
 

 

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 26 maart 2023  
 
Prediker: Wigle Tamboer 
Titel: Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud 
 
Bijbelgedeelte: 1 Petrus 1:1-12 
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 en met het bloed van Jezus Christus besprenkeld te 
worden. Genade zij u en vrede, in overvloed. 
 

Het nieuwe leven 
3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij 
ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo 
levende hoop gegeven. 4-5 Er wacht u, die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd, 
in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, 
die klaarligt om aan het einde van de tijd geopenbaard te 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 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 voorzegde 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 – de boodschap die u nu verkondigd is 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. 
 
Bijzonderheden: We leven deze zondagen toe naar Goede Vrijdag en Pasen. 
 
******************************************************** 
Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer, 
 
Net als afgelopen zondag willen we ook deze zondag toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen, de 
vervulling van Gods heilsplan. In de kerkelijke kalender wordt deze periode van toeleven de 
Lijdenstijd of ook wel de 40 Dagentijd genoemd. 
 
In de Bijbel begint deze lijdenstijd op het moment waarop Jezus Zijn ogen vast en doelbewust richt 
op Jeruzalem. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem 
moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de 
schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden 
opgewekt (Mattheus 16:21 - NBV). 
 
Het is in deze opwekking uit de dood, dat Jezus toonde te zijn wie Hij al die tijd beweerd had te zijn 
als de Zoon van God. Dit heilsfeit te geloven en uit deze werkelijkheid te mogen leven 
maakt ons de rijkste mensen op aarde. 
 



 

 

We willen die geloofsrijkdom noemen met de woorden van Petrus in zijn eerste brief: zoveel 
kostbaarder dan vergankelijk goud. 
 
Hoe goed om ons deze zondag die rijkdom te realiseren, juist waar we toeleven naar Goede Vrijdag 
en Pasen. 
 
Een hartelijke groet van het PddW(+) team  
 
******************************************************** 
MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN Kies vóór de kringbijeenkomst welke je daarvan wilt 
lezen. 
1 Petrus 1:18-19, 1 Petrus 4:1-2, 1 Petrus 3:14-15, Markus 14:67, Hebreeën 12:1-3, Matteüs 4:1-
11, Matteüs 16:21-23, Matteüs 26:75, Johannes 11:20-28, Johannes 21:18,19, Romeinen 1:4, 
Efeziërs 6:24, Matteüs 4:1-11 
 
******************************************************** 
ENKELE OPMERKINGEN  
Zoals gezegd bereiden we ons deze weken voor op Goede Vrijdag en Pasen, twee verschillende 
aspecten van het Evangelie maar onlosmakelijk met elkaar verbonden: zonder Goede Vrijdag geen 
Pasen. Wigle koos voor deze zondag Petrus uit, die in zijn brieven terugkijkt op zijn leven als 
discipel en apostel en wat hij (met vallen en opstaan) mocht leren, en wat hij in de loop van zijn 
leven als geloofsfundament ontdekt heeft en nu wil doorgeven aan de volgende generatie. Hij vat 
dat geloofsfundament samen in begrippen als 'onvergankelijke, ongerepte erfenis’ en ‘de 
echtheid… van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud’ 
 
Petrus schetst Jezus zoals hij die mocht ontdekken in zijn volgen van Jezus, met in het bijzonder 
Zijn lijden, sterven en opstanding en hoe Jezus Zijn weg, naar Gods plan, daarin ging: volhardend 
tot het einde toe. Petrus drukt zijn lezers op het hart onder de indruk te komen en te blijven van 
wie Jezus voor hen is en wat Hij voor hen bereid heeft door Gods grote heilsplan te volbrengen in 
Zijn lijden, sterven en opstanding. 
 
Dat heilsplan werd niet direct door Petrus begrepen. Zo zien we direct na de eerste aankondiging 
van het lijden in Matteüs 16, Petrus’ reactie die gegeven is naar de mens en zijn eigen wijsheid. 
Jezus kan deze reactie niet anders duiden dan als de stem van satan, die hem wil afbrengen van 
Gods plan en dus van het voor ons volbrengen van het heil, ons kostbaarste geloof. Vergelijk de 
stem van de duivel in de 3 verzoekingen in de woestijn, aan het begin van Jezus’ bediening in 
Matteüs 4. 
 
En keer op keer moest Petrus leren dat zijn eigen wijsheid over het geloof niet de wijsheid van God 
is. Zo ook in Gethsemane waar hij zijn zwaard trekt om Jezus te verdedigen en met een mep het 
oor van ene Malchus afhakt. Maar ook na Jezus’ gevangenneming en Zijn voorgeleid worden in het 
paleis van de hogepriester Kajafas, komt Petrus zichzelf weer tegen wanneer hij tot 3 maal toe 
loochent Jezus te kennen. 
 
Pas na de Opstanding lijkt bij Petrus een nieuwe wijsheid en een radicale ommekeer van 
gezichtspunt plaats te vinden. Het is die dag aan het Meer van Galilea waar de opgestane Jezus 
hem tot 3 keer toe in ere herstelt en Petrus als een wedergeboren man de opdracht krijgt Jezus’ 
schapen en lammeren te hoeden en te wijden. 
 



 

 

Maar met die opdracht om de kudde van Jezus volgelingen voor te gaan als herder, komt er ook 
een voorzegging over hoe Petrus leven als herder zal verlopen. In die voorzegging ligt de sleutel tot 
het begrijpen van ons Bijbelgedeelte vanmorgen. Want als Jezus voor de derde keer zijn opdracht 
aan Petrus geeft met de woorden ‘Weid dan mijn schapen’, zegt Jezus tegen hem: ‘Ik verzeker je: 
toen je jong was, schortte je zelf je kleding op en ging je je eigen weg; maar als je oud bent, zul je je 
handen uitstrekken en een ander zal je kleding opschorten en je brengen waar je niet heen wilt.’ 
Met deze woorden gaf Jezus aan door welke dood Petrus God zou verheerlijken. Toen zei Jezus 
tegen Petrus: ‘Volg mij!’ (Johannes 21:18,19 - GNB). 
 
Als Petrus spreekt in zijn brief over beproevingen die het alles waard zijn om met Gods 
bescherming te doorstaan, dan lezen we hierin Petrus’ eigen geloofsontdekking. Een ontdekking 
gedaan op de dag dat Jezus Hem in ere herstelde en hem opriep Hem te volgen, ongeacht wat het 
Petrus ook zou kosten. 
 
Het is deze ontdekking die hem kan doen zeggen dat het beproefde geloof kostbaarder is dan 
vergankelijk goud omdat daarin God verheerlijkt mag worden. 
 
En zo zien we een gerijpte Petrus naar eigen geloofservaring getuigen van een beproefd geloof dat 
kostbaarder is dan vergankelijk goud. 
 
******************************************************** 
LIEDEREN 
607 – Machtige Redder 
689 – Spreek, o Heer 

550 – U behoor ik toe 
475 – Majesteit, Koning in eeuwigheid 
Ik kan niet anders – Paul Baloche 
 
********************************************************** 
GESPREKSVRAGEN 
Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt 
gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen 
zijn. 
 
1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw 
eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de 
preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou 
je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten? 
 
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je 
leven aan het doen is: 
a. in het lezen van de Bijbel (Woord); 
b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed); 
c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending); 
d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg); 
e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen). 
 
3. Lees 1 Petrus 1:1-12 en noteer wat jou daarin bijzonder aanspreekt of wat vragen oproept. Deel 
dat met elkaar. 
 



 

 

4. Petrus noemt de mensen aan wie hij schrijft ‘uitverkorenen’, omdat ze door God voorbestemd 
zijn om tot een heel ander, nieuw leven, te komen. En, zo schrijft hij een paar regels verder tot… 
‘een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.’ 
Wanneer voelde jij je door God uitverkoren en daarom vreugdevol? Hoe blijf jij onder de indruk 
van wie Jezus - ook voor jou persoonlijk - is? 
 

5. Petrus is enorm veranderd door alles wat hij van Jezus leerde en zag. Kun je aangeven in welke 
dingen God verandering bracht in jouw denken en manier van leven? Neem eens tijd om Hem 
extra te danken voor inzicht in wat God voor ons heeft weggelegd. Welke zijn zo kostbaar dat je ze 
nooit vergeet (getuigenis) en aan welke zou je je opnieuw willen toewijden? 

 

6. In de Willibrord-vertaling staat boven de tekst van 1 Petrus 3:14-4:6 het kopje: ‘Lijden om de 
gerechtigheid naar het voorbeeld van de Heer.’ Hoe kijk jij aan tegen lijden in het leven van 
vervolgde christenen? En naar mogelijk lijden in je eigen leven? In hoeverre zitten dingen van 
aards geluk daarbij in de Weg? Hoe ga je daarmee om? 

 

7. Het feit dat er door de eeuwen heen altijd gevast is in de 40 Dagentijd, is ook een tastbaar teken 
dat onze rijkdom, ons Ware Voedsel en onze Ware Drank, niet liggen in de stoffelijke materie, maar 
in Jezus Christus, onze Heiland en Heer. Wat betekent het voor jou dat Jezus voor ons zegt te zijn 
het Ware Voedsel en de Ware Drank? Kun je ook zeggen hoe dit praktisch uitwerkt in je leven? 

 

8. Wigle vertelde over een ontmoeting waarbij je uit betrokkenheid bij je mede broeder of zuster 
vraagt: hoe is het met je? En deze zuster antwoordde: het belangrijkste is goed. Wat zegt haar 
antwoord jou? En wat antwoordt jij als jou deze vraag gesteld wordt? 

 

**************************************************** 
GEBEDSSUGGESTIE uit het lied dat we deze zondag zongen: 
Spreek, o Heer, door uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt 
Zaai uw woord, plant het diep in ons 
en verander ons naar uw evenbeeld, 
zodat Christus’ licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid, 
 
dit bidden we U in Jezus naam, amen. 
 
**************************************************** 
 
 
 


