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Gemeente van Christus, 
 
#1 ** maak je roeping waar!  
 
Langs het veld staan een paar mannen. Sommigen schrijven af en toe iets op hun papier. 
Het zijn scouts van een club uit het betaald voetbal. Honderden wedstrijden bezoeken ze 
per jaar. Op zoek naar talent. Een jonge speler die opvalt. Door zijn techniek. Door zijn 
balgevoel. Door zijn inzicht. Zit er een hele goede speler tussen, dan bestaat er een kans 
dat hij gevraagd wordt om in te stappen in de jeugdopleiding van FC Groningen, Ajax, 
Bayern München of welke grote club ook. Alles wordt betaald, soms wordt het hele gezin 
meegenomen naar de grote stad. Want de clubs hebben veel geld over voor echte talen-
ten. Ik vraag me af of je heel gelukkig wordt in de wereld van het betaalde voetbal. Het is 
ook niet gemakkelijk te combineren met een serieus christelijk leven, lijkt mij. Toch is 
het de droom voor veel jongens.  
 
Maar je begrijpt: vanaf het moment dat je uitgekozen bent en mee mag trainen met de 
talenten van een grote club, wordt er wel wat van je verwacht. Je hele leven komt in het 
teken te staan van trainen en spelen. Alle inzet wordt van je gevraagd. Daarvoor zul je 
offers moeten brengen. Je kunt niet naar alle feestjes. Voor andere hobby’s is weinig tijd 
meer. Maar je hebt het ervoor over. De verplichting om je in te zetten, spoort met je am-
bitie om beter te worden. Je snapt het ook: met alleen talent kom je er niet. Je moet ook 
trainen. Om ervaring op te bouwen en vaardigheden. Je moet je inzetten. Om je roeping 
waar te maken.  
 
Wat gebeurt er als een jongen zich niet inzet? Als hij er trots op is dat hij geselecteerd is, 
dat ’s avonds in de kroeg in geuren en kleuren vertelt aan bewonderende meisjes, maar 
de morgen erna niet verschijnt op de training? Als hij geen werk maakt van zijn ontwik-
keling en het programma van de trainer niet volgt? Ik kan me zo voorstellen dat hij niet 
opgesteld wordt, niet doorstroomt naar de volgende groep en dat hij, als hij zich niet 
bekeert, vroeg of laat weer kan gaan.  
 
#2 ** maak je roeping en uitverkiezing waar! 
 
Wat voor voetballers geldt, geldt ook voor gelovigen. Maak je roeping en uitverkiezing 
waar! Dat schrijft de oude Petrus in zijn afscheidsbrief, zijn geestelijk testament. Maak je 
roeping en uitverkiezing waar! Laat zien dat je terecht geselecteerd bent! Zorg dat je je 
talent ontwikkelt! Dat je je bevoorrechte positie niet misbruikt voor trots of gearri-
veerdheid, maar juist als een aansporing om ervoor te gaan. Laat het niet lopen! 
 
Natuurlijk gaat niet alles op. Maar bijna alles wat ik over de talentvolle voetballer zei, 
geldt ook voor jou / u als gelovige. Je hebt een talent ontvangen – geloof. Je bent geselec-
teerd – uitverkoren. Je krijgt een kans om je te ontwikkelen – roeping. Dat vraagt je inzet 
– verantwoordelijkheid. Daarvoor moet je keuzes maken – offers. Als je je niet inzet, ver-
lies je je positie en je toekomst. Als je je wel compleet inzet, wordt de belofte eens wer-
kelijkheid.  
 
Maak je roeping en uitverkiezing waar! Dat is niet mijn tekst, maar een woord van Pe-
trus. ‘Span je met al je kracht en energie in om je roeping en uitverkiezing waar te ma-
ken’. Ik kan me voorstellen dat dit woord vragen oproept. Als God ons uitkiest, hebben 
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wij toch niets meer in te brengen? Als je uitverkoren bent, dan is het klaar. Daar kunnen 
wij niets aan toevoegen of aan afdoen. Wij kunnen toch de hemel niet verdienen met iets 
van ons? Onze goede werken, of onze toewijding, of onze serieusheid? Wij kunnen toch 
de hemel niet verspelen als we in gebreke blijven met onze daden? Als we ongewild 
zondigen, hoeven we toch niet te twijfelen?  
 
Maar weet u, zo proberen wij woorden en begrippen uit de bijbel op een systematische 
manier te begrijpen. Roeping en uitverkiezing zijn voor ons ook dogmatische begrippen. 
Als dat Petrus ook zo zou zijn, zou hij de woorden trouwens moeten omdraaien. Er is 
immers eerst de uitverkiezing van eeuwigheid en pas daarna de roeping in de tijd? Het is 
heel goed, dat we in de christelijke kerk proberen om de leer van de Bijbel systematisch 
te beschrijven. Maar dat betekent niet dat een woord als roeping of uitverkiezing in de 
Bijbel elke keer dezelfde functie heeft. We moeten laten staan wat de apostel schrijft. 
Petrus zet hier een heel dikke streep onder zijn oproep om hard aan je geloof te werken 
en dat ook in praktijk te brengen. Zo stel je je roeping en uitverkiezing veilig! 
 
#3 ** vruchtbaar geloof? 
 
Het thema voor deze preek is daarom: Zorg dat je geloof vruchtbaar wordt! Daarmee is 
het een vervolg op de stralende opening van de brief van Petrus: ‘Jullie hebben een kost-
baar geloof. Even kostbaar als het geloof van ons, apostelen. Een geloof dat je redt van 
het verderf en je deel geeft aan de onsterfelijkheid van God.’ 
 
Ik kon niet anders vorige week, dan dezelfde bril als Petrus op te zetten. En jullie op de-
zelfde toonhoogte te bemoedigen door te zeggen: ‘Wat is je geloof kostbaar! Hoe je je 
ook voelt, wat voor vragen of moeiten je ook hebt.’ Dat heb ik geprobeerd over te bren-
gen, met volle overtuiging. Maar ik ga nu wel een stap verder. Omdat Petrus een stap 
verder gaat. En de vraag opwerpt: hoe vruchtbaar is je geloof? 
 
Petrus doet dat, door de opdracht stevig neer te zetten: Zet je in, met al je kracht en 
energie, om je geloof sterk te maken, te laten groeien, zodat je geloof vruchtbaar wordt. 
Want alleen dan is je kennis van Jezus Christus nuttig. Als je niet aan je geloof werkt, dan 
ben je blind en kortzichtig bezig. Maar als je je geloof wel ontwikkeld, dan bevestig je je 
uitverkiezing en krijg je toegang tot het rijk van Christus.  
 
Hoe vruchtbaar is je geloof? Dat is een vraag die onrustig kan maken. En ik denk dat Pe-
trus dat met opzet doet. Want in heel zijn brief klinkt door hoe knetterbelangrijk het is 
dat je alles op alles zet om bij de Heer te blijven. Petrus schrijft over dwaalleraren, men-
sen die zeggen: ‘Ach het maakt niet zoveel uit hoe christelijk je leeft. Iedereen heeft toch 
zijn eigen uitleg van de Bijbel.’ Petrus schrijft over spotters, die lastige vragen stellen: 
‘Waar blijft Hij nu, die Heer van jullie? Waar is Hij eigenlijk?’ Petrus schrijft over het eind 
van de tijd, dat eraan komt en waarbij alles aan het licht komt wat op aarde is gedaan. 
Daarom sluit Petrus zijn brief ook af met de woorden: wees op uw hoede, blijf standvas-
tig en zorg dat je groeit in de genade en de kennis van onze Heer en redder Jezus Chris-
tus.  
 
Daarom zoek ik ook hier dezelfde toonsoort als Petrus: Broeder, zuster, hoe vruchbtaar 
is jouw geloof? Zou het in onze wereld minder belangrijk zijn om alles op alles te zetten 
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om je geloof te versterken? Zijn hier minder leiders die verwarring zaaien? Is hier min-
der spot? Zijn hier minder verleidingen? Is het hier simpeler om christen te zijn?  
Of wil je de bedreigingen niet zien? Heb je er geen tijd en energie voor over om met 
Christus bezig te zijn? Ben je niet bereid om keuzes te maken en offers te brengen, ook 
tegen je eigen pleziertjes en wensen in? Of tegen de meerderheid in?  
 
Ik zeg het zo, om dezelfde streep te zetten als Petrus onder zijn oproep: zet je in, om dat 
kostbare geloof vruchtbaar te maken. Zo maak je je roeping waar en krijg je toegang tot 
het Koninkrijk van Christus. Je kostbare geloof is geen parel die je in een vitrinekast ten 
toon stelt. Het is werkkapitaal, dat je stimuleert om te ondernemen, om te gebruiken, om 
wat mee te doen. We hebben het in de economie van het geld wel een beetje gehad met 
de voortdurende noodzaak om te groeien. We merken hoe mens en schepping daardoor 
uitgeput raken. Maar in de economie van het geloof blijft de noodzaak om je met al je 
kracht en energie in te zetten voor de groei van je geloof en je kennis van Jezus Christus.  
 
# 4 ** verrijk je geloof 
 
Waar hebben we het eigenlijk over? Hoe ziet een vruchtbaar geloof eruit? Kijk eerst 
maar even naar de woorden die Petrus gebruikt. Ik heb ze een beetje vertaald, om ze wat 
sprekender te maken voor vandaag.  
 
… 
 
Petrus noemt zeven woorden. Acht eigenschappen, als je het basiswoord ‘geloof’ mee-
neemt. Als een handreiking voor christenen die hun geloof graag willen uitbouwen. En 
daarmee hun roeping willen waarmaken. Mooie kwaliteiten, een totaalprogramma voor 
een christen. Laat ik ze kort even bijlangs gaan, vanuit de tekst van de brief van Petrus: 
 
‘Verrijk uw geloof met deugdzaamheid’. Dat is de kwaliteit van je karakter. Zorg dat je 
vriendelijk, eerlijk, bescheiden bent, een goed mens. 
‘Verrijk uw deugdzaamheid met kennis’. Praktische kennis, hier bedoeld als verstandig-
heid en wijsheid, waardoor je begrijpt waar het om gaat. 
‘Verrijk uw kennis met zelfbeheersing’. Waarmee je op een goede manier omgaat met je 
eigen hartstochten en emoties en je er niet door laat beheersen. 
‘Verrijk uw zelfbeheersing met volharding’. Oftewel met doorzettingsvermogen. Dat je 
niet bij het eerste zuchtje tegenwind de moed opgeeft. 
‘Verrijk uw volharding met vroomheid’. Ik zou vandaag zeggen: met spiritualiteit. Je be-
sef van God en je persoonlijke omgang met God. 
‘Verrijk uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters’. Betrokkenheid bij de 
gemeenschap, verbondenheid met de gemeente. 
‘En verrijk uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen’. Daar loopt het 
op uit: liefhebben, de grote opdracht die Jezus heeft gegeven. 
 
Dit is een prachtig plaatje. Het gaat niet speciaal om de volgorde van deze eigenschap-
pen, maar om het totaal. Zo ziet een rijk geloof eruit. Je snapt wel, dat een gelovige met 
deze kwaliteiten een mooi mens is. En een vruchtbaar christen. Met een nuttig geloof, 
schrijft Petrus. Het levert ook iets op. Voor jezelf en voor een ander. Je bent iemand die 
iets van de Heer Jezus laat zien. Zo is dat kostbare geloof dat je redt van de dood, ook een 
vruchtbaar geloof waarmee je het Koninkrijk binnengaat.  
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#5 ** dit is geen vrijblijvend programma 
 
Je kunt het lijstje van Petrus zien als een trainingsprogramma. Stap voor stap wijst hij de 
weg aan, waarlangs je je geloof kunt versterken. Daarbij doet ieder het op zijn of haar 
eigen manier. Maar het is geen vrijblijvend programma! Je redding hangt ervan af! 
 
Het kost ons niet zoveel moeite om zo’n plaatje te zien als ‘de ideale christen’. En dan 
vinden we altijd wel redenen om het naast je neer te leggen.  
Je kunt denken: ‘Dat is zo’n mooi plaatje, dat bereik ik toch nooit. Daarom begin ik er 
maar niet aan. Ik hoef toch ook niet perfect te zijn.’  
Je kunt denken: ‘Het zou inderdaad best goed zijn, om hieraan te werken. Maar ja, er zijn 
zoveel dingen goed in dit leven. En ik moet al zoveel. Ik kan ook niet alles.’  
Je kunt denken: ‘Ja hallo, is dit nu het belangrijkste? Ik heb wel meer dingen te doen dan 
me druk te maken over mijn geloof. Zeker in de vakantie mag je toch ook wel eens iets 
anders doen?’ 
Misschien kun jij nog wel andere dingen bedenken om je van het programma van Petrus 
af te maken. 
 
En toch is dit wat de oude apostel aan het eind van zijn leven naar voren schuift: ‘Span je 
in, met al je kracht en energie, om dat kostbare geloof te ontwikkelen en te versterken.’ 
Je hebt het nodig in de praktijk van je leven nu. En je hebt het nodig voor het doorgaande 
leven straks. Zo maak je je roeping en uitverkiezing waar. Zo kom je waarvoor je be-
stemd bent.   
 
En nogmaals: de apostel bedoelt niet dat God zijn werk aan jou afhankelijk maakt van 
wat jij er mee doet of niet. Maar de apostel spreekt je wel serieus aan op je eigen ver-
antwoordelijkheid. Als je het voorrecht dat je door God geroepen en uitgekozen bent 
naast je neer legt, verspeel je daarmee je voorrechten. Wanneer je ermee aan het werk 
gaat en de kracht van het christelijk geloof laat doorwerken in je persoon en je leven, 
dan bevestig je je roeping en veranker je je uitverkiezing in je levenspatroon. Dan krijgt 
je geloof de uitwerking waarvoor het bedoeld is. Dan zul je niet struikelen, maar bereik 
je zonder ongelukken je bestemming. 
 
Zet je geloof onder de pauze-knop, en het zal verzwakken en verdwijnen. Maar span je je 
in om je geloof te versterken, dan heeft dat positieve gevolgen voor jezelf, voor je omge-
ving en voor je toekomst. Petrus geeft het trainingsprogramma aan. En dat is zeker niet 
vrijblijvend, maar heeft gevolgen voor heel je leven.  
 
#6 groei begint bij Jezus Christus 
 
Misschien zeg je nu: ‘Ja, dat wil ik ook. Ik wil mijn geloof versterken. Ik wil groeien in 
karakter, in wijsheid, in zelfbeheersing, in liefde. Ik ben ervan overtuigd dat het belang-
rijk is, juist in onze wereld, om een sterk geloof te hebben. Ik snap dat ik niet met de ar-
men over elkaar kan wachten tot het me aan komt waaien. Ik begrijp dat ik zelf een seri-
euze verantwoordelijkheid heb om mijn roeping waar te maken. Vertel me alsjeblieft 
hoe ik dat moet aanpakken.’ 
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Nou eigenlijk heb ik dan mijn doel al bereikt: je hebt begrepen hoe belangrijk het is om 
je geloof uit te werken naar de praktijk. Je hebt gezien hoe belangrijk het voor jezelf en 
voor anderen is dat jij investeert in je geloof. Je hebt je laten aanspreken door de drin-
gende aansporing van de apostel Petrus, die aan het einde van zijn leven hieronder een 
dikke streep zet: beste mensen, hoeveel dingen er ook belangrijk kunnen zijn, zet je 
energie en krachten in voor de groei van je geloof.  
 
Je hebt tegelijk een trainingsprogramma in handen. Aan die kwaliteiten die Petrus 
noemt, kun je werken. Zelfbeheersing, spiritualiteit, doorzettingsvermogen: je kunt erin 
trainen. Oefeningen in doen. Tijd en aandacht aan geven. Keuzes maken, en zonodig ook 
offers brengen.  
Als de ambitie er is om je geloof te versterken en te groeien in het kennen en volgen van 
Jezus Christus 
Dan neem je geen genoegen met een minimum aan kerkdiensten. 
Dan blijf je niet steken in gemopper over de samenstelling van je kring. 
Dan laat je het bijbellezen niet achterwege in de vakantie. 
Dan zoek je in ontmoetingen ook het diepere contact. 
Dat hoeft niet volmaakt en dat wordt niet volmaakt. En het is ook afhankelijk van je 
energie en je mogelijkheden. Ieder mens is anders. Maar zo zul je groeien in vruchtbaar 
geloof.  
 
Vergeet nooit: er ligt een basis onder je leven: je geloof en je geloofsgroei beginnen en 
eindigen bij Jezus Christus. Hij is degene die je geroepen heeft. Hij heeft je geselecteerd. 
Hij heeft je gered van je zonden en van het verderf in de wereld. Als je zelf je verant-
woordelijkheid niet neemt, waarvoor heeft Hij het dan gedaan? Dan is je kennis van 
Christus nutteloos en onvruchtbaar, schrijft Petrus. Je bent kortzichtig, ja blind. Maar 
wanneer je wel groeit in het kennen en volgen van Christus, dan komt er stabiliteit in je 
geloof en je leven. Niet omdat het van jou afhangt. Maar omdat je je Heer en redder 
ruimte geeft om zijn werk in jou te doen. Tot je in zijn eeuwig rijk wordt opgenomen. 
 
Amen 
 
 


