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Schriftlezing: Matth. 6:25-34 en 1 Petrus 5:5-11,  
Tekst: 1 Petrus 5:6 en 7 Thema: Werp al je zorgen 
op Hem…! Zingen: Ps. 62:1, 4 en 5, Ps. 55:13, Ps. 
145:5 en 6, Ps. 42:3 en 5, Ps. 118:8 
 
Hoofdpunten van de preek 
Petrus leert ons wat we met onze zorgen moeten doen.  

1_Vernederen [vers 6a] 
Petrus leert dat vóórdat we onze zorgen van ons 
afwerpen, we ons eerst moeten vernederen. Zo leerde 
God Zijn volk Israël dat na de bevrijding in de woestijn.  

Hij maakte de woestijn oefenplaats voor nederigheid 
en leerde Hij Zijn volk om zich te onderwerpen aan de 
leiding, zorg enz. van Zijn krachtige hand (Deut. 8:3).  

Petrus legt dit verband voor zijn lezers: het is nodig 
dat we ons onderwerpen en alles in Gods hand laten 
als geloven onze portemonnee of zekerheid raakt. 

2_Werpen [vers 7a] 
Petrus leert dat het afwerpen van onze zorgen de 
manier is om ons aan God te onderwerpen. 
Verneder u… werpende uw zorgen op Hem. 

Het is alles of niets. God maakt geen verschil in kleine 
of grote, geestelijke of praktische zorgen. Hij wil dat 
we al onze verlangens biddend op Hem werpen.     

Hoe doen we dat? Zoals de discipelen, ezelsveulen 
en Jezus (Luk. 19:35). Ze werpen hun kleren op het 
dier, zetten Jezus erop en zo gaat het naar het kruis. 

3_Zorgen [vers 7b] 
Vernederen en je zorgen afwerpen hebben alles met 
vertrouwen te maken. Je doet het met reden: want 
Hij zorgt voor u.  

De Heere is met Zijn zorg ons altijd voor! Hij gaat 
niet pas zorgen als wij onze zorgen op Hem werpen. 
De hele schepping profiteert ervan (Matth. 5:45). 

Met zo’n zorgende Heere, hoeft geen discipel bezorgd 
te zijn en zich daardoor te laten afleiden. Wat bereik 
je daarmee en wie kan beter zorgen dan God?  

4_Verhogen [vers 6b] 
Petrus plaatst het christenleven in een hoger 
perspectief. Verneder u… opdat Hij u op Zijn tijd 
verhoogt. Niet als berekening, maar als verzekering. 

Petrus laat zien dat een christen de weg van Christus 
gaat. God verhoogde Hem na Zijn lijden (Hand. 2:33, 
5:31) en zal dat ook met de Zijnen doen (Hand. 13:17).  

Nu heeft geloven gevolgen, maar God zet alle 
onrecht, leed en schaamte recht als Zijn toekomst 
aanbreekt. Dan zal je oogsten wat je gezaaid hebt. 


