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Beste luisteraar, van harte welkom. 

 

Gisteren hebben we samen 1 Petrus 1:6-12 gelezen. Het gaat hierover de hoop van Gods 

kinderen en de blijdschap die daarmee gepaard gaat. Ondanks de verdrukkingen mogen 

Gods kinderen verder zien dan dit leven. Gods kind wacht het eeuwige leven! 

Wat leert dit gedeelte mij over God?  

In 1 Petrus 1: 11 staat: Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, 
Die in hen was, beduidde en tevoren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de 
heerlijkheid daarna volgende. De kanttekening verklaart hierbij – Dat is, niet alleen de 
genade zelve is van hen onderzocht, maar ook de tijd wanneer die over het huis Israëls zou 
komen. Er ligt veel onderwijs in deze tekst. Voor nu wil ik graag het accent leggen op – de 
Geest van Christus, Die in hen was. Deze zin sluit aan bij de vraag: Wat leert dit gedeelte mij 

over God? Het is de HEERE Die dit wonder uitwerkt in harten van zondaren. Welk wonder? 

De woorden – de Geest van Christus, Die in hen was. Voor de zondeval leefde de HEERE 

met Zijn Geest in het hart van de mens. Na de zondeval heeft de HEERE het hart van de 

mens verlaten omdat de mens Hem eerst heeft verlaten. De mens triomfeert in eigen hart 

als koning! Door wedergeboorte komt de HEERE weer in het hart wonen. Dan woont niet 

‘mijn ik’ maar de Heere Jezus in het hart. Dan is de Geest van Christus in je hart. Kan de 

mens dit wonder zelf bewerken of verdienen? Nee, want het is God Die in u werkt beide het 
willen en het werken, naar Zijn welbehagen. (Filippenzen 2:13). Heb jij de Gever van dit 

wonder al nodig gekregen? Zeggen ze op de camping van jou: “Ik zie dat bij die jongen de 

Heere Jezus in het hart leeft”. Of, zeggen de buren van je vakantiehuisje: “Ik zie bij dat 

meisje, dat niet meer zij, maar de Heere Jezus in haar leeft”? 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

In 1 Petrus 1: 8 en 9 lezen we: Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in 
Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een 
onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de 
zaligheid der zielen. 
De kanttekening verklaart hierbij zo treffend – De gelovigen bedroeven zich ook in de 
verdrukkingen omdat zij niet ongevoelig zijn in de kastijdingen, maar verheugen zich in den 
troost des Geestes, dien zij daardoor gevoelen, en in het overdenken van de blijde uitkomst 
derzelve. Wat leert dit gedeelte mij over de mens? We lezen in dit gedeelte dat Gods 

kinderen de Heere Jezus liefhebben en zich verheugen met een onuitsprekelijke en 

heerlijke vreugde. Dit vers laat het contrast zien tussen een kind van God en een kind van 

de duivel. Van nature kent de mens geen liefde voor Heere Jezus. Van nature is de Heere 

Jezus niet dierbaar. In 1 Petrus 2:7 lezen we – U dan, die gelooft, is Hij dierbaar. Alleen door 

het zaligmakend geloof leert de mens de Heere Jezus kennen én liefhebben. 
 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema?  

In 1 Petrus 1:10 lezen we - Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de 
profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied. Hiermee hebben we het 

kernwoord ‘genade’. Helaas wordt het woord genade vaak op een verkeerde manier 

gebruikt. Je kunt met iemand in gesprek zijn die vol verbazing over iets is en dan hoor je 

zeggen – ‘goeie genade zeg’. Zo’n uitspraak doet pijn. Genade heeft in Bijbelse zin alles te 

maken met straf en vrijspraak. Genade is; straf verdienen en een omhelzing krijgen. Gods 

kinderen kennen genade. Ze weten van straf én vrijspraak en mogen in verwondering Efeze 



2:8 omhelzen – Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het 
is Gods gave. Het is zó noodzakelijk, vandaag nog, door genade (!) hierop voor de eerste 

keer amen op te mogen zeggen! Niet alleen voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. 

In de heiligmaking hebben Gods kinderen elke dag weer nieuwe genade nodig. In de 

dagelijkse bekering hebben Gods kinderen telkens opnieuw weer het bloed van de Heere 

Jezus nodig. Dan word je ‘dagelijks begenadigd’, dagelijks gereinigd, dagelijks vernieuwd! 

Dit alleen door oprechte schuldbelijdenis én geloof in het bloed van Christus. Wat denk je? 

Zul je vanuit een gereinigd hart jezelf en anderen willen verontreinigen door zomaar via 

whatsapp een schunnig filmpje door te sturen? Voel je je verantwoordelijkheid? Door jouw 

gedrag op social media kun je anderen ook verontreinigen! 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  

In 1 Petrus 1:7 lezen we - Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van 
het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, 
en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus. Het gaat in dit vers over het 

geloof dat beproefd wordt. De kanttekening schrijft hierbij zo mooi – Dit wordt gesteld tegen 
den smaad en de oneer, die de wereldse mensen menen dat zij den gelovigen door de 
vervolging aandoen.  Welk ander gedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? Denk 

bijvoorbeeld aan Romeinen 8:35 waar we lezen - Wie zal ons scheiden van de liefde van 
Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of 
zwaard? Zo was het ook met John Brown. Hij leefde in Schotland in de tijd van de 

vervolgingen en mocht door genade weten het eigendom te zijn van de Heere Jezus. Hij 

werd door de soldaten spoedig gevonden en hij moest de eed aan de koning afleggen. 

Beslist weigerde hij. “Ik erken geen andere koning dan alleen Christus en Zijn 

kroonrechten”. De soldaten schreeuwden hem toe; “Ga maar bidden, je zult spoedig 

sterven”. Op het gras naast de deur van zijn woning buigt John zijn knieën. Hij bidt. Als het 

gebed geëindigd is gebieden de soldaten: “Neem afscheid van je vrouw en kinderen”. De 

vrouw van John staat er zwijgend bij. John zegt: “Vrouw, nu is de dag gekomen waarvan ik 

voor ons trouwen al vertelde. We zouden elkaar niet lang hebben”. De vrouw van John 

antwoordt: “Inderdaad John, en ik kan je gewillig afstaan”. John neemt afscheid van zijn 

vrouw en kinderen. De verklaring van de kanttekening bij dit vers is zo van toepassing op 

John Brown – Dit wordt gesteld tegen den smaad en de oneer, die de wereldse mensen 
menen dat zij den gelovigen door de vervolging aandoen. Even later werd er een schot 

gehoord en John Brown werd opgenomen in de eeuwige heerlijkheid.  

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

In 1 Petrus 1:6 lezen we - In Welken gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is) 
bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. We lezen – in Welken gij u verheugt.  Dit vers 

slaat dan terug op de verzen 3-5. Het gaat hierover de hoop, de erfenis, die voor Gods 

kinderen is weggelegd. Calvijn verklaart bij 'in Welken' de hoop van de zaligheid die op Gods 

kinderen wacht in de hemel. Is dit ook jouw belijdenis? Als dit zo mag zijn dan zullen 

klasgenoten dit bij je opmerken. Want, waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. 
De tekst gaat verder - nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei 
verzoekingen. Ondanks de blijdschap die Gods kinderen kennen, zijn er ook beproevingen 

en tegenspoeden. Bij de één meer dan bij de ander. De HEERE heeft hier Zijn wijze 

bedoelingen mee. De HEERE geeft tegenspoed niet omdat Hij dat zo graag wil maar omdat 

Hij weet dat Zijn kinderen bepaalde beproevingen nodig hebben. Een beproeving kan 

bijvoorbeeld zijn dat er hoge ziekenhuiskosten zijn. Of dat iemand binnen het gezin ernstig 

ziek wordt. De HEERE beproeft dan het geloof om te zien of Gods kind de hulp van de 

HEERE alléén verwacht. Door alle beproevingen en verzoekingen heen mogen Gods 



kinderen verder blikken. Het vooruit blikken wordt zo heerlijk verwoord in Psalm 43:4 - Dan 
ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd; dan zal ik, juichend, stem 
en snaren, ten roem van Zijne goedheid paren, Die, na kortstondig ongeneugt', mij eindeloos 
verheugt. Is dit vers de taal van jouw hart? Mag je met hart en ziel zingen – Dan ga ik op tot 
Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd? Dán ken je de vreugde waarvan de 

tekst spreekt – In Welken gij u verheugt. Gods kinderen zijn in Christus een nieuw schepsel 

geworden. Een nieuw schepsel, dus Gods kinderen hebben ook ‘nieuwe’ ogen. Ze zien dat dit 

leven slechts een tijdelijk verblijf is. Ze voelen zich hier niet thuis. Dit leven is slechts een 

tijdelijk verblijf met veel verzoekingen en beproevingen. Mag jij ook zo vooruitblikken? Ga jij 

straks, na dit kortstondig tijdelijk leven, je verheugen in jouw HEERE en jouw Zaligmaker?  

Die, na kortstondig ongeneugt’,  
mij eindeloos verheugt! 

Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer! 

 

 

 

 

 


