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Vertrouwen in zekerheid. 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus.

Vanmorgen willen we samen nadenken over de tekst uit 1 Petrus. Daar staat 
nogal wat. Zoals iemand uit de voorbereidingsgroep zei: "Petrus had na vers 3
moeten stoppen" en een ander sprak: "Hoezo moet ik beproefd worden?” 

Deze brief van Petrus is gericht aan christenen die in gebieden wonen van het 
hedendaagse Turkije.  Omdat ze christen waren, hadden ze het zwaar. Petrus 
wil met deze brief de nieuwe gemeenteleden bemoedigen. Maar is deze 2000 
jaar oude tekst nog actueel? Heeft deze tekst ons nog iets te zeggen? Kan 
deze tekst ons ook nog bemoedigen?

Nu, een week na Pasen, zijn we nog steeds in de greep van het coronavirus. 
Het leven in de wereld, in onze woonplaats, ja, in onze directe omgeving, ligt 
stil. We zijn opgesloten in ons eigen huis. Dit hebben we nooit eerder beleefd, 
behalve degenen onder u die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. 
De bezetter van ons land stelde de avondklok in. In die zogeheten spertijd 
mocht je je niet op straat begeven. Thuis blijven. Opgesloten zijn. Wie op 
straat kwam, liep het risico doodgeschoten te worden.

Nu zijn we ook opgesloten in onze huizen. Dat coronavirus, zo kun je zeggen, 
beproeft ons. We zitten thuis op elkaars lip. Dat geeft spanningen in relaties, 
families. Je kunt angst hebben om ziek te worden, juist als je in de kwetsbare 
groep zit. Wellicht is een dierbare van u ziek. Of erger: iemand in uw directe 
omgeving is aan deze ziekte gestorven. 

Deze en andere ervaringen, moeilijkheden die je in je leven overkomen, 
kunnen ook geloofsvragen oproepen. Waarom overkomt mij dit? Waarom laat 
God dit toe of stuurt God deze ziekte op ons af om ons te beproeven?

Laat ik meteen beginnen om te zeggen dat God deze ziekte niet op ons 
afstuurt. Eens kijken hoe wij met ons geloof hier mee omgaan. God doet dit 
niet. Jacobus, de broer van Jezus, is daar zeer duidelijk in. In de Jacobusbrief 
staat geschreven: "God doet niemand kwaad om iemands geloof op de proef 
te stellen". In het Mattheüsevangelie lezen we wie de echte beproever is, als 
we lezen hoe de duivel Jezus tot drie keer toe in de woestijn op de proef stelt.

Wanneer wij met het beschuldigende vingertje naar God wijzen, alsof Hij ons 
beproeft, zijn wij dan niet als Job? Zeker, Job werd beproefd, maar niet door 
God. Het was de duivel, die Job de ene Jobstijding na de andere bezorgde. 
Maar alleen binnen de grenzen die God hem stelt. Dat is verheugend. God is 
de baas. God heeft het laatste woord. Klinkt dat niet al een beetje als Pasen? 



Wanneer we straks het "Onze Vader" bidden, zeggen we ook: "Breng ons niet 
in verzoeking (ander woord voor beproeving)". Hiermee erkennen we dat het 
soms best moeilijk is om te blijven geloven. We vragen God om ons niet aan 
moeilijke momenten bloot te stellen. We erkennen daarmee dat we bij God 
horen en niet zonder Zijn hulp kunnen. 

En daar komt de tekst van Petrus om de hoek kijken. Petrus bemoedigt ons en
brengt ons in herinnering dat, juist omdat we geloven, Gods kracht ons 
beschermt. Ons geloof kan, in deze donkere tijd, meer glans krijgen door juist 
nu, in deze moeilijke tijd, te laten zien wat christen-zijn inhoud. Net als goud 
dat zuiverder is gemaakt. Niet dat we nooit moeilijkheden zullen ervaren, 
maar, zoals ook bijvoorbeeld in de 1e brief aan de Korintiërs staat: God zal 
ons helpen om vol te houden, wanneer we het moeilijk hebben. 

Over twee weken vieren we dat ons land 75 jaar geleden werd bevrijd. Maar 
vlak voor de bevrijding was er eerst nog de verschrikkelijke hongerwinter. De 
vrede was onontkoombaar, maar eerst was het nog heel zwaar. Zag het er 
donker uit. Er vielen nog vele doden door honger, koude en Duitse terreur.

Vorige week vierden we Pasen. Op Goede Vrijdag werd de wereld letterlijk in 
donker gehuld. Met de dood van Jezus leek alles verloren. De  leerlingen van 
Jezus sloten uit angst zich op in huis. Maar op Paasmorgen hebben de 
leerlingen Hem, de Verrezene, gezien en zij geloofden. Zij kwamen hun angst 
te boven. Een ongekende vreugde!

Ook al heerst het coronavirus en ziet het er, door alle ellende en al het verdriet
dat de pandemie teweeg brengt, allemaal somber uit: Jezus heeft de 
overwinning behaald! Op Paasmorgen jubelden wij het uit: “De Heer is waarlijk
opgestaan!” Uit volle borst mogen we zingen "U zij de glorie". Hij heeft 
overwonnen. De leerlingen stelden na Paasmorgen hun vertrouwen voor altijd 
op God. Die Paasboodschap klinkt, ook via de tekst van vanmorgen, tot ons.

Geloof in God is vertrouwen op Hem.
Dat vertrouwen in Hem is weten, want spreken wij niet uit: “Onze hulp is in de 
naam van de Heer, en Zijn trouw duurt tot in eeuwigheid?”
Wanneer je dit weet, dan is weten een zekerheid.

Zo mogen we zeker weten dat door de opstanding van Pasen, de overwinning 
is behaald, al is het nog (lang) geen vrede in Zijn koninkrijk.

Amen.


