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Schriftlezing: I Petrus 3 : 8-17 
 
Kernpunten uit de preek 
Waarom stellen ongelovige mensen ons vragen over het geloof? Motieven zijn 
verschillend: interesse, onkunde, wantrouwen, afrekenen met het geloof, 
superioriteitsgevoel, etc. Die vragen roept een christen zelf op, want hij is anders.  
Bedenk dat rationele vragen ten diepste existentiële vragen kunnen zijn, zoals de vraag 
naar het lijden. Daarom is geloofsverantwoording méér dan rationeel aannemelijke 
antwoorden geven! ‘Evangelisatie is in wezen niets anders dan vragen oproepen en die 
vervolgens beantwoorden’ (Benno v.d. Toren).  
 
Petrus spoort ons aan tot bereidheid om deze vragen te beantwoorden, en geeft een 
aantal leerzame aspecten met betrekking tot onze houding: 

1. God de Heere in je hart heiligen: in plaats van bang te zijn voor de mensen. Hij is 
je Koning, wijd Hem je hart en leven, sta in Zijn vrijheid. ‘Wat zal een nietig mens 
mij doen?’ 

2. Geloof wortelt in ons hart, anders is het een (rationeel of moreel) systeem. Zo 
wordt duidelijk dat wij geloven uit overtuiging, en geen religieuze kuddedieren 
zijn. Het gaat niet om ‘an intellectual commitment to truth about Jesus, but a 
commitment to Him’ (Peter H. Davids).   

3. Bereidheid is in het Grieks: je wapens paraat hebben, op elk ogenblik een aanval 
kunnen beantwoorden, voorbereid zijn. Niet wegduiken voor vragen, niet 
emotioneel reageren op vragen, maar antwoord/weerwoord paraat hebben 
(Ps.119:42). Daarom dus ook geen moment zonder de Heere leven! 

4. Verantwoording afleggen is niet defensief (in de verdediging schieten, de bal bij 
de ander leggen) en ook niet offensief (in de aanval gaan). Verantwoording heeft 
niet de verandering van de vraagsteller tot doel, maar is een eenvoudig getuigen. 
Overtuigen is een werk van de Heilige Geest!  

5. Petrus heeft het over verantwoording van de hoop, niet van opvattingen en 
gewoontes! Het leven van christenen valt vooral op door de hoop (zie I Petr.1:3!), 
het leven met perspectief.  

6. Met zachtmoedigheid (niet geprikkeld, agressief, afkeurend, oordelend) en 
eerbied (ontzag voor God en respect voor de ander). Let hierbij op het volmaakte 
voorbeeld van Christus in Zijn lijden.  

 
Om over door te praten 

1. Wat zijn de lastigste vragen die u/jij over het geloof ooit kreeg?  
2. Op welke manier van reageren gaf God bij jou zegen en vrede? 
3. Zijn er ook momenten waarop je beter niet kunt antwoorden op lastige vragen? 
(Je antwoorden helpen me bij de voorbereiding van de volgende preken over dit 
onderwerp – ajmensink@hervormdelburg.nl) 
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