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Gemeente	  van	  onze	  Here	  Jezus	  Christus,	  

Hebt	  u	  het	  water	  horen	  stromen,	  vanmorgen?	  Nee,	  ik	  bedoel	  het	  water	  toen	  u	  

vanmorgen	  misschien	  onder	  de	  douche	  stond.	  Ook	  niet	  de	  regen	  of	  dat	  het	  ergens	  

lekt	  in	  de	  kerk.	  Ik	  bedoel	  de	  belijdenis	  van	  Tineke.	  (dia	  1)	  Want	  dat	  is	  wat	  de	  Here	  

zei.	  (dia	  2).	  Als	  je	  in	  Mij	  gelooft	  gaat	  er	  van	  jou	  uit	  water	  stromen.	  Je	  bent	  die	  

bovenste	  bak	  die	  het	  bronwater	  opvangt	  en	  van	  jou	  uit	  stroomt	  het	  naar	  de	  bak	  

daaronder	  en	  zo	  verder.	  Vanmorgen	  stroomde	  het	  van	  Tineke	  uit	  naar	  ons	  toe.	  	  

Zo’n	  bron	  mag	  je	  allemaal	  	  worden.	  De	  Here	  Jezus	  nodigt	  iedereen	  uit	  om	  bij	  Hem	  

te	  komen	  drinken.	  Levend	  water.	  Dat	  is	  de	  Heilige	  Geest	  en	  het	  werk	  dat	  Hij	  in	  ons	  

en	  door	  ons	  doet.	  De	  Heilige	  Geest	  die	  ons	  geloof	  geeft	  en	  ons	  daar	  voor	  uit	  laat	  

komen.	  Dat	  water	  hoorden	  we	  hier	  stromen.	  	  Dat	  water	  stroomt	  net	  zo	  goed	  als	  je	  

met	  je	  kinderen	  over	  de	  Here	  praat,	  of	  met	  een	  vriend,	  een	  collega.	  Als	  je	  samen	  

over	  het	  geloof	  praat	  of	  op	  de	  blauwe	  bogen	  dagen	  aan	  een	  dorpsgenoot	  of	  een	  

toerist	  het	  evangelie	  vertelt.	  (dia 	  3)	  Het	  stroomt	  op	  allerlei	  manieren.	  	  

Zijn	  we	  allemaal	  zo’n	  bron?	  Willen	  we	  dat	  zijn?	  Vinden	  we	  dat	  makkelijk?	  Dat	  kan.	  

Of	  vinden	  we	  het	  moeilijk?	  (dia	  4)	  Dat	  kan	  ook.	  Vragen	  om	  even	  bij	  stil	  te	  staan.	  

Daarom	  hou	  ik	  even	  mijn	  mond,	  dan	  kunt	  u	  er	  over	  nadenken	  met	  iemand	  die	  

naast	  u	  voor	  u	  of	  achter	  u	  zit.	  	  

Deze preek werd gehouden in een dienst waarin 
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Waarom	  ik	  u	  daar	  even	  met	  elkaar	  over	  laat	  nadenken?	  Het	  zijn	  belangrijke	  

vragen.	  

Want	  het	  water	  stroomt	  niet	  zomaar	  vanzelf.	  Het	  kan	  zelfs	  ophouden	  te	  stromen.	  

(dia	  5)	  Je	  kunt	  een	  bron	  zijn.	  Maar	  ook	  een	  dam	  die	  het	  water	  tegenhoudt.	  	  

Dat	  dreigde	  te	  gebeuren	  bij	  de	  brs	  en	  zrs	  in	  Klein	  Azië.	  Daarom	  spoort	  Petrus	  hen	  

aan	  om	  Christus	  in	  hun	  hart	  als	  Heer	  erkennen.	  (dia	  6)	  	  

	  

Laat	  Christus	  je	  hart	  beheersen	  

	  

(1	  -‐	  Hij	  laat	  je	  herkenbaar	  leven).	  Die	  aansporing	  hadden	  ze	  nodig	  om	  niet	  als	  

christen	  onherkenbaar	  te	  worden.	  (dia	  7)	  Het	  was	  verleidelijk	  om	  net	  als	  een	  

kameleon	  te	  doen.	  Dat	  is	  een	  bijzonder	  dier.	  Als	  die	  op	  een	  donkere	  tak	  zit	  wordt	  

z’n	  huid	  donker.	  (dia	  8)	  Zit	  hij	  in	  het	  gras	  dan	  kleurt	  hij	  groen.	  Hij	  neemt	  de	  kleur	  

van	  z’n	  omgeving	  aan.	  Dan	  val	  je	  niet	  op.	  	  

Zou	  je	  dat	  niet	  allemaal	  doen	  als	  je	  om	  het	  geloof	  slecht	  behandeld	  wordt?	  En	  ze	  

wérden	  slecht	  behandeld,	  onze	  brs	  en	  zrs	  in	  Klein	  Azië.	  Dat	  is	  in	  hoofdstuk	  1	  al	  

duidelijk:	  ze	  maken	  allerlei	  beproevingen	  door.	  Een	  vuurproef	  noemt	  Petrus	  het.	  

De	  omgeving	  reageerde	  negatief	  op	  het	  geloof.	  Wat	  doe	  je	  dan?	  Neem	  b.v	  

christenen	  van	  vandaag,	  in	  Egypte.	  Laatst	  werden	  er	  kerken	  door	  moslims	  

verbrand.	  Wat	  doe	  je	  dan?	  Dan	  steekt	  toch	  een	  paar	  moskeeën	  in	  brand?	  Of	  je	  

mishandelt	  een	  paar	  moslims.	  (dia	  9)	  Als	  je	  boos	  en	  verontwaardigd	  bent	  is	  dat	  

een	  gewone	  menselijke	  reactie.	  Als	  ze	  je	  uitschelden,	  vuile	  christen,	  lelijke	  grefo,	  

dan	  scheld	  je	  terug.	  Als	  ze	  je	  pesten,	  pest	  je	  terug.	  Je	  betaalt	  met	  gelijke	  munt.	  

Heel	  normaal,	  toch?	  	  

En	  zou	  je	  ook	  niet	  báng	  zijn	  als	  je	  slecht	  behandeld	  wordt?	  (dia	  10)	  En	  angst	  is	  niet	  

zo’n	  goede	  raadgever.	  Het	  maakt	  je	  in	  de	  war.	  Wil	  ik	  dit	  wel?	  Heb	  ik	  dat	  wel	  over	  

voor	  het	  geloof?	  Is	  het	  wel	  zo’n	  goede	  keus	  om	  te	  geloven?	  Moet	  ik	  wel	  laten	  

merken?	  Je	  kruipt	  in	  je	  schulp.	  Je	  past	  je	  bij	  je	  omgeving	  aan.	  Als	  een	  kameleon.	  

Maar	  als	  dat	  doet,	  gaat	  er	  dan	  nog	  iets	  goeds	  van	  je	  uit?	  Stroomt	  het	  water	  van	  de	  

Heilige	  Geest	  dan	  via	  jou	  naar	  anderen	  toe?	  Ben	  je	  een	  bron	  of	  een	  dam?	  	  

	  

Bij	  ons	  is	  het	  heel	  anders.	  We	  worden	  niet	  vervolgd.	  Je	  kunt	  zomaar	  laten	  merken	  

dat	  je	  in	  de	  Here	  gelooft.	  Maar	  merk	  je	  bij	  jezelf	  niet	  dat	  ook	  verkeerd	  kunt	  

reageren	  als	  je	  boos	  bent?	  Nee,	  je	  hoeft	  niet	  bang	  te	  zijn	  dat	  je	  vervolgd	  wordt.	  

Maar	  je	  kunt	  ook	  bang	  zijn	  om	  uit	  de	  toon	  te	  vallen.	  Is	  het	  niet	  gek	  om	  er	  iets	  van	  



te	  zeggen?	  Hoe	  zullen	  ze	  reageren?	  Durf	  ik	  het	  wel?	  Bang	  om	  af	  te	  wijken	  van	  wat	  

‘men’	  denkt.	  Of	  om	  er	  uit	  te	  liggen	  bij	  de	  groep	  en	  daarom	  hou	  je	  je	  mond	  en	  je	  

doet	  mee.	  Iemand	  kan	  bang	  zijn	  om	  van	  vaste	  gewoontes	  af	  te	  wijken.	  Onze	  

houding	  kan	  op	  allerlei	  manieren	  door	  angst	  bepaald	  worden.	  En	  zoals	  je	  uit	  angst	  

een	  houding	  kiest,	  zo	  kun	  je	  het	  ook	  doen	  uit	  schaamte,	  spanning,	  onzekerheid,	  

zorgen.	  Teleurstelling.	  Verdriet.	  Allerlei	  gewone	  emoties.	  Misschien	  hebt	  u	  zulke	  

dingen	  net	  ook	  wel	  tegen	  elkaar	  gezegd.	  Of	  daaraan	  gedacht.	  En	  dan	  gaat	  het	  om	  

ons	  hart.	  Wat	  is	  het	  dat	  ons	  hart	  beheerst?	  	  

	  

Een	  hart	  heb	  je	  allemaal.	  (dia	  11)	  Heel	  verschillend.	  Heel	  persoonlijk.	  Daar	  ben	  je	  

met	  jezelf.	  Je	  bent	  er	  blij,	  of	  bang,	  of	  bezorgd,	  of	  verdrietig.	  Je	  koestert	  er	  je	  

wensen.	  Daar	  maak	  je	  je	  plannen.	  Je	  regelt	  daar	  hoe	  je	  je	  gedraagt	  en	  reageert.	  

Het	  allerpersoonlijkste	  centrum	  van	  je	  leven.	  Daar	  laat	  je	  een	  ander	  niet	  zo	  gauw	  

in	  kijken.	  	  

Wil	  je	  als	  christen	  herkenbaar	  zijn?	  Laat	  Christus	  dan	  je	  hart	  beheersen,	  schrijft	  

Petrus.	  (dia	  12)	  Hij	  is	  de	  Heer.	  Over	  heel	  de	  wereld.	  Over	  iedereen	  die	  jou	  slecht	  

behandelt.	  Hij	  is	  Heer	  over	  elke	  situatie	  die	  jij	  niet	  overziet.	  Over	  alles	  wat	  je	  

kwaad	  maakt	  en	  waar	  je	  bang	  voor	  bent,	  verdrietig	  en	  bezorgd.	  Hij	  leidt	  je	  leven.	  

Ook	  door	  dreigende	  situaties	  heen.	  Je	  gelooft	  toch	  in	  Hem?	  Laat	  Hem	  de	  Heer	  zijn	  	  

van	  jouw	  hart.	  Tineke	  heeft	  gezegd	  dat	  Christus	  haar	  Heer	  is.	  Dat	  zeiden	  we	  

allemaal	  toen	  we	  belijdenis	  deden.	  Geef	  Hem	  dan	  ook	  zeggenschap	  over	  die	  

persoonlijke	  dingen	  waar	  je	  in	  je	  hart	  mee	  bezig	  bent.	  Ook	  over	  alles	  wat	  je	  voor	  

andere	  mensen	  verborgen	  houdt.	  Over	  de	  dingen	  waardoor	  je	  niet	  herkenbaar	  

bent.	  	  

	  

Dan	  merk	  je:	  (dia	  13)	  Hij	  leert	  je	  andere	  reacties	  dan	  wij	  als	  mensen	  gewoon	  

vinden.	  Iemand	  niet	  betaald	  zetten,	  niet	  terug	  schelden.	  Op	  vrede	  uit	  te	  zijn.	  Het	  

goede	  te	  zoeken.	  Hij	  geeft	  door	  zijn	  Geest	  moed	  en	  kracht	  om	  niet	  bang	  te	  zijn	  

voor	  de	  mensen.	  Wil	  je	  in	  heel	  je	  leven	  laten	  merken	  dat	  je	  in	  de	  Here	  gelooft?	  

Laat	  Hem	  Heer	  zijn	  in	  je	  hart.	  (dia	  14)	  Dan	  blijft	  water	  stromen,	  uit	  de	  Bron,	  door	  

jou	  heen	  naar	  anderen	  toe.	  Als	  je	  een	  bron	  voor	  je	  omgeving	  wilt	  zijn	  moet	  je	  dus	  

zelf	  drinken	  uit	  de	  Bron.	  	  

	  

Heel	  persoonlijk.	  Maar	  niet	  alleen.	  Wees	  eensgezind,	  zegt	  Petrus.	  Leef	  met	  elkaar	  

mee.	  Heb	  elkaar	  lief.	  Geloven	  in	  de	  Heer	  doe	  je	  niet	  alleen.	  Het	  levende	  water	  dat	  

Christus	  schenkt	  geef	  je	  aan	  elkaar	  en	  deel	  je	  met	  elkaar.	  Juist	  ook	  als	  het	  moeilijk	  



is	  om	  herkenbaar	  te	  zijn.	  Doordat	  aan	  elkaar	  laat	  merken	  hoe	  je	  uit	  de	  Bron	  drinkt	  

help	  je	  elkaar	  om	  herkenbaar	  te	  zijn	  in	  de	  wereld	  van	  vandaag.	  	  

	  

	  (2	  -‐	  Hij	  laat	  je	  hoopvol	  spreken.)	  Als	  Christus	  ons	  hart	  beheerst	  laat	  Hij	  je	  niet	  

alleen	  herkenbaar	  leven.	  Je	  gaat	  ook	  hoopvol	  spreken.	  (dia	  15).	  En	  dat	  hoort	  bij	  

elkaar.	  	  

Misschien	  hebt	  u	  het	  gezien,	  van	  die	  christenen	  in	  Egypte.	  Er	  was	  op	  TV	  een	  

kerkdienst	  in	  zo’n	  verbrande	  kerk.	  Je	  zag	  tranen.	  De	  kerkgangers	  waren	  

aangeslagen.	  Het	  was	  emotioneel.	  Maar	  de	  dominee	  preekte	  geen	  wraak.	  Wel	  

hoorde	  je	  een	  gebed	  tot	  God.	  Een	  gebed	  om	  hulp.	  Ze	  hoopten	  op	  God.	  Daarmee	  

kwamen	  ze	  op	  TV.	  Die	  houding	  viel	  de	  verslaggever	  op.	  Want	  het	  was	  anders	  dan	  

je	  zou	  verwachten.	  	  

Petrus	  heeft	  het	  over	  mensen	  die	  naar	  je	  geloof	  vragen.	  Zulke	  vragen	  roep	  je	  op	  

als	  je	  anders	  leeft.	  Hoe	  komt	  het	  dat	  jij	  niet	  terug	  scheldt?	  Waarom	  wreek	  jij	  je	  

niet?	  	  

Wij	  leven	  niet	  in	  Klein	  Azië	  of	  Egypte.	  Maar	  hier	  is	  dat	  toch	  ook	  zo?	  Dat	  hebben	  we	  

vast	  allemaal	  wel	  eens	  meegemaakt.	  Hoe	  was	  jouw	  weekend?	  Ging	  jij	  naar	  de	  

kerk?	  Wat	  heb	  je	  daar	  nu	  aan!	  Het	  roept	  vragen	  op	  als	  ze	  zien	  dat	  je	  bidt,	  of	  als	  ze	  

merken	  dat	  je	  anders	  met	  elkaar	  omgaat	  in	  	  je	  verkeringstijd.	  Of	  hoe	  je	  ziekte	  

ondergaat	  en	  verdriet	  draagt.	  Wat	  je	  troost	  is	  als	  iemand	  overlijdt.	  Of	  waarom	  je	  

na	  deelzondag	  met	  een	  voedselpakket	  voor	  de	  deur	  staat.	  Wat	  drijft	  jouw	  om	  

andere	  mensen	  te	  helpen?	  Of:	  waarom	  je	  met	  bepaalde	  dingen	  niet	  mee	  doet.	  

(dia	  16)	  	  	  

	  

Het	  is	  eigenlijk	  heel	  eenvoudig.	  Wanneer	  je	  leeft	  als	  een	  kameleon	  vragen	  de	  

mensen	  niets.	  Als	  je	  herkenbaar	  bent,	  dan	  kan	  iemand	  interesse	  hebben,	  iemand	  

kan	  heel	  kritisch	  zijn,	  misschien	  wel	  spottend	  en	  negatief,	  maar	  het	  is	  altijd	  een	  

aanleiding	  om	  te	  vertellen	  dat	  Christus	  jouw	  Heer	  en	  drijfveer	  is.	  Een	  kans	  om	  

hoopvol	  te	  spreken.	  	  

	  

Je	  hébt	  toch	  hoop	  als	  Christus	  je	  hart	  beheerst?	  (dia	  17)	  	  

Nee,	  niet	  zoals	  hoop	  vaak	  is:	  je	  hoopt	  op	  iets	  terwijl	  je	  niet	  zeker	  weet	  of	  het	  wel	  

gebeurt.	  Christus	  geeft	  een	  heel	  andere	  hoop.	  (dia	  18)	  Als	  een	  anker	  waar	  het	  

schip	  mee	  vast	  ligt.	  Stevig	  houvast,	  zo	  is	  Christus	  als	  Hij	  je	  hart	  beheerst.	  Wij	  leven	  

in	  hoop.	  	  Daar	  begint	  Petrus	  z’n	  brief	  mee.	  Hoop	  –	  want	  Christus	  is	  uit	  de	  dood	  

opgestaan.	  In	  de	  hemel	  ligt	  het	  nieuwe,	  eeuwige	  leven	  klaar	  voor	  wie	  Hem	  



gelooft.	  Vrij	  van	  alle	  ellende	  en	  zorg	  en	  moeite	  en	  verdriet.	  Zo’n	  vaste	  hoop	  –	  wat	  

heb	  je	  dat	  nodig!	  Ze	  zullen	  je	  maar	  slecht	  behandelen	  om	  je	  geloof.	  Je	  kunt	  je	  

hopeloos	  voelen.	  Maar	  je	  bent	  gelukkig	  te	  prijzen,	  zegt	  Petrus.	  Dat	  voelt	  niet	  zo.	  

Toch	  is	  het	  waar	  en	  zeker.	  (dia	  19)	  De	  Heer	  heeft	  het	  zelf	  gezegd.	  Hoe	  kun	  je	  er	  

aan	  toe	  zijn	  als	  je	  ziek	  bent,	  of	  door	  verdriet.	  Christus	  geeft	  de	  rust	  dat	  Hij	  je	  niet	  

loslaat.	  Hij	  zal	  je	  dragen.	  Je	  redder	  zijn.	  (dia	  20)	  Het	  kan	  heel	  donker	  zijn	  in	  je	  

leven.	  Door	  Christus	  schijnt	  er	  altijd	  licht.	  (dia	  21)	  Het	  schip	  van	  je	  leven	  wordt	  

gehavend	  door	  de	  storm.	  Het	  bijtende	  zout	  van	  de	  ellende	  vreet	  het	  houtwerk	  

aan.	  Maar	  het	  schip	  heet	  HOOP.	  En	  er	  is	  een	  reddingsboei:	  Christus	  is	  de	  Heer.	  

(dia	  22)	  ‘Scheepje	  onder	  Jezus	  hoede	  met	  de	  kruisvlag	  hoog	  in	  top,	  neemt	  als	  ark	  

van	  de	  verlossing	  allen	  die	  in	  nood	  zijn	  op.	  Al	  staat	  de	  zee	  ook	  hoog	  en	  hol	  en	  

zweept	  de	  storm	  ons	  voort,	  wij	  hebben	  Vaders	  Zoon	  aan	  boord	  en	  ‘t	  veilig	  strand	  

voor	  ’t	  oog.’	  Die	  hoop	  mag	  onze	  drijfveer	  zijn	  om	  herkenbaar	  door	  het	  leven	  te	  

gaan.	  En	  als	  ze	  vragen	  wat	  jou	  drijft	  hou	  je	  dan	  niet	  stil	  over	  Vaders	  Zoon	  die	  bij	  

jouw	  aan	  boord	  is.	  Zoveel	  mensen	  als	  er	  zijn	  zonder	  hoop,	  zonder	  zekerheid,	  

zonder	  dat	  ze	  toekomst	  voor	  zich	  zien.	  Jij	  mag	  hoopvol	  spreken.	  En	  dan	  stroomt	  

het	  water	  dat	  Christus	  aan	  jou	  schenkt,	  ook	  weer	  van	  jou	  uit	  naar	  anderen	  toe.	  

Levend	  water	  dat	  je	  mag	  delen	  met	  ieder	  die	  je	  ontmoet.	  

	  

Eensgezind.	  Als	  broeders	  en	  zusters:	  meelevend	  met	  elkaar.	  Dus	  ook	  meeleven	  in	  

de	  hoop.	  (dia	  23)	  Hoevaak	  heb	  je	  het	  niet	  nodig	  om	  met	  elkaar	  te	  spreken	  bij	  de	  

Bron.	  Als	  je	  overspoeld	  wordt	  door	  moeiten	  lijkt	  de	  hoop	  soms	  zo	  ver	  weg.	  De	  

moed	  kan	  iemand	  in	  de	  schoenen	  zakken.	  Het	  kan	  moeilijk	  zijn	  om	  Christus	  die	  de	  

Heer	  van	  	  je	  hart	  en	  leven	  is	  te	  volgen	  op	  zijn	  weg.	  Wat	  een	  zegen	  dat	  je	  hoopvol	  

met	  elkaar	  kunt	  spreken.	  Ja,	  dat	  je	  elkaar	  steeds	  weer	  mag	  brengen	  bij	  de	  Bron	  

van	  alle	  hoop.	  De	  bron	  van	  het	  eeuwig	  leven:	  Christus,	  de	  Heer	  van	  ons	  hart.	  

Amen	  


