
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie Jezus volgen (4) 
Zondag 29 januari 2017 
 
Thema: je opstelling 
  1 Petrus 2,11-25 
 

Inleiding 
Jaren geleden vertelde een predikant uit Roemenië over een gemeentelid dat de leiding had over een grote fabriek. 
Toen hij tot geloof gekomen was, wilden ze hem voor het front van alle personeelsleden van de fabriek degraderen 
tot de laagste rang. Hoe moet ik mezelf verdedigen, vroeg hij zich af. De predikant zei tegen hem: ga je zelf niet 
verdedigen, maar als je de kans krijgt om iets te zeggen, zeg dan alleen iets over Jezus. Hoe Hij jouw leven veranderd 
heeft en wat Hij voor jou betekent. Dat heeft hij gedaan. En op een bijzondere manier heeft hij van zijn geloof 
getuigd. Later vertelde hij zijn predikant: ik kan me nu niet meer in de fabriek bewegen, want altijd is er wel iemand 
die mijn hand vastpakt en me vraagt: vertel me meer over Jezus … 
Hoe reageer jij op kritiek als je Jezus volgt? Hoe stel je je op als je oneerlijk wordt behandeld? Word je kwaad? Ben je 
verontwaardigd? Christenen in Petrus’ tijd hebben de neiging om fel te reageren op het onrecht dat ze is aangedaan. 
Je hoeft toch niet over je heen te laten lopen? Hoe stel je je op in onze tijd als je een minderheid bent? 
Misschien is het goed om eens terug te gaan naar de eerste eeuwen toen er nog maar weinig christenen waren. Ze 
werden gediscrimineerd en later vervolgd. En toch groeide de kerk snel. En dat terwijl er geen grootse strategieën 
waren. Er waren geen beleidsstukken. De boekdrukkunst moest nog worden uitgevonden. En het internet was nog 
niet in beeld. En het christendom was geen wettige godsdienst. 
Maar het aantal christenen groeide razendsnel. Hoe kon dat? Halverwege de tweede eeuw zei Justinus: er is geen 
mensenras op aarde waartussen zich geen bekeerlingen tot het christendom bevinden. Hoe kwam dat? Het was een 
beweging van gewone mannen en vrouwen die in het leven van alledag christen waren. 
Mensen merkten aan hen het verschil. Hun liefde. De hoop die ze uitstraalden. Hun 
vergevingsgezindheid. Hun eerlijkheid. Hun getuigenis van Jezus Christus. 
In Handelingen 17,6 vertaalt de Willibrordvertaling dat de kerk de hele wereld op zijn kop 
zette!Hoe is dat nu? Wat merken anderen aan u/jou? Petrus zegt in dit gedeelte dat 
volgelingen van Jezus opvallen door hun opstelling! 
  

1. Principes 
In vers 11 en 12 worden de consequenties van vers 9 en 10 getrokken. Je leest hier wat God met christenen op het 
oog heeft. Stuk voor stuk zijn het citaten uit het OT. Dit is wat gezegd werd tegen Israël toen de Israëlieten onderweg 
waren naar het beloofde land. In Exodus 19,4-6 lees je dat God wil dat Israël een koninkrijk van priesters is. Bereid 
om te bidden, te offeren en Gods wil bekend te maken. Er moet straks in het beloofde land één plek op aarde zijn 
waar de goedheid van Gods Koninkrijk te zien is. God wil dat Jezus’ volgelingen dat ook laten zien. 
Daar zitten 2 principes in. De eerste is: geef niet toe aan je zelfzuchtige verlangens. Eigenlijk staat er: oververlangens. 
Dan vliegt je verlangen uit de bocht. Je berokkent je zelf en anderen er schade mee. Maar richt je energie op iets 
positiefs. Leid een mooi leven, staat er letterlijk. In een cultuur waar alles draait om jezelf: mijn rechten, mijn plezier, 
mijn carrière … leid een ander leven! Waarin het gaat om God en die ander. Maak verschil! 
Die verandering betekent dat je respect hebt voor iedereen, zegt Petrus in vers 17. Je hebt de houding van een 
dienaar (vers 16). Sta jij zo in het leven? Vul je een ander met hoop? Haal je het beste in een ander naar boven? Geef 
je liefde weg? Toen twee berggeiten elkaar tegenkwamen op een smalle richel konden ze geen kant op. Links een 
ravijn, rechts een sterke afgrond. Keren konden ze niet. In plaats van te vechten knielde één van de geiten en maakte 
zich zo plat mogelijk, zodat de ander over hem heen kon lopen. Zo konden ze allebei veilig verder. Ben je bereid om 
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te dienen? Je kunt geen mensen naar Jezus trekken, als je zelf niet vol van Hem bent en zijn liefde. Merken anderen 
dat aan jou? Als je christen wordt, dan wordt dat zichtbaar! Het is te zien! 
 

2. Prakijk 
Hoe vul je dat in de praktijk in? Petrus gaat het dan hebben over je opstelling naar de overheid. Er waren in die tijd 
christenen die een zekere minachting voor de overheid hadden ontwikkeld. Wat de overheid deed was ook niet om 
over naar huis te schrijven … Petrus noemt nog een andere concrete situatie. Wat moest je doen als je in die tijd 
slaaf was en christen was geworden? Moest je nog respect tonen voor je heer? Lag het niet voor de hand om je 
meester de dienst op te zeggen?  
Wat is Petrus’ reactie? Toon respect! Natuurlijk zijn er grenzen: ontzag voor God en de onderlinge liefde gaan 
voorop. Maar blijf correct en doe goed, ook al word je slecht behandeld. En dat gaat ver. Vers 18 kun je ook vertalen 
met: ook als je meesters smeerlappen zijn. Het is een kans om goed te doen. Dat is je roeping! 
Het gaat er om dat je christen bent in het leven van alledag. Dat is de spits van dit gedeelte uit de bijbel. Leid je zo’n 
leven dat mensen daardoor God gaan verheerlijken? De eerste bijbel die de mensen lezen, ben je vaak zelf! 
Evangeliseren is niet een activiteit toevoegen aan je leven, het is het leven zelf! Hoe ben je daar? 
 

3. Voorbeeld 
Lukt dat? Wat zou het fijn zijn als we een voorbeeld hadden. Zodat je zou weten hoe je je moet opstellen. Iemand 
aan wie je je kunt optrekken. Zo’n voorbeeld is er! En dan gaat Petrus een lied citeren. Het gaat over Jezus. Hij heeft 
ons een voorbeeld nagelaten. Het woord dat Petrus gebruikt doet denken aan een schrijfvoorbeeld voor kinderen 
die schrijven moeten leren. Zo’n voorbeeld is Jezus ook als jij niet weet hoe je je in het dagelijks leven moet 
opstellen. In die lastige situaties van vandaag staan de voetstappen van Jezus. Stap maar in zijn voetsporen. Hoe? 
Jezus wilde Gods wil doen. Hij kon gemakkelijk zijn eigen weg gaan. Maar Hij bleef zeggen, zelfs toen het lijden op 
Hem afkwam: Vader, niet mijn wil, maar wat u wilt, dat zal Ik doen! Als je je afvraagt: waarom zou ik me druk maken 
om wat God van me wil, kijk naar Jezus! Ga in zijn voetstappen. 
Over wiens lippen geen leugen kwam. Wat is het verleidelijk als dat beter uitkomt, om het niet zo nauw met de 
waarheid te nemen. Maar Jezus hield vast aan de waarheid. Dat zijn de voetstappen van Jezus. 
Hij hoonde en dreigde niet. Wat ligt het voor de hand om kwaad te worden, als jou iets wordt aangedaan. Maar kijk 
naar Jezus. Als er Eén was die het recht had om terug te schelden, dan Hij wel. Maar Hij deed het niet. Maar Hij zei: 
Vader, vergeef het hun … 
Maar wie kan dat? In de voetstappen van Jezus gaan? Maar dan komt de verrassing: vers 24. Wij leiden een leven 
waarop zoveel aan te merken is … Maar Jezus betaalde voor jouw zonden. Hij werd gekruisigd. Voor jou! Zie je dat? 
Als dan de verzoeking komt om de waarheid geweld aan te doen of te gaan schelden, ga naar het kruis! Wil je er mee 
doorgaan, met dat waarvoor Jezus de dood is ingegaan? Jezus heeft het uitgemaakt met de zonde voor ons. Wil je 
dat weer ongedaan maken? Die weg wil je toch niet op? Denk er aan waar de goede Herder je vandaan heeft 
gehaald. Dan wil je toch nog maar 1 ding: Hem dienen?! 
 
Slot 
Als wij In Jezus’ voetsporen gaan, zullen we zien dat er een positieve invloed vanuit gaat. In de film ‘Bobby’ (over de 
moord op president Kennedy) komt een discussie voor van een zwarte 
chef-kok met een Mexicaanse ober, Miguel. Er zijn veel raciale 
spanningen en Miguel is boos vanwege het onrecht waarmee hij wordt 
geconfronteerd. Hij begrijpt niet waarom de chef-kok zo ontspannen 
en meegaand is. Maar die antwoordt: Weet je wat jouw probleem is. Er 
is niemand die naar je kijkt en zegt: Kijk eens naar Miguel. Ik wil zijn 
zoals hij.  
Wij worden geroepen om Jezus na te volgen, opdat anderen zeggen: ik wil zijn zoals hij (1 Korintiers 11,1: ‘Dus volg 
mij na, zoals ik Christus navolg’). Wat een uitdaging om werkelijk Jezus’ leerling te zijn! Het kan niet anders of dat 
moet met onze samenleving iets doen. En God zal eer ontvangen (Matteus 5,16)! 
 
Bijbelleestips en vragen voor de komende week: 

 Lees 1 Petrus 2,11-25 en Matteus 5,13-16 eens door en denk eens na over de twee principes uit dit gedeelte: 
je zelfzuchtige verlangen opgeven en een mooi/aantrekkelijk leven leiden? Herken je dat? Herken je de 
houding van de berggeit? 

 Er worden een aantal voorbeelden genoemd van Jezus’ voetstappen. Pas ze eens toe in de praktijk de 
komende week! Veel zegen daarbij! 

Gods zegen voor deze nieuwe week en een hartelijke groet, ds. Jan Bosch. 


