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Beste luisteraar, van harte welkom. 

 

Gisteren hebben we samen 1 Petrus 5:1-7 gelezen. Dit gedeelte is gericht aan de leiders van 

de kerk. Naar onze tijd vertaald is deze brief gericht aan de ambtsdragers van de kerk. 

Petrus zegt hier ook een leider te zijn en dat óók hij moet lijden omdat hij van Christus is. 

Bemoedigend voegt hij eraan toe; straks bij de wederkomst van Christus, dan wacht ons de 

eeuwige zaligheid. Petrus roept zijn ambtsbroeders op om goed op de mensen van de kerk 

te passen, zoals een herder op zijn schapen past. Zorg goed voor hen. Doe het niet vanuit 

dwang want dat wil de HEERE niet. Doe het werk van harte! Doe het werk niet om er zelf 

beter van te worden, heers niet over de mensen, maar geef het goede voorbeeld. Dan zul je 

straks het eeuwige leven krijgen. Ook lezen we dat Petrus de jongeren oproept te luisteren 

naar de leiders. En tegen iedereen: Wees elkaar onderdanig en dien elkaar. Verneder je 

onder de HEERE. En, wordt het ambtelijk werk te zwaar? Werp je zorgen dan op de HEERE. 

Wat leert dit gedeelte mij over God?  

In 1 Petrus 5:7 staat - Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. De HEERE 

zorgt voor Zijn kinderen. Dat lezen we ook in Psalm 55:23 waar staat – Werp uw zorg op 
den HEERE, en Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten dat de 
rechtvaardige wankele. Hij zorgt ervoor dat ze naar het aardse een huis, kleding, werk, 

geld, gezondheid en zoveel dingen meer krijgen. Dit betekent niet altijd voorspoed, maar de 

HEERE wil juist dat Gods kinderen in tegenspoed hun bekommernissen op Hem werpen. De 

HEERE zegt niet: Leg uw bekommernissen maar op Mij, nee Hij zegt: Werp ze maar op Mij. 

Werp ze maar van je af. En werpen is loslaten en niet weer oppakken. Dat is juist wat de 

mens vaak doet. Tijdens het gebed de zorgen op Hem werpen, maar na het amen wordt het 

weer opgepakt. Wie tot God komt moet geloven dat Hij een Beloner is voor degenen die Hem 

zoeken. Zo was het ook eens met een man en vrouw. De man mocht door genade zich 

onderwerpen aan de voorzienigheid van God. De vrouw niet, zij was opstandig. “Maar vrouw, 

geloof je niet dat de Heere de jonge raven hoort roepen?” Dat Hij ons niet van honger en kou 

laten omkomen?” “Houd maar op met die vrome praatjes”, zegt de vrouw boos. “Ze hangen 

me allang de keel uit”. “Je moet niet zo mopperen”, zucht de man. Het echtpaar heeft geen 

geld en geen eten meer. Bovendien zitten ze ook nog in de kou. Dan zegt de man: “Morgen 

zal de Heere uitkomst geven, vrouw”. Ik heb zo veel vertrouwen op mijn God”. “Jouw God?” 

zegt de vrouw smalend. “Je hebt een mooie God, Die je honger en kou laat lijden”. Dezelfde 

avond mag de man zijn hart uitstorten voor de HEERE. Hij werpt al zijn bekommernissen op 

Hem. In het gebed mag hij al zijn zorgen van zich afwerpen en op de HEERE werpen. 

Opnieuw krijgt hij te geloven dat de Heere de volgende dag uitkomst zou geven. De volgende 

dag lijkt er geen uitkomst. Het is inmiddels al laat in de avond en het echtpaar zit in de kou 

en in het donker. De één zit er erg ontevreden. De ander vol vertrouwen op zijn grote God 

en Zaligmaker. Zijn Zaligmaker Die hem naar lichaam en ziel met Zijn dierbaar bloed heeft 

gekocht. Plotseling schrikken ze op uit hun gedachten. Er wordt aan de deur gerammeld. Er 

komt een zekere Maartje binnen. Ze steekt een kaars op. En dan.. Wat heeft Maartje bij 

haar? Een zwaar beladen mand. “Ja, ik geloof vast dat de HEERE mij hierheen heeft 

gestuurd”, zegt Maartje. “Dat is ook zo”, zegt de man, “de HEERE zou vandaag uitkomst 

geven”. Maartje vertelt hoe de HEERE tot haar sprak toen ze het oude huisje van dit 

echtpaar naderde, met de woorden – Tot hiertoe. Vervolgens vertelt de man over zijn 

gebedsworstelingen en vertrouwen dat er uitkomst zou komen. Daarna opende Maartje de 

mand.  Er komt o.a. brood, boter, kaas, spek, rijst, koffie en geld uit. “En vrouw”, zegt de 



man, “heb ik geen rijke God?” Heeft Hij niet trouw voor Zijn kind gezorgd?” Beschaamd moet 

zijn vrouw het toegeven. Dan zingen ze samen een psalm. Daarna vouwt de man eerbiedig 

zijn handen en dankt de trouwe Gever van al het goed. De HEERE zegt immers - Werpt al 
uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u! Zie je hoe rijk Gods kinderen zijn? Zie je 

hoe rijk het is om zo’n leven met de HEERE te hebben? Is deze tekst niet een aansporing 

voor allen die de HEERE nog niet kennen? 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

In 1 Petrus 5:6 staat - Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te 
Zijner tijd. Dit vers klinkt als een bevel. Vernedert u! Spurgeon schrijft dat dit vers alles te 

maken heeft met de hoogmoed van de mens. De kanttekening leert ons – Vernedert u, dat 
is, namelijk vóór alles en in alles, dat is, onderwerpt u met een nederig en gelovig gemoed 
den wil en de regering Gods. Dit leert ons dat het tegenovergestelde van nature waar is. De 

mens is van nature niet onderworpen aan God en aan Zijn voorzienigheid. De mens wil de 

teugels zelf in handen houden. De mens heeft zichzelf verhoogd en God vernederd. De mens 

verbeeldde in het paradijs het beter te weten dan zijn Schepper. Vanuit 1 Petrus 5:6 klinkt 

het bevel - Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd. 
Hier klinkt een bevel aan alle gelovigen. Maar als we om ons heen zien? Ten diepste is deze 

tekst ook hoogst actueel voor alle mensen. Nederland is massaal van Zijn wegen 

afgeweken. Hoeveel Nederlanders zijn er niet onder Zijn hand vernederd? Let eens op de 

vele tegenspoeden die er zijn. Dat zie je wanneer je in een ziekenhuis bent. Of wanneer je 

de nieuwsberichten leest. Waar hoor of lees je: Uw wil geschiede? En nu is er een tweeërlei 

uitwerking. Of je verzet je met hand en tand en gaat door op deze heilloze weg. Of je bent 

door Zijn Geest verbroken en vernedert en je mag je naar lichaam en ziel overgeven aan 

Zijn wil. Maar dan wordt eenmaal de belofte vanuit de tekst ook vervuld - opdat Hij u 
verhoge te Zijner tijd. Hoe ga jij om met tegenspoed? Stel, je ziet een vacature openstaan 

die precies past bij jouw profiel en talenten. Wat doe je dan? Je solliciteert meteen? Of 

vraag je eerst in onderworpenheid aan de HEERE: “Is dit Uw weg”? “Mag ik van U op deze 

functie solliciteren”? Nee, je hoeft niet meteen te vragen naar een Bijbeltekst. Je mag ook 

eerlijk vragen of de HEERE wegen wil openen of sluiten en dat je dan opmerkzaam gemaakt 

mag worden hoe de HEERE de sollicitatie leidt. Vervolgens ga je solliciteren en je wordt niet 

aangenomen. Mag je je dan onderwerpen aan de wil en weg van de HEERE? Ben je dan 

opmerkzaam en er mee eens dat de HEERE het zo heeft bepaald?  

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

In 1 Petrus 5:5 lezen we - Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen 
elkander onderdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de 
hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade. Hiermee hebben we het kernwoord 

‘ootmoed’ of ‘ootmoedigheid’. Het woord ootmoedigheid lezen we niet vaak in de Bijbel. Een 

ander woord is nederigheid of zachtmoedigheid. Ootmoed is het tegenovergestelde van 

hoogmoed. Iemand die hoogmoedig is denkt groot van zichzelf en vindt zichzelf belangrijk. 

De HEERE kan geen genade geven aan een hoogmoedig hart. Wie ootmoedig is, denkt klein 

van zichzelf. Hij gevoelt zijn eigen kleinheid of nietigheid. Er is onderscheid tussen ware en 

valse ootmoed. Mensen die niet oprecht ootmoedig zijn kunnen zich wel ootmoedig voor 

doen. Ze kleden zich bijvoorbeeld nederig en eenvoudig Ze cijferen zich bij anderen altijd 

weg. Ze spreken gering over zichzelf. Dit alles met het doel om ‘gezien’ te worden. Zouden 

ze weten dat ze niet ‘gezien’ worden, dan zouden ze er onmiddellijk mee stoppen. Dit is 

valse ootmoed. Ze zien op het loon van hun ootmoed. Het draait om een goede naam te 

krijgen. De ware ootmoed is hiermee niet bezig. Ze begeren niet ‘gezien’ te worden. Ze 

begeren dat alléén de Naam van de HEERE centraal zal staan. Deze ootmoed komt voort 



vanuit een gezuiverd hart. Gods kind kan niet teren op een eenmaal gezuiverd hart. Het hart 

moet dagelijks gezuiverd worden om ootmoedig te blijven! Ben jij hoogmoedig of 

ootmoedig? Voor zelfonderzoek naar ware ootmoed is het goed om Lukas 18:9-14 eens te 

lezen en leg je hart eens naast de farizeeër en de tollenaar. Van harte de ootmoed van de 

tollenaar toegewenst. We lezen – Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis. 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  

In 1 Petrus 5:1 lezen we - De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een 
medeouderling, en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die 
geopenbaard zal worden. Petrus richt zich in dit vers tot zijn medeouderlingen, en zegt dat 

hij een medeouderling is. En dit niet alleen, maar hij zegt getuige te zijn van het lijden van 

Christus en dat hem de eeuwige heerlijkheid wacht. Zo zijn Gods kinderen ook niet vreemd 

aan het lijden en sterven van de Heere Jezus. Gods kinderen zijn met Christus gestorven en 

zijn met Hem opgestaan in een nieuw leven. Door Zijn bloed wordt alles nieuw! We lezen in 

Romeinen 6:5 – Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijn 
doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding. Ken jij dit 

Godswonder? Dan mag je instemmen met de woorden van vers 1, dat ik een - getuige des 
lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die geopenbaard zal worden. Ja, 

dan heeft ook Psalm 89:2 raakvlakken bij het gelezen gedeelte – Ik zal de 
goedertierenheden des HEEREN eeuwiglijk zingen! 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

In 1 Petrus 5:4 staat - En als de overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de 
onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Hierin ligt een rijke belofte voor Gods 

kinderen die ambtsdragers zijn geworden. In vers 1 hebben we immers gelezen dat Petrus 

zegt medeouderling te zijn en deelachtig te zijn de heerlijkheid die nog wacht! Bij de 

wederkomst wacht de ‘kroon der heerlijkheid’. Matthew Henry schrijft hierbij – “De Heere 

Jezus, de opperste Herder zal verschijnen om alle dienaren en lagere herders te oordelen. 

Zij die blijken hun plicht gedaan te hebben zullen van de grote Herder de onverwelkelijke 

kroon der heerlijkheid ontvangen”. Die tot het einde toe getrouw blijven, zullen de 

onverwelkelijke kroon ontvangen. Wellicht ken je de verhalen van de kerkgeschiedenis? 

Polycarpus was ook een opziener; opziener van Smyrna. Polycarpus was het eigendom van 

de Heere Jezus en de HEERE had hem tot dit ambt geroepen. Hij stierf als martelaar. Op de 

brandstapel werd het bevel aan hem gegeven: “Vloek die Christus en je bent vrij”! Hij 

antwoorde: “Zesentachtig jaar dien ik de Heere en Hij heeft mij nooit iets kwaads gedaan. 

Hoe kan ik de Koning lasteren Die mij verlost heeft”?  

Polycarpus is heengegaan om de onverwelkelijke kroon te ontvangen, 

om voor eeuwig Zijn Koning te prijzen te loven met lofgezangen! 

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

volgende keer! 

 

 

 


