
Prediking	13	september	2015	
Tekst: 1 Petrus 1: 13 - 25 

Inleiding: 

Na de startzondag zijn we begonnen met het eerste blok van ons jaarthema dat zal doorlopen tot 
kerst. Thema’s die daarin naar voren komen: geestelijke strijd, de kracht van gebed en de kracht van 
het Woord. 

Verhaal over heilig boontje (zie 
https://www.vreeken.nl/img/pdf/045250%20Heilig%20Boontje%20De%20begraven%20Monstrans.pdf   

Uitwerking tekst: 

- Kernthema van de eerste Petrusbrief: je leeft als vreemdeling op deze wereld 
- Vreemdeling zijn heeft een verbinding met het verhaal van de uittocht. In Leviticus 18 gebied 

God dat het bevrijde volk niet de gebruiken mag overnemen vanuit Egypte of de gebruiken 
van het land dat ze zouden gaan innemen (Kanaänitische gebruiken). Ze dienden een nieuwe 
manier te leren die van God is en niet van deze wereld 

- Net als bij het volk Israël ligt ook de Petrusbrief een krachtige belofte van de tijd dat Jezus Zijn 
heerschappij op Zich heeft genomen. Wij mogen daar dan deel van uitmaken door het geloof 
in Jezus Christus. 

- Ook Jezus onderstreept dat discipelen niet van deze wereld zijn (Johannes 17) 
- De sleuteltekst uit de brief is dan ook vers 15: “Wees heilig, want ik ben heilig” 
- Die tekst verbind levensheiliging direct aan God 
- Er gaat iets aan heiliging vooraf en er komt iets achteraan. De drieslag is dan: hoop, heiliging, 

Hem eren 
o Hoop: wordt als een bevel geschreven. Hoop is de houding en het vertrouwen naar de 

toekomst toe (de toekomst met Jezus als koning op aarde) 
o Heiliging: wordt bewerkt door gehoorzaamheid (vs 14). Er staat in de grondtekst dat 

we kinderen van de gehoorzaamheid zijn. Gehoorzaamheid betekent dan ook dat je 
breekt met het oude leven (net als het volk Israël) 

o Hem eren: des te meer je uit gehoorzaamheid heilig leeft, des te meer ontzag krijg je 
voor God. Je wilt Hem niet beledigen met je leven. Je krijgt een dieper ontzag. Dus 
levensheiliging zorgt ervoor dat je Hem gaat eren 

- Eenvoudig gezegd: hoop opent de deur naar heiliging en heiliging maakt dat je Hem gaat 
eren.. Deze drie zaken maken je ook tot een ambassadeur in een vreemd land en maken ook 
dat je voorbereidt bent op de komst van Jezus Christus 

- Wie deze kenmerken niet heeft is geen gelovige! Net zoals een supporter van FC Groningen er 
uit hoort te zien (met een shirt, sjaal etc van FC Groningen) Als je zegt dat je supporter bent 
van FC Groningen en vervolgens met een shirt van Ajax rond loopt spreek je geen waarheid. Je 
hebt niet de kenmerken van een supporter van FC Groningen. Zo is het ook als gelovige: heb 
je de kenmerken van een gelovige niet, dan ben je het ook niet! 

Afronding: 



Hoop op Gods iongrijpen in de wereld, heilig je door gehoorzaamheid aan Hem en eer Hem op elk 
gebied van je leven. Laat Gods Woord je daarin leiden. OM het praktisch te maken de volgende 
opdracht: 

1. Hoop: als je hoop weg is gezakt, bid dan dat God je hart daarin wil aanraken en zoek deze 
week een Bijbeltekst die je woorden van hoop inspreekt. Leer ze. Zo ben je gewapend tegen 
teleurstelling en kan Gods Woord je nieuwe hoop inspreken als dat nodig is 

2. Heiliging: als je ongehoorzaam bent, vraag God dan in gebed of Hij jou wil leren met ontzag 
te leven voor Hem zodat je God wel wil gehoorzamen vanuit je hart. Wapen jezelf ook hier 
met Gods Woord. Zoek een Bijbelvers of gedeelte op, dat je helpt om te groeien in 
gehoorzaamheid 

3. Hem eren: Misschien ben je niet overal bewust waarin je God nog niet eert. Vraag Hem dat in 
gebed en zoek een Bijbelvers op waarin jij jezelf wapent / toerust. 

 


