed je voor 

Mij?’ Dat raakte die jonge Nicolaus von Zinzendorf zo, dat hij zijn hele leven 

omgooide. Hij ging zich inzetten om mensen proberen te winnen voor Christus. 

Hij stelde zijn landgoed open, hij ving vluchtelingen op en zo ontstond de 

Broedergemeente, de ‘Hernhutters’, die wij ook in Nederland kennen, in Zeist 

bijvoorbeeld. 

Von Zinzendorf deed wat Petrus hier zegt: Neem Christus als voorbeeld. 

Breek met de zonde voor de rest van je leven. En als je daardoor moet lijden, 

denk dan aan Christus, die ook moest lijden. En hou vol in dat lijden. Denk aan 

Christus en doe het goede. Op die manier reken jíj af met de zonde. Zie je: dat 

is een andere manier, maar zo reken je ook af met de zonde. Die laat je niet 

meer toe in je leven. Dat is een strijd en daar weet Petrus van. 

Dat is wat Petrus hier bedoelt en dan sluit vers 2 hier ook naadloos op 

aan. ‘Zo iemand laat zich niet meer leiden door menselijke verlangens, maar 

door de wil van God.’ Je bidt dat toch ook in het ‘Onze Vader’: ‘Laat Uw wil 

worden gedaan, ook door mij, op aarde, zoals in de hemel. Met dit gebed zet je 

jezelf daarbij in. Want je bent nu niet meer slaaf van de zonde, maar slaaf van 

Jezus Christus. En dat is een eretitel. 

 

Tijdverspilling 

En dat moet je niet uitstellen, want de tijd is kort. Wij hebben al genoeg tijd 

verspild met goddeloze lol. Ik sprak eens iemand die op 38-jarige leeftijd gelovig 

was geworden. Hij vond het vreselijk en had er spijt van dat hij daarvoor zoveel 

onzinnige dingen had gedaan, waar hij God verdriet mee gedaan had. ‘Wat een 

tijd verspild’, zei hij. ‘Ik had God zoveel eerder en zoveel beter kunnen leren 

kennen’. Zoiets ook hier. En dan somt Petrus met schaamte een paar dingen op, 

die daar mis waren. Hij wordt heel concreet: 

 

• Jullie lieten je verleiden tot ongeoorloofde seks. 

• Er was bij jullie vaak dronkenschap. 

• Jullie gingen naar die bras- en slemppartijen, die wilde feesten met veel 

drank en liflafjes (dat zijn de orgies, waar het Romeinse rijk in die tijd om 

bekend stond). 

• En jullie vereerden afgrijselijke afgoden. En zonder enig nadenken deed 

je daaraan mee. 

 

Maar dat alles is nu afgelopen. Zeker als je nadenkt over Christus, als je Hem 

steeds in gedachten houdt. 
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Blasfemie 

Want als je gelovig wordt, begint een nieuw leven. Je bent als het ware opnieuw 

geboren. Een nieuwe Heer beheerst je leven. Het oude leven wat jou beheerste, 

is zijn macht kwijt. Het verleden is voor je afgesloten. Daar heb je genoeg tijd 

mee verspild. Je nieuwe leven is nu vanzelfsprekend geworden. Natuurlijk snapt 

je omgeving dat niet altijd. Dat zullen jullie jongeren ook wel ervaren, als je de 

Here Jezus wilt volgen. Je vrienden vinden het vreemd dat je niet langer meer 

meedoet. Zie je dat? In vers 4 zegt Petrus dat precies zo. ‘Zij vinden het vreemd 

dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen in de zaterdagnacht.’ 

En soms worden vrienden vijandig. Als je niet meer meedoet, gaan ze 

je belachelijk maken, nare dingen over je zeggen, kwaad over je spreken. Voor 

jullie is dat verdrietig. Maar eigenlijk maken ze het geloof belachelijk en ten 

diepste God. Want letterlijk staat hier aan het eind van vers 4: ‘Ze spreken 

kwaad.’ Dat ‘over u’ staat er niet bij. ‘Ze spreken kwaad, ze lasteren.’ Natuurlijk 

is dat over hen, maar het staat er niet bij. Ten diepste lasteren ze God. Dat kun 

je aan het woord zelf ook zien. ‘Ze blasfemeren’ staat er in het Grieks. Dat woord 

kennen we ook. ‘Blasfemie’ is dé term voor godslastering. Dus wat ze tegen jullie 

doen, zegt Petrus, is eigenlijk wat ze tegen God doen. Het is ten diepste 

godslastering. Dat is ook begrijpelijk. Want wie aan Gods kinderen komt, komt 

aan Hem. 

 

De witte troon 

Dáár zullen die lasteraars zich voor moeten verantwoorden, zegt Petrus dan. 

Tegenover Hem, dat is Jezus Christus, die als Rechter in de wereld komt. 

Tegenover Hem, die gereed staat om recht te spreken over levenden en doden. 

Zo belijden we dat ook in de kerk: ‘Ik geloof in Jezus Christus, die zit aan de 

rechterhand van God de almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te 

oordelen de levenden en de doden.’ Dat wil zeggen: om recht te spreken over 

degenen die dan nog leven en degenen die al zijn gestorven. Ja, wij zullen 

allemaal voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. Die grote witte 

troon waar Openbaring 20:11 over spreekt. Alle levenden en doden, iedereen, 

wij ook, zullen daarvoor moeten verschijnen. 

En dan gaan de boeken open. Ook over ons zal ook een boekje 

opengedaan worden. Dan komt alles aan het licht. Maar wie in geloof Christus 

als Heer heeft, voor hen zal Christus niet alleen de rechter zijn, maar ook de 

advocaat. Dan zal Hij naar voren treden en zeggen: ‘Ik heb de straf al gedragen, 

Vader. Laat deze leven, eeuwig leven. Want kijk, deze zijn ook geschreven in 

dat andere boek, het boek van het leven’ (Opb. 20:12). ‘Wij moeten allemaal 

voor de rechterstoel van Christus verschijnen’, zegt ook Paulus in 2 Korintiërs 

5:10. 
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Is dat iets om bang voor te zijn? Nee, want het is de rechterstoel van… 

Jezus Christus! Onze advocaat, onze Heer, onze redder, onze rechter die ons 

vrijspreekt. 

 

Troost 

Als Petrus het dan over levenden en doden heeft, komt hij ineens op nog een 

andere gedachte over de doden. Je ziet dat de gedachten zich steeds aan elkaar 

haken. Dat woord ‘doden’ is hier zo’n haakwoord. Een woord dat aanhaakt bij 

een nieuwe gedachte. Dat was iets dat toen ook erg in de gemeenten leefde, 

vooral in die eerste christelijke gemeenten. In de gemeente van Tessalonica 

bijvoorbeeld lezen we daarover. 

Jezus zou spoedig terugkomen. Maar inmiddels zijn onze ouders, die 

ook gelovig waren, al overleden. Sommigen zijn gestorven aan de gevolgen van 

verdrukking. Wat zal er dan met hen gebeuren? Daar was onzekerheid over. Zijn 

die nu verloren? Nee, zegt Petrus. Aan de doden, aan degenen die gestorven 

zijn, is toch ook het evangelie verkondigd, toen ze nog leefden? 

Sommigen denken dat het hier gaat over een evangelieverkondiging aan 

de doden in het dodenrijk. Maar dat staat er niet. Petrus schrijft niet dat ze al 

dood waren toen het evangelie verkondigd werd. Nee, het evangelie is hen 

verkondigd toen ze nog leefden. Het is hen verkondigd door evangelisten en 

apostelen toen ze nog in hun lichaam op aarde waren. Nu mogen zij leven in de 

geest bij God, door het evangelie dat ze toen gehoord hebben. Ook al zijn ze 

gestorven, en ook al zijn ze tijdens hun leven op aarde door mensen getreiterd 

en gepest vanwege hun geloof, ook al zijn ze in het vlees, in hun lichaam op 

aarde veroordeeld, misschien zijn ze wel gedood vanwege het geloof, toch 

mogen ze in de geest leven bij God. Dat mogen jullie geloven. Daarmee mag ik 

jullie troosten. Omdat hen ook het evangelie is verkondigd. Laat dat tot troost 

zijn voor al diegenen die hun geliefde gelovigen hebben moeten verliezen aan 

de dood. 

Ik zei het al: Jezus Christus komt om recht te spreken over levenden én 

doden. En zowel de levenden als de gestorvenen die in Jezus Christus hun 

toevlucht hebben genomen, zullen niet veroordeeld worden, maar mogen leven 

bij God. Laat dat uw troost zijn. 

 

Verschillen met slot van hoofdstuk 3 

Het gaat hier dus om iets heel anders dan in die lastige passage aan het eind 

van hoofdstuk 3, waar we lazen, dat Jezus naar het dodenrijk is gegaan om daar  

te verkondigen. Het is onjuist om dat met dit gedeelte in hoofdstuk 4 in verband 

te brengen. Dat verschil is heel gemakkelijk te zien als je de passages vergelijkt. 
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• Hier gaat het om doden, in hoofdstuk 3 ging het om geesten. 

• Hier gaat het om evangelie verkondigen, daar ging het om overwinning 

proclameren (uitroepen). Er worden heel andere woorden gebruikt. 

• Hier lezen we over het resultaat van die evangelieverkondiging, dat ze 

mogen leven bij God in de geest. Daar gaat het niet over het resultaat of 

het effect van die proclamatie. Dat is ook niet het doel ervan. Het is 

alleen maar een uitroepen van de overwinning, daar in dat dodenrijk. 

• Hier in hoofdstuk 4 wordt niet gezegd wie die evangelieverkondigers zijn. 

Dat zullen de evangelisten en apostelen geweest zijn. Dat is zo normaal, 

zo gewoon, dat je dat er niet eens bij hoeft te zeggen. In hoofdstuk 3 

wordt wel gezegd dat het Christus is die tegen de geesten, dat wil 

zeggen de mensen die ten tijde van Noach ongehoorzaam waren, heeft 

geproclameerd. 

 

Zo zie je, heel veel verschillen. Het gaat hier in hoofdstuk 4:6 om iets heel 

anders. De gedachte van Petrus is hier volkomen duidelijk en helder. Het is heel 

eenvoudig, gewoon het vervolg van de gedachte in vers 5: Christus komt om 

recht te spreken over de levenden en de doden. En ook die doden, als ze gelovig 

zijn gestorven, delen in het heil. Daarover, over het lot van jullie gestorven 

geliefden in de Heer, hoef je je geen zorgen te maken. Maar… en dan komt de 

volgende gedachte al weer op. 

 

‘Eens als de bazuinen klinken’ 

Maar… de ongelovigen, die kwaad over de gemeente spreken en daarmee God 

lasteren, die moeten zich wel zorgen maken. Die zullen zich moeten 

verantwoorden. En de tijd dringt. Stel je bekering niet uit. ‘Het einde van alles is 

nabij.’ Het is een scherp hoofdstuk, hoofdstuk 4. Scherp zegt Petrus het. Maar 

het moet gezegd worden. 

Nu zal iemand zeggen: ‘Maar het duurt nu al 2000 jaar en Jezus is nog 

niet teruggekomen. Hoe zit dat nou eigenlijk?’ Nu is het zeker zo, dat in de tijd 

van Petrus en Paulus men dacht dat het niet zoveel jaren zou duren. Men 

verwachtte die wederkomst in hun generatie. Ik zei het net al, zeker toen Petrus 

en Paulus nog jonger waren, geloofden ze dat.  

Dat lees je ook in de eerste brief van Paulus aan de gemeente in 

Tessalonica (1 Tes. 4:16-17). Daar zegt Paulus: ‘Wanneer de bazuin van God 

weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden 

die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, 

samen met hen de lucht ingaan, de terugkomende Heer tegemoet om Hem als 

koning binnen te halen.’ Hier zie je, dat als Paulus zegt ‘wij’, hij er dus vanuit 

gaat, dat hij nog zal leven als Christus terugkomt. 
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Tweeduizend jaar is als twee dagen 

Moeten we nu zeggen dat de Bijbel het fout heeft dan? Omdat het al 2000 jaar 

duurt? Nee, de Bijbel heeft het niet fout, daar zorgt de Geest van God wel voor 

hoe Hij het Petrus en Paulus laat opschrijven. Want het valt op dat in deze 

teksten nergens gesproken wordt over duur, tijdsduur. 

De Heer komt als een dief in de nacht, onverwacht. Niemand weet hoe 

lang dat nog duurt. Dat Petrus zegt, dat de tijd kort is, dat het einde nabij is, dat 

geldt ook nu nog. Dat geldt nog steeds in onze tijd. Het is een oproep om je te 

bekeren. ‘Kom tot bezinning, het is nu de tijd om je tot God te wenden.’ Want er 

is al zoveel tijd van je leven verspild. Wij hoeven nergens meer op te wachten in 

de geschiedenis. Met de komst van Jezus is de beslissing gevallen. Er hoeft 

niets wezenlijks meer te gebeuren, ‘het is volbracht’ (Joh. 19:30). Toen Jezus 

dat zei, was ook echt alles volbracht met het oog op de verlossing. Daarom, 

sindsdien, is het nú de tijd om je te bekeren. 

Dat God nog steeds wacht, al 2000 jaar, heeft met Zijn geduld te maken. 

Hij wacht ook nog op jou. Tot jij je tot Hem keren zult. ‘Zijn huis moet vol worden’ 

(Luk. 14:23). Het is nog niet compleet in Zijn gezin als jij er nog niet bent. Jij 

jongen, meisje, man, vrouw, kom! God heeft nog geduld met je al 2000 jaar. Wat 

voor God overigens maar twee dagen is. Want ‘voor de Heer is één dag als 

duizend jaar en duizend jaar als één dag’, zegt Petrus in zijn tweede brief (2 Petr. 

3:8), daarbij Psalm 90:4 aanhalend. 

 

‘Lang zal die leven’ 

Nu leven wij altijd in de eindtijd. Jij leeft in jouw eindtijd. De tijd die jij nog hebt op 

aarde is eindig. Je weet niet hoe lang dat duurt. Ik hoop nog heel lang, ‘lang zal 

die leven’ zingen we op je verjaardag. Maar hoe lang? Nog 80 jaar, 60, 30, 10, 

5, 1, twee maanden, wij weten het niet. ‘Gelijk het gras is ons kortstondig leven’, 

zingt Psalm 103 al. Dus: de tijd is kort. Daarom laat de heilige Geest het Petrus 

zo opschrijven. Zodat het in die tijd een appél was, èn in onze tijd een appél. 

Besteed daarom je tijd goed. Er is al genoeg tijd verspild. 

Kom tot bezinning, wees helder van geest, zegt Petrus dan. ‘Wees 

waakzaam en nuchter’, zeggen andere vertalingen. Dat ‘nuchter’ hebben ze hier 

in de Nieuwe BijbelVertaling vertaald met, ‘wees helder van geest’. Dat snap ik 

wel, want het woord ‘nuchter’ kan misverstanden oproepen. Bij dat woord 

denken wij aan de toestand van ‘niet dronken’ zijn. Of als je ’s morgens nuchter 

naar de dokter moet om bloed te prikken. Dan betekent ‘nuchter’ dat je niets 

gegeten mag hebt. Maar nuchter zijn is hier, dat je je niet laat meeslepen door 

allerlei rare ideeën of sektarische stromingen, die je paniekerig maken. Kom tot 

bezinning, wees nuchter, geen overspannen extatische toestanden in de 

gemeente. Want dat leidt juist tot een roes. 
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Ook dat is vrij actueel. Je komt het ook nu wel tegen, dat mensen zich 

mee laten slepen met allerlei extatische toestanden en vreemde verhalen. De 

Bijbel zegt: blijf nuchter, ‘stay steady, keep cool’, zodat je kunt bidden. Drie 

dingen zegt Petrus hier: (1) bezinning, (2) nuchter zijn en (3) bidden. Dat is de 

opdracht voor een christen. Dus voor degenen die graag een opdracht 

meekrijgen uit de preek, hier heb je die: bezin je, wees nuchter en bidt. 

Dr. Jan Koopmans, de beroemde theoloog die de tweede wereldoorlog 

niet overleefde en die tegen de nazi’s opkwam, zei: ‘Het gebed is de helderste 

plek op aarde.’ Mooi gezegd, hè? Door het gebed komen we in het licht, worden 

we wakker, het gebed haalt ons uit de roes. Alleen voor wie waakzaam en 

nuchter blijft, zal gelden: ‘lang zal die leven’ – bij God. 

 

‘De liefde is geduldig; alles verdraagt ze’ 

‘Heb elkaar vóór alles innig lief’, zo gaat Petrus verder. Daar zal die bezinning je 

brengen. Heb elkaar innig lief. ‘Innig’ betekent hier ‘bestendig’, ‘duurzaam’. 

Houdt het vol, laat die liefde niet afhankelijk zijn van je stemmingen, want die 

gaan op en neer. Want dan heb je de ene keer je broeder of zuster lief en de 

andere keer weer niet. Nee, heb innig lief, duurzaam, bestendig. En dan volgt 

een citaat uit Spreuken 10:2: ‘Want de liefde bedekt tal van zonden.’ 

Nu zal iemand zeggen: ‘Daar heb ik niet zulke goede ervaringen mee, 

dat je alles maar met de mantel van de liefde moet bedekken. Dat zeiden ze wel 

eens tegen mij, dat ik maar moet vergeven, wat mij allemaal is aangedaan.’ Dat 

wordt hier niet bedoeld. Hier wordt niet bedoeld, dat je de verkeerde dingen die 

je zijn aangedaan maar niet zo ernstig moet nemen. En het is ook voor de dader 

geen verontschuldiging voor zijn verkeerde daden. Het is juist omgekeerd. De 

liefde die jij een ander bewijst, bedekt juist de zonde van de ander. Als je je 

broeder of zuster met liefde benadert, dan let je niet meer zo op wat hij allemaal 

fout doet. 

Dat herken je toch wel? Van mensen die je mag, kun je veel meer 

hebben dan van mensen die je niet mag. Iemand waar je een hekel aan hebt, 

kan niets goeds meer doen. Alles van hem of haar bezie je in een negatief 

daglicht: ‘Daar heb je haar weer’. Je legt op alle slakken zout. Maar als je die 

ander liefhebt, bedekt dat tal van zonden van die ander. Je wordt milder als je 

liefhebt. ‘De liefde is geduldig’, zegt Paulus, ‘alles verdraagt ze’ (1 Kor. 13:4,7). 

‘En wees gastvrij, klaag niet en laat iedereen de gave die hij of zij van 

God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen.’ Die gave 

van God ontvang je niet voor jezelf, dat je er zelf wat aan hebt. De gave van God 

ontvang je om daarmee de gemeente op te bouwen, zoals het goede 

rentmeesters betaamt.  
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‘Een echo van Gods stem’ 

Van die gaven noemt Petrus vervolgens twee voorbeelden: Heb jij de gave van 

het spreken, laten dan Gods woorden klinken. Verkondig geen eigen wijsheden, 

maar ‘laat als u spreekt uw woord steeds zijn een echo van Gods stem.’ ‘Een 

echo van Gods stem’. Prachtig hoe Henk van ’t Veld dat dichtte in zijn lied bij 1 

Petrus 4 (Hemelhoog 715:4).  

Maar niet iedereen heeft de gave van het spreken. Zo komt hij tot zijn 

tweede voorbeeld. Er zijn er die de gave van het dienen hebben gekregen, die 

het fijn vinden om anderen te helpen. Heb je zo’n gave, doe dat dan vanuit de 

kracht die God je geeft. Bovenal: doe alles – wat voor gave je ook hebt – tot eer 

van God. 

 

Lijden als teken dat Gods Geest op ons rust 

In vers 11 eindigt Petrus met een lofprijzing. Door dat ‘amen’ lijkt het een soort 

eerste afsluiting van de brief. Of is het een climax, dat kan ook. Een climax. Want 

in vers 13 gaat hij verder: ‘Geliefden’, en weer komt hij terug op zijn thema van 

het lijden, maar nu geeft hij daar een positieve draai aan. ‘Zie dat lijden als een 

vuurproef, gemeente. Wees niet verbaasd, alsof jullie iets vreemds overkomt. 

Het lijden dient tot loutering. Zo als goud in vuur gelouterd wordt. Daar wordt het 

beter van. Zo wordt u er ook beter van. Hoe meer u deel heeft aan het lijden van 

Christus, des te meer moet u zich verheugen.’ 

Dat is nogal wat wat Petrus hier zegt. Maar hij bedoelt dit: Als jullie 

gehoond worden, omdat jullie de naam van Christus dragen, prijs je dan 

gelukkig. Want dat bewijst dat de geest van God op jullie, als gemeente, rust. 

Dat hier in de vertaling steeds ‘u’ staat, kan ons op het verkeerde been 

zetten. Dat ‘u’ zou je kunnen opvatten als enkelvoud: ‘jij’. Maar dat is het niet. 

Het is ‘u’ in het meervoud: ‘jullie’ dus. In het Nederlands kan de beleefdheids-

vorm ‘u’ zowel enkelvoud als meervoud betekenen. Als je hier nu ‘jij’ zou 

vertalen, enkelvoud, zoals de Bijbel in Gewone Taal (BGT) doet, sla je de plank 

mis. Petrus spreekt hier niet jou als individu aan maar de hele gemeente, die 

draagt de Geest: jullie. In het Grieks is dat direct duidelijk, daar staat ‘jullie’. 

Trouwens, daar heb je die beleefdheidsvorm ‘u’ helemaal niet. Ook in het Engels 

niet. Zowel tegen een vriendje als tegen koningin Elisabeth, zegt men ‘you’. In 

deze verzen gaat het dus steeds over het meervoud. De geest van God rust op 

jullie, op de gemeente. 

Dus als de gemeente lijdt, rust Gods geest op de gemeente. Dat mag je 

weten. Je moet dus niet onder dat lijden gebukt gaan. Het is dus géén teken dat 

God ons alleen laat. Integendeel.  

 

 



44 
 

‘Een Christiaan’ 

Nu is niet alle lijden goed, zegt Petrus. Je kunt ook terecht moeten lijden. Als je 

een misdadiger bent – je hebt bijvoorbeeld iemand mishandeld of ergens 

ingebroken en je moet de gevangenis in – dan is dat ook niet fijn, maar dan is 

dat wel terecht. Zulk lijden is verdiend. Wie lijdt, omdat hij het er zelf naar 

gemaakt heeft, heeft geen belofte. Daar rust de Geest niet op. Maar als jullie 

lijden, omdat je christen bent, schaam je dan niet. Maar draag die naam christen, 

‘christianos’, met ere, tot eer van God. 

In het boek Handelingen (11:26; 26:28) lezen we, dat de volgelingen van 

Jezus op een gegeven moment ‘christianen’ worden genoemd. Dat was in eerste 

instantie een scheldwoord: ‘Die lui die achter die Christus aanlopen, die 

christianen.’ Maar later werd dat een geuzennaam. Wij dragen die naam met 

ere. Dus een ‘christiaan’ is iemand die van Jezus Christus is. Die hoeft zich niet 

te schamen voor de naam ‘christen’. Dat is juist een eer. 

 

‘Dies Irae’ 

Nu is er nog iets met dat lijden. Het geeft ook aan dat de tijd van het oordeel is 

aangebroken. En dan volgt er weer iets merkwaardigs. ‘Dat oordeel begint bij 

Gods eigen mensen.’ Het oordeel begint bij het huisgezin van God. Daarvan 

mogen we weten, dat zij door de verdrukking heen vastgehouden worden door 

God. Dat is de troost. Zij worden door het oordeel heen gered, net als Noachs 

huisgezin door het oordeel heen in de ark gered was. Zo is de kerk ook een ark. 

En de kerk is het eigendom van Christus, het huisgezin van God. 

Maar als het dan bij ons begint, dat oordeel, hoe zal het dan aflopen met 

hen die weigeren het evangelie te aanvaarden, met hen die het evangelie van 

Gods ongehoorzaam zijn? Petrus stélt deze vraag alleen maar. Het is een 

retorische vraag. Die hoeft niet te worden beantwoord, want het antwoord is 

duidelijk. Dat is niet best. Als wij al ternauwernood gered worden, als een Noach 

in de ark, hoe moet het dan gaan met hen die doorgaan met zondigen?  

En dan draait Petrus ten slotte de camera weer naar de gemeente. Laat 

de gedachte hoe dat afloopt met die ongehoorzamen, een stimulans zijn voor 

ons om vol te houden. Daarom moeten wij allen die lijden, het goede blijven 

doen. Dan staat er nog tussen: ‘wij allen die lijden, omdat God dat wil. Wil God 

dan dat wij lijden? Nee, de NBV is hier een beetje ongelukkig vertaald. Er staat: 

‘wij die lijden naar de wil van God’. Dat ‘lijden naar de wil van God’ staat hier 

tegenover het ‘lijden naar eigen schuld’. ‘Lijden naar de wil van God’ is lijden dat 

de gemeente overkomt, omdat ze trouw is en trouw blijft aan Hem. Dan wordt 

het duidelijk. Het is lijden, omdat ze de wil van God doet. ‘Laten wij allen die 

lijden, omdat we Gods wil doen, dat goede blijven doen en niet opgeven’, zegt 

Petrus hier. 
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Laten we ons leven toevertrouwen aan Hem op wie we mogen 

vertrouwen, onze Schepper, dwars door alles heen, dwars door het oordeel 

heen. Het is mooi dat hij eindigt met de Schepper. Dat woord ‘Schepper’ 

verbreedt de zaak weer. Dat roept iedereen op, nu het nog kan, op zoek te gaan 

naar zijn of haar Schepper. Als je dat nog niet deed. Want de tijd is kort, de dag 

van het oordeel, de ‘Dies Irae’ is nabij. Kom tot bezinning, wees nuchter en bidt. 

 

 

 

*** 

 

 

Verschillende componisten hebben het deel ‘Dies Irae’ uit het Requiem op 

muziek gezet. Een van de beroemdste is die van Mozart.  

 

W.A. Mozart, ‘Dies Irae, dies illa’ (‘Dag van toorn, o die dag’) 

https://www.youtube.com/watch?v=0T7eMctuJLQ&vl=en 

 

Tekst (gedeelte): 

Dag der toorn, o die dag 

zal de wereld in de as vergaan 

zoals voorzegd door David en de Sibylle. 

Welk een angst zal er zijn 

wanneer de rechter zal komen 

om alles streng te oordelen 

 

De bazuin, een zonderling geschal verspreidend 

over de graven van alle landstreken, 

zal allen voor de troon ontbieden. 

Dood en leven zullen verstommen, 

wanneer de schepping zal herrijzen 

om zijn Rechter rekenschap te geven. 

 

Gedenk, lieve Jezus, 

dat ik de reden van uw komst ben, 

laat mij die dag dan niet verloren gaan. 

Op zoek naar mij, zijt gij vermoeid gaan zitten, 

hebt mij vrijgekocht door uw lijden aan het kruis, 

laat zulk lijden niet vergeefs zijn. 
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Gij, die Maria van schuld hebt bevrijd, 

en die de rover hebt verhoord, 

hebt ook mij hoop gegeven. 

Mijn gebeden zijn niet waardig, 

maar gij, die goed zijt, wees mild en maak 

dat ik niet verteerd word door het eeuwig vuur. 

 

Bereid mij een plaats tussen uw schapen, 

zonder mij af van de bokken, 

en laat mij staan aan uw rechterzijde. 

Wanneer de vervloekten zijn verslagen 

en aan de verterende vlammen prijsgegeven, 

roep mij dan onder de gezegenden. 
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1 Petrus 5 (zondag 8 november 2020, 19.00 uur) 

 

 
Icoon van Silas (Silvanus), secretaris van Paulus en Petrus  

 

     [1] Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als 

ooggetuige van Christus’ lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die 

binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u:  [2] Hoed Gods kudde waarvoor 

u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar 

vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met 
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belangeloze toewijding.  [3] Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die 

aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld.  [4] Dan zult u wanneer 

de hoogste herder verschijnt de krans van de luister ontvangen, die nooit 

verwelkt.  [5] En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten 

erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste 

willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen 

schenkt hij zijn genade.  [6] Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, 

dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven.  [7] U mag uw zorgen 

op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. 

     [8] Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft 

rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.  [9] Stel u tegen hem 

teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar 

ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan.  [10] Maar al moet u nog korte 

tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus 

deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat 

u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.  [11] Hem komt de macht toe, 

voor eeuwig. Amen. 

     

     [12] Met de hulp van Silvanus, die ik als een betrouwbare broeder beschouw, 

heb ik u deze korte brief geschreven, om u moed in te spreken en om u er 

nadrukkelijk van te verzekeren dat het werkelijk de genade van God is die u 

staande houdt.  [13] De uitverkorenen in Babylon en mijn zoon Marcus groeten 

u.  [14] Groet elkaar met een kus als teken van uw onderlinge liefde. Vrede zij 

met u allen, die één bent in Christus. 

 

Ouderen en jongeren 

In dit laatste hoofdstuk van zijn brief begint Petrus met een beroep te doen op, 

eerst de ouderen of oudsten in de gemeente en dan ook op de jongeren. Zoals 

hij het al eerder had over burgers en overheid, slaven en meesters (zeg maar 

werknemers en werkgevers), en vrouwen en mannen, zo heeft hij het nu over de 

ouderen en de jongeren in de gemeente. Vanaf vers 1 de ouderen en vanaf vers 

5 de jongeren. 

Maar wie zijn die ouderen of oudsten? Zijn dat alle oudere gemeente-

leden samen of zijn het een soort ambtsdragers? De term ‘oudsten’ komt uit het 

Oude Testament (Ex. 18:13; Num. 11:16). In Exodus lezen we over Jethro, de 

schoonvader van Mozes, die ziet dat Mozes veel te veel werk op zijn nek neemt. 

Hij is dag en nacht druk om mensen raad te geven en recht te spreken. Dan zegt 

Jethro tegen hem: ‘Mozes, dat gaat niet goed. Dat houd je niet vol. Je moet 

oudsten aanstellen, oude wijze mannen met gezag. Die moeten je helpen, 
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anders ga je eraan onderdoor.’ Die wijze raad volgt Mozes op en zo worden er 

70 oudsten aangesteld. 

 

Pastoraal werk 

Daaruit kunnen we opmaken dat dat woord ‘oudsten’, wat ook gewoon ‘ouderen’ 

betekent – het is hetzelfde woord – wel iets meer zegt dan alleen de groep 

oudere gemeenteleden. Het zijn díe oudere gemeenteleden die gezag hebben, 

én ze hebben een omschreven taak en dragen bijzondere verantwoordelijkheid. 

Dat bestaat vooral uit herderlijk werk, pastoraal werk (‘pastor’ is Latijn voor 

‘herder’, dus pastoraal werk is herderlijk werk). Daartoe roept Petrus hier de 

oudsten, of ouderlingen, op: ‘Hoed Gods kudde’. 

En Petrus noemt zich mede-oudste. Da’s mooi. Hij verheft zich niet 

boven de anderen als een soort opzichter, een soort bisschop. Nee, hij noemt 

zich mede-oudste. Dat zeggen we in de kerk ook. Als je de beschrijvingen leest 

over de ouderlingen, diakenen en predikanten, over de ambten, dan lezen we 

dat de ene ambtsdrager mag niet heersen over de andere ambtsdrager. Ze doen 

het samen. Petrus staat er niet boven. Hij is mede-oudste. 

 

‘Martus’ 

Ook al is hij ‘ooggetuige’ van Christus’ lijden. Dat zegt hij er bij. Achter dat woord 

‘ooggetuige’ zit veel meer dan alleen maar dat hij het gezien heeft. Dat ook, maar 

het is meer. Er staat dat hij ‘getuige is van Christus’ lijden’. Dat ‘oog’ staat er niet 

voor. Natuurlijk heeft hij het gezien, dat bedoelt hij ook. Maar het woord getuige 

is veel explosiever. 

Als je het over een getuige hebt, dan denk je in de eerste plaats aan een 

rechtszaal. Een getuige is niet alleen maar iemand die iets gezien heeft, maar 

die ook geacht wordt daar over te vertellen. En als je getuige bent geweest van 

iets heel bijzonders, waar je vol van bent, dan wil je niets anders dan andere 

mensen daarvan vertellen. ‘Getuige zijn’ is dus iets heel actiefs, terwijl het woord 

‘ooggetuige van iets zijn’, iets passiefs kan hebben, zo van: ‘Ja, ik heb het 

gezien. Maar ja?’ 

Bovendien is het woord ‘getuige’ in het Grieks: ‘martus’. Daar komt ons 

woord ‘martelaar’ vandaan. Een ‘martelaar’ was dus in de eerste plaats een 

getuige van Jezus Christus. Dat woord werd voor christenen een erenaam. Als 

ze op het punt stonden om op de brandstapel of voor de leeuwen gegooid te 

worden, dan werd hen gevraagd: ‘Blijf je een ‘martus’, blijf je een getuige van je 

Heer Jezus Christus? En dan zeiden ze: ‘Ja, ik blijf een martelaar van Jezus 

Christus, ik blijf van Hem getuigen. Ik verloochen Hem niet. Ook al moet ik dat 

met de dood bekopen.’ 
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O, die haan 

Zie je nu hoe explosief dat woord ‘(oog)getuige’ hier is, ooggetuige van Christus’ 

lijden. Dat wil zeggen: ‘Ik sta ervoor, aanvaard ook de consequenties. Mijn Heer 

moest lijden, en als ook ik moet lijden omwille van zijn naam, dan is dat maar zo. 

Hem verloochenen kan ik (niet meer).’ Petrus zal hierbij nog wel aan die haan 

gedacht hebben, die kraaide toen hij Hem wel verloochende (Mat. 26:34,74-75; 

Mar. 14:30,68,72; Luk. 22:34,60-61; Joh. 13:38; 18:27). 

Met dat Petrus dit zegt, roept hij ook ons op zo getuige te zijn. Het is dus 

niet alleen maar óóggetuige: ‘Ik stond erbij en ik keek ernaar.’ Zo waren er wel 

meer die bij het kruis van Christus stonden en naar zijn lijden keken. Maar het 

deed hen niets. Ze werden geen ‘getuigen’ van Hem ook al waren ze wel 

óóggetuige, als je snapt wat ik bedoel. 

‘Ik ben dus’, zegt Petrus, ‘getuige van Christus’ lijden, en dat is niet 

ongevaarlijk. Maar ik houd dat vol, omdat ik weet dat ik evenals jullie zal delen 

in de heerlijkheid die binnenkort geopenbaard zal worden. Ik houd het vol, want 

ik weet dat God aan onze kant staat.’ Door dat lijden van Christus aan het kruis, 

waarvan wij getuigen zijn, hebben wij deel gekregen aan Gods heerlijkheid. 

‘Houdt dan ook vol’, zo zegt hij nu tegen die oudsten. ‘Blijf op je  

post, ouderlingen. Voer je taak uit: hoed Gods kudde, waarvoor jullie de  

verantwoordelijkheid hebben.’ 

 

Eén kudde, één Herder 

‘Hoed Gods kudde, die bij jullie is’, staat er eigenlijk. Let goed op: het is en blijft 

Gods kudde, ook al is ze nu onder jullie hoede. Laat dat duidelijk zijn. 

Dat beeld van God als Herder komt in het Oude Testament vaak voor. 

God als Herder en het volk als Zijn schapen (Jes. 13:17; 40:11). En Jezus pakt 

dit beeld in het Nieuwe Testament op. ‘Ik ben de goede Herder’(Joh. 10:11,14). 

Dat zijn geladen woorden. ‘Ik ben’, daar hoor je de Godsnaam in. Als Mozes 

vraagt: ‘Wie bent U, wat is uw Naam?’ Dan zegt God: ‘Ik ben, die Ik ben. Ik zal 

zijn wie ik zijn zal’. Gods naam is ‘Ik ben’, in het Hebreeuws Jahweh (Ex. 3:14). 

En Jezus pakt dat op. Hij zegt: de ‘Ik ben’ is hier naar de wereld gekomen. De 

‘Ik ben’, die de goede Herder is. God, de goede Herder uit het Oude Testament, 

verschijnt nu hier aan jullie, in deze mens Jezus. ‘Ik ben de goede Herder. Ik ken 

mijn schapen en mijn schapen kennen mij.’ Dat zegt Jezus tegen het volk Israël, 

en Hij bedoelt die joden die de verwachte terugkeer van God vervuld zagen 

worden in de komst van Jezus Messias. De echte schapen herkennen Hem. 

En dan zegt Jezus in Johannes 10 ook: ‘Ik heb nog andere schapen, die 

niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden.’ Daarmee doelt Hij 

op de heidenen uit de volken die in Hem zullen gaan geloven. ‘En dan’, als zij er 
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ook bij zijn, ‘zal het worden één kudde met één herder’, zo gaat Jezus verder. 

Dus: de gemeente van Christus zal bestaan uit joden en heidenen die Hem als 

Herder zullen kennen. ‘En nu’, zegt Petrus, ‘die kudde die samengesteld is uit 

joden en heidenen die Hem kennen, dat is Gods kudde. Vergeet dat nooit. En 

die is nu bij jullie, onder jullie hoede. Jullie dragen daar de verantwoordelijkheid 

voor, oudsten.’ 

 

Op het strand bij het meer 

Dat zegt Petrus niet zomaar. Deze woorden zullen ook hemzelf emotioneel 

geraakt hebben. Als hij het heeft over het hoeden van Gods schapen, dan doet 

hem dat natuurlijk terugdenken aan die ontmoeting met Jezus op het strand bij 

het meer na Zijn opstanding. Daar waar de goede Herder hem drie keer vraagt: 

‘Heb je mij lief? Hou je van me?’ 

Hij zal zich herinnerd hebben, dat hij beschaamd werd. Maar ook dat hij 

daar als onder-herder in zijn ambt werd hersteld, als Jezus zegt: ‘Hoed mijn 

schapen.’ En nu geeft Petrus deze opdracht weer door aan de onder-herders 

van de gemeenten aan wie hij schrijft. Net zo als Mozes – die het ook niet alleen 

kon, maar ook mede-oudsten aanstelde. 

 

Ook het beheer van de financiële zaken 

‘Doe dat hoeden van Gods kudde nu niet gedwongen’, zegt Petrus, ‘maar 

vrijwillig’. Dat wil zeggen: het is geen betaald werk, waar je voor aangesteld bent. 

Dan kun je nog wel eens zeggen: ik moet het doen want anders krijg ik geen 

salaris. Nee, doe het uit vrije wil, het is vrijwilligerswerk. Je doet het niet om er 

zelf beter van te worden, maar je doet het juist met belangeloze toewijding. Ja, 

met toewijding, want vrijwilligerswerk is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 

Toewijding wil zeggen: je zet je ergens voor in, voor een bepaalde periode. 

De wil van God staat jullie daarbij steeds voor ogen. Dáár moet het om 

gaan en niet om er zelf beter van te worden. Het woord dat Petrus hier gebruikt 

komt uit de financiële wereld. Doe het niet uit winstbejag zo vertaalt de Herziene 

StatenVertaling. Daaraan zie je dat het een financiële term is. Hieruit blijkt dus 

dat de oudsten toen, ook de verantwoordelijkheid hadden voor de geldzaken in 

de gemeente. Met andere woorden: ze waren dus ook een soort ouderling-

kerkrentmeesters, verantwoordelijk voor de financiële zaken. Dat geld moeten 

ze goed beheren, niet zo om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze 

toewijding. 

 

Ik ben Gods eigendom 

Ook al hebben de oudsten dus een leidinggevende taak, ze moeten zich niet 

heerszuchtig opstellen, zo gaat Petrus dan verder in vers 3. Ze moeten juist in 



52 
 

dat dienen het goede voorbeeld geven. In handel en wandel, in woord en daad. 

Want het is en blijft Gods kudde, die jullie is toevertrouwd. Jezus Christus blijft 

de hoogste Herder, de Opperherder. Want de gemeente is van God. 

Dat is heerlijk om te weten. Je hoort het nog wel eens bij de doopdienst. 

Dan wordt Jesaja 43:1 gelezen: ‘Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij.’ 

Prachtig. Of zoals de Heidelbergse Catechismus daar zo mooi belijdend op 

antwoordt: ‘Mijn enige houvast, mijn enige troost, is dat ik het eigendom ben van 

mijn lieve zaligmaker Jezus Christus.  

Jongens en meisjes, je ziet wel eens op een fles staan: ‘Blijft eigendom 

van de fabriek.’ Ook al wordt zo’n fles verspreid over de wereld, hij ‘blijft 

eigendom van de brouwerij’. Kijk maar even op het flesje bier van je vader. Het 

bier dat ik heb, daar staat het nog op: ‘Fles blijft eigendom van de brouwerij.’ Zo 

is het ook met ons. Wij blijven, ook al zijn we in de wereld verspreid, eigendom 

van Jezus Christus. Prachtig is dat. ‘Ik heb je bij je naam geroepen’ zegt God, 

‘je bent van Mij.’ Dat zegt Hij bij je doop. 

 

Lauwerkrans 

‘Wanneer die hoogste Herder dan verschijnt, ontvangen wij’, zegt Petrus, ‘een 

krans die nooit verwelkt.’ Dat is een beeld uit de sport, jongens en meisjes. Bij 

een grote sportwedstrijd ontvangt de winnaar een krans, een lauwerkrans. Dat 

is vaak een krans van laurierbladeren, vandaar lauwerkrans. Je hebt ze ook wel 

bij begrafenissen. Daar lopen de blaadjes allemaal dezelfde kant op als een 

doorlopende ring, teken van eeuwigheid. Maar bij een overwinningskrans lopen 

ze van twee kanten zo naar voren naar elkaar toe: alle aandacht naar de 

overwinnaar. 

Een winnaar van een grote sportwedstrijd, de kampioen, krijgt zo’n 

krans. Maar na een tijdje is die verwelkt. Wij, als gelovigen, krijgen ook zo’n 

krans, zegt Petrus. Ook omdat we gewonnen hebben. Nou ja, omdat Jezus 

Christus voor ons gewonnen heeft. ‘Als wij de loopbaan van het leven hebben 

gelopen en het geloof hebben behouden, ontvangen wij een onvergankelijke 

erekrans’, zegt ook Paulus (1 Kor. 9:24-25; 2 Tim. 2:5; 4:7-8). Als wij, zoals een 

hardloper, de eindstreep, de finish hebben gehaald, en wij hebben het geloof 

behouden, dan krijgen wij ook een lauwerkrans. Maar dan eentje die niet 

verwelkt. Want de lauwerkransen die die sporters krijgen verwelken, maar de 

lauwerkrans die wij krijgen verwelkt niet. Die krans is onvergankelijk. Dat is de 

eeuwige heerlijkheid van God. Die blijft altijd.  

 

Jongeren 

Dan richt Petrus zich tot de jongeren in de gemeente. Wie zijn dat dan? Zijn deze 

‘jongsten’ net als de ‘oudsten’ ook een bepaalde groep, die belast is met eigen 
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taken? Is dat een soort jeugdraad? Of worden hier alle jongeren bedoeld? Maar 

dan zou je die oudsten uit vers 1 ook kunnen opvatten als alle ouderen. Beide 

groepen worden hier namelijk wel met elkaar in verband gebracht. 

Ik denk dat de vergelijking tussen die twee groepen hierin zit: Ja, de hele 

generatie jongeren wordt hier bedoeld. Ze worden opgeroepen om ontzag en 

respect te hebben voor de ouderen, voor de oudsten, zeg maar de 

ambtsdragers. Omdat uit hen, uit die jongeren, straks ook ambtsdragers zullen 

voortkomen. Dat zijn de ambtsdragers van morgen. Daarin ligt de vergelijking: 

de oudsten van nu ten opzichte van de oudsten van straks. Daarom moet de 

jonge generatie nu het gezag van de oudsten erkennen. Want straks moeten zij 

ook de gemeente leiden en zullen ze dat ook graag met gezag willen doen. 

De oudsten van nu gaan de jongeren voor. Ze hebben de weg gebaand. 

Ze proberen het geloof zo goed mogelijk door te geven. En dat geldt natuurlijk 

voor de hele breedte van de ouderen. Ook ouders thuis proberen dat. En nog 

breder. Als we weer een doopdienst hebben, wordt aan de hele gemeente 

gevraagd of ze mee willen helpen met de christelijke vorming van deze kinderen. 

Als de ouderen op deze wijze het goede voorbeeld geven (vers 3) en ze hebben 

straks de eindstreep behaald en het geloof behouden, ontvangen ze de 

onverwelkte krans. 

 

Vijfde gebod 

Daarom moeten jongeren nu daar respect voor hebben. De oproep van Petrus 

ligt in dezelfde lijn als het vijfde gebod: ‘Eer je vader en je moeder. Dan word je 

gezegend met een lang leven in het land dat HEER, uw God, u geven zal’ (Ex. 

20:12). Dat gebod, met zijn belofte, is ook veel breder dan alleen je vader en je 

moeder. Je kunt het zo verstaan: ‘Eer, waardeer ouderen. Want ze leren je 

waardevolle dingen van het verleden, zodat jij toekomst hebt.’ Dat vind ik altijd 

zo mooi in dat gebod, die twee dingen: dat ze je dingen leren van het verleden, 

niet alleen je ouders, maar ook leraren op school en allerlei andere mensen die 

je dingen leren, zodat jij daar wat aan hebt, zodat jij toekomst hebt. Je leert lezen 

en schrijven, je leert waarden en normen. Zo heb jij toekomst. Niet alleen in deze 

wereld, maar ook in de komende wereld als je het christelijk geloof ook hebt 

meegekregen. 

 

Slavenschort 

Hoe het ook zij – en dan trekt Petrus die groepen weer bij elkaar – in de omgang 

met elkaar moet iedereen, zowel jong als oud, altijd de minste willen zijn. Dus 

het gaat er bij dat gezag en dat respect voor ouderen niet om dat ze dan de baas 

kunnen spelen over de jongeren, helemaal niet! Wij moeten altijd de minste 

willen zijn, dienend. 
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Het staat er zo beeldend: ‘Bekleed je, omkleed je met de nederigheid.’ 

Dat staat er letterlijk. Dat snappen wij in onze tijd niet meer zo goed. Wij kennen 

dat beeld niet meer zo. Maar het is wel heel mooi gezegd. Trek die nederigheid, 

dat de minste willen zijn, nu eens aan als een soort jas. Een jas die je aanhoudt, 

waarin je loopt, een jas die je lekker gaat zitten. Dat is het beeld 

Nog letterlijker staat er: ‘Omgord je met een slavenschort.’ Dat was in 

die tijd heel bekend. Als je dat noemde, wist men precies waar het over ging. 

Zo’n schort die een slaaf om deed als hij de voeten ging wassen van de gasten 

die binnenkwamen voordat ze aan de maaltijd gingen. Dan valt het kwartje wel. 

Dat roept voor natuurlijk direct het beeld op van Jezus die de voeten ging wassen 

van de discipelen bij het laatste avondmaal. Waar Petrus ook bij was. Daarom 

zal Petrus dit woord slavenschort hier ook niet zonder emotie gebruiken. Hij wist 

nog heel goed hoe hij toen reageerde (Joh. 13:1-11). Niemand van de discipelen 

had dat slavenschort aangetrokken om de voeten te gaan wassen. Maar Jezus 

deed dat wel. En toen Hij bij Petrus kwam zei deze: ‘U mag mijn voeten niet 

wassen. Nooit!’ Maar Jezus zei: ‘Als ik je voeten niet was, dan kun je niet bij me 

horen’. Van de weeromstuit zei Petrus: ‘Was me dan helemaal.’ Dat was nou 

ook niet nodig. ‘Als Ik je voeten was, is het genoeg.’ Het gaat om het teken van 

elkaar dienen. 

Petrus zal zich die gebeurtenis heel goed hebben blijven herinneren. Hij 

was ook wel eens hoogmoedig: ‘Misschien zal iedereen U afvallen, ik nooit!’ 

(Mat. 26:33). Even daarna had hij Jezus drie keer verloochend. ‘Ik ken hem niet’, 

en nog met een vloek erbij ook. En daarom zegt hij nu: ‘Trek het slavenschort 

van de nederigheid aan.’ En hij ondersteunt dat met een spreuk uit de bijbel: 

‘God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen schenkt Hij genade’ 

(Spr. 3:34; zie ook Jak. 4:6). 

Ook Jezus zegt dat, tot wel drie keer toe, in het evangelie: ‘Wie zichzelf 

verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden 

(Mat. 23:12; Luk 14:11; 18:14). 

 

‘De krachtige hand van God’ 

Niet alleen aan elkaar moeten we ons onderwerpen, maar bovenal aan Gods 

hoge gezag (vers 6). Letterlijk staat er: ‘Verneder je onder de krachtige hand van 

God, opdat Hij je op Zijn tijd zal verhogen.’ Dat is ook weer veel beeldender 

gezegd dan de Nieuwe BijbelVertaling vertaalt. Het beeld van de hand van God 

is zo belangrijk in de Bijbel. Het is de hand van God als de Koning die regeert. 

Dat zegt twee dingen. De hand van een koning is het symbool van macht, maar 

ook het symbool van genade. 

Jongens en meisjes, denk maar aan de Romeinse keizers bij een 

gladiatorengevecht in de arena. Dat heb je misschien wel eens gezien in een 
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film. Dan steekt die keizer 

zijn hand uit als het gevecht 

afgelopen is. En dan wordt 

het spannend. Want als hij 

dan zijn duim naar beneden 

doet, dan wordt de gladiator 

gedood. Maar doet hij zijn 

duim omhoog, dan mag hij 

blijven leven. Uit genade. Zo 

machtig is die hand van die keizer. 

Nog machtiger is de hand van God. De hand = de greep = de macht van 

God. En je kunt maar beter in die handen vallen, dan in de handen van een 

aardse koning. Want wie zich vernedert onder de machtige hand van God, die 

wordt opgetild door die hand van God. Die hand zal je verhogen en dragen en 

je zetten op een eervolle plaats. Je ziet het letterlijk voor je. Wie zichzelf 

vernedert, zal verhoogd worden, door die hand van God. En onder die handen 

hebben we het goed. Want het zijn ook Zijn zorgende handen en Zijn zegenende 

handen. 

 

Werp je zorgen van je af 

Die zorgende handen van God doet Petrus aan het volgende denken. ‘U mag 

uw zorgen op Hem afwentelen’. Beter vertaald is: ‘Werp al uw zorgen op Hem.’ 

Werpen mag je ze, van je af werpen die zorgen. Dat is wat krachtiger dan 

wentelen. Bij wentelen denk ik aan wentelteefjes in een pan. Bij werpen zie ik 

een honkballer, die de bal zo ver mogelijk probeert weg te gooien. Zo mag je je 

zorgen, je lasten, van je af werpen. Dat is fantastisch. En je mag ze werpen op 

Hem. 

Dat woord ‘werpen op’ is hetzelfde werkwoord als bij de intocht in 

Jeruzalem. Als de discipelen dat ezelsveulen hebben opgehaald, dan werpen ze 

hun kleding, hun jassen, hun overkleding op die ezel, op dat lastdier waarop 

Jezus Jeruzalem binnenrijdt om te worden gekruisigd (Mat. 21:7; Mar. 11:7; Luk. 

19:35). Zo mag je hier ook je lasten als een soort jas van je afwerpen op het 

‘lastdier’ Jezus Christus, die het voor je wegdraagt. Prachtig beeld. 

Lieve mensen, zegt Petrus, jullie hebben zorgen en dat weet ik. Er zijn 

veel zorgen. En wij hebben ook zorgen in onze tijd. Maar je mag ze van je 

afwerpen en werpen op Hem. ‘Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt 

voor u’ (NBG‘51). Bij God kunnen we ze kwijtraken. En daar mogen we het ook 

laten. 
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Nuchter en waakzaam 

Dat wil niet zeggen, dat je dan maar gemakzuchtig verder kunt leven, of 

luchthartig. ‘Nee’, zegt Petrus vervolgens (vers 8), ‘wees waakzaam, wees op 

uw hoede’. Weer iets anders vertaald hier, maar het zijn steeds die twee zaken, 

die in deze brief terugkeren. Dit is al de derde keer, dat hij zoiets zegt (1 Petr. 

1:13; 4:7; 5:8). Laat je niet meesleuren in de roes van het leven, of de waan van 

de dag. 

Nuchter zijn en waakzaam. Dat zijn de kenmerken van de gemeente die 

vreemdelingen zijn in deze wereld, pelgrims onderweg naar de grote toekomst.  

 

De buitencategorie: de duivel 

Want we zijn nog niet bij de finish. Juist die laatste etappes van de tocht zijn het 

zwaarst. Er komen nog een paar flinke bergetappes, zou je kunnen zeggen, van 

de eerste categorie. Of misschien wel van de buitencategorie. Opletten is dus 

geboden. Opletten voor gevaren en verleidingen. Want de buitencategorie, de 

duivel, gaat rond als een brullende leeuw. De gemeente heeft in die laatste 

etappes niet met mensen als tegenstanders te maken, maar met de duivel, die 

rondzwerft op zoek naar prooi; als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou 

kunnen verslinden. En al zijn het de laatste stuiptrekkingen van het beest van 

het kwaad, toch moet de gemeente op haar hoede zijn. 

Nee, de duivel herken je niet aan iemand met bokkenpoten en hoorntjes 

op zijn hoofd, zoals ze zich dat in de Middeleeuwen voorstelden. Was het maar 

waar! Dan kon je hem in ieder geval makkelijk herkennen. Nee, hij komt veel 

meer sneaky. Hij verleidt veel meer sneaky. Hij komt op kousen. Je hebt het niet 

door, dat hij je aan het verleiden is. Hoe herken je dat dan wel? In alles wat je 

aftrekt van God. Daaraan herken je hem, want dat is zijn doel, je afhouden van 

de diensten aan God. En wat dat is, dat kun je zelf wel bedenken. Ga dat van de 

week nu eens na bij jezelf als een opdracht. 

En stel je tegen hem teweer. Biedt weerstand, gemeente zet je schrap! 

Hoe? Door sterk te zijn in je geloof, vast in het geloof dat Christus overwinnaar 

is. Dat geloof drijft de duivel op de vlucht. Zeg gerust tegen hem: ‘opduvelen jij’. 

 

Nog een korte tijd 

En je bent in die strijd niet de enige, hoor! zegt Petrus. Vele broeders en zusters, 

waar ook ter wereld, gaan onder hetzelfde leed gebukt. Maar er komt een eind 

aan. Nog een korte tijd. Want God, die de bron is van alle genade, heeft ons 

geroepen. Dat is geweldig. Het hangt dus niet van ons af. Het hangt af van Zijn 

genade. 

Wat dat is, genade? Genade is, dat God alles voor je over heeft en … er 

niets voor terug hoeft te hebben. Genade is gratis. Want er is al betaald. Door 
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Jezus Christus. Zó, door genade alleen, krijgen we in Christus Jezus deel aan 

Zijn eeuwige luister, Zijn eeuwige heerlijkheid.  

En in die korte tijd die ons nog rest, die laatste bergetappe, zal God zelf 

jullie sterk en krachtig maken, ook dat nog, zodat je staande zult blijven, en niet 

meer zult wankelen, zoals vroeger. Je wordt steeds sterker in je geloof, blijft 

steeds meer staan. Want je leeft met God. Hij geeft de gemeente vastigheid, 

echte vastigheid. Hij zal jullie funderen. Hij is de rots, de Petra, waarop we 

staande blijven. Daarom: Hem komt de macht toe voor eeuwig. Amen. 

 

Secretaris Silas 

Daarmee eindigt dan de brief. Nu pakt Petrus eigenhandig de pen op. Silvanus 

heeft voor hem de brief opgeschreven. Dat gebeurde vaker. Ook Paulus had een 

secretaris. Aan het eind van wel vier van zijn brieven, lezen we dan: ‘Met een 

eigenhandig geschreven woord, groet ik u’ (1 Kor. 16:21; Gal. 6:11; Kol. 4:18; 2 

Tes. 3:17). 

Petrus noemt Silvanus een betrouwbare broeder. Maar wie is deze 

Silvanus? Dat is (eigenlijk wel zeker) dezelfde Silvanus, die als secretaris bij 

Paulus werkte. De naam Silvanus is een vergrieksing van zijn Arameese naam 

Silas, dat weer van het Hebreeuwse Saul afkomt. Lukas, die het boek 

‘Handelingen van de apostelen’ schrijft, noemt hem daar steeds bij zijn 

Arameese naam: Silas, medewerker van Paulus. Terwijl Paulus zelf hem in zijn 

brieven steeds bij zijn Griekse naam noemt: Silvanus. Het is deze Silas/Silvanus 

die met Paulus meeging op zijn zendingsreizen. Hij heeft ook met Pauls in de 

gevangenis gezeten, in Filippi bijvoorbeeld (Hand. 16:16-40). 

Toen Paulus naar Rome ging is Silvanus hem achterna gereisd. En ook 

Petrus is nu in Rome, op het moment dat hij deze brief schrijft. 

Hoogstwaarschijnlijk was Paulus al overleden in het jaar 61 of 62 en is deze 

Silvanus de secretaris van Petrus geworden, nu hij in het jaar 64 deze brief 

schrijft. 

 

Korte brief, rijke inhoud 

Tot slot noemt Petrus nog het doel van zijn schrijven. Het is maar een korte brief, 

zegt hij, maar wat staat er veel moois in. Ik had er wel vijftien preken over kunnen 

maken. Maar het doel van deze brief is – en houdt dat maar vast – ‘om de 

gemeente moed in te spreken’. Ook de gemeente van vandaag. ‘En om jullie er 

nadrukkelijk van te verzekeren dat het werkelijk de genade van God is die jullie 

staande houdt.’ 

‘De uitverkorenen van Babylon, groeten u’. Wie zijn dat? Is dat nu de 

christelijke gemeente te Babel? Nee, Babylon staat hier tegenover Jeruzalem. 

Babylon is hier Rome, net als in het boek Openbaring.  
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Heilige kus 

Petrus groet dus, vanuit Rome, de gemeenten verspreid over allerlei provincies. 

En ze krijgen ook de groeten van Marcus, zijn geestelijk kind. Zo brengt Petrus 

de groeten over. Maar ook de gemeenteleden moeten elkaar groeten, zegt hij 

dan. ‘Groet elkaar met een kus’. Met een ‘heilige kus’, zegt Paulus zelfs (Rom. 

16:16; 1 Kor. 16:20; 2 Kor. 13:22; 1 Tes. 5:26). 

‘Groet elkaar met een kus’, zegt Petrus, als teken van de onderlinge 

liefde. Deze kus heeft een vaste plaats in de liturgie gekregen, tot op de dag van 

vandaag. Waar dan? Nou, nu vanwege corona even niet, maar in de handdruk 

die de ouderling van dienst geeft aan de voorganger aan het begin van de dienst. 

Dat vindt hier zijn oorsprong, in die groet met de heilige kus. 

Namens de gemeente laat de ouderling van dienst dit teken van 

onderlinge liefde zien. Waarom geven wij 

dan een hand? Omdat wij niet zo 

kusserig zijn. Wij wonen hier in 

Nederland. Wij zijn Noord-Europeanen. 

Wij zijn van die koele kikkers. Maar als je 

naar het zuiden gaat of naar het oosten, 

in Italië of in Oost-Europa, daar kussen 

ze wat af. Ook mannen. Denk ook maar 

aan die leiders van de Sovjetrepu-

blieken. Ook al was dat voor de bühne. 

 

Sjalom 

Onze handdruk is de koude Noordwest-Europese variant van de heilige kus. 

Gelukkig hebben we dat. Waarom een kus? Omdat een zoen niet alleen maar 

een teken van liefde is, dat ook, maar een zoen is ook een teken van ver-zoen-

ing, van verbinding, van eenheid, van vrede. En daar eindigt Petrus dan ook 

mee: ‘Vrede zij u allen.’ Net zo als Jezus na Zijn opstanding de discipelen 

groette: ‘Vrede zij jullie’ (Luk. 24:36Joh. 20:19,21,26). Sjalom. En dat is veel 

meer dan alleen de afwezigheid van oorlog. Véél meer. Sjalom, vrede, dat is de 

diepe vrede die er is tussen God en mensen, doordat Jezus is gekomen. In dat 

woord sjalom, zit heil en redding. Dat is verzoening en genezing. Dat is 

bevrijding. Dat is vrede. Daarom is sjalom het beste dat Petrus de lezers, en dus 

ook ons, kan wensen. Vrede met jullie allemaal. Die vrede overstijgt de 

tegenstellingen. Want het geheim van de vrede is, dat het je één maakt in 

Christus.                                                      

 


