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Beste leidinggevende, 

 

Voor je ligt het leidingdeel dat hoort bij de Bijbelstudie over de eerste Petrus’ brief. In zeven 

schetsen zal het hele Bijbelboek 1 Petrus behandeld worden. De eerste brief van Petrus is 

gericht aan christenen die als minderheid zich staande moesten houden, wat verrassend 

actueel is voor deze tijd! Er is in deze variant van Handreiking gewerkt met een vernieuwde 

opzet. We hopen hiermee dat Gods Woord dichtbij de harten van jongeren gebracht wordt, in 

het besef dat de werking van Gods Geest daarbij nodig is. We hopen dat deze Handreiking 

voor veel jongeren tot zegen mag zijn. Gezegende bijeenkomsten toegewenst! 

 

Commissie Handreiking +16 

 
 

In het leidingdeel vind je eerst een literatuurlijst en achtergrondinformatie over de eerste 

Petrus’ brief en een korte didactische aanwijzing. Vervolgens wordt er per schets informatie 

gegeven onder de volgende kopjes: 

 

Benodigdheden voor deze bijeenkomst 

• Onder dit kopje staat wat je voor elke bijeenkomst nodig hebt aan materialen. 

 

Opening 

• Hier staat het te lezen Bijbelgedeelte en worden enkele suggesties gegeven om te zingen. 

De liederen die aangegeven staan, komen uit de gele zangbundel (Uitgeverij 

Boekencentrum, Zoetermeer). 

• Daarnaast wordt een tweede suggestie gegeven voor een Bijbelgedeelte, indien er twee 

avonden over de schets belegd worden.  

• Ook worden er zaken genoemd waarvoor gebeden of gedankt kan worden. 

 

Doelstelling 

• Onder dit kopje worden in een paar regels de doelen van de avond benoemd.  

 

Alternatieve startopdracht 

• Onder dit kopje staat een alternatieve startopdracht,  om bijvoorbeeld te gebruiken bij een 

tweede avond of als alternatief voor de startopdracht die bij de schets staat.  



 

Achtergrondinformatie 

• Onder dit kopje tref je een uitleg aan van het Bijbelgedeelte dat centraal staat in de schets.  

 

De brug naar jongeren 

• Onder dit kopje wordt de verbinding gelegd tussen het Bijbelgedeelte en de wereld van 

jongeren. 

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor een gesprek 

• Onder dit kopje tref je de antwoorden op de vragen uit de Handreiking aan.  

• Het is van belang om je te realiseren dat je niet alle opdrachten van een schets moet 

behandelen. Kies zelf een aantal opdrachten uit die je relevant en passend vindt voor jouw 

doelgroep.  

 
 

Hieronder tref je een literatuurlijst aan, die gebruikt is bij de totstandkoming van deze schets. 

Indien gewenst kun je zelf een of meerdere boeken van deze lijst gebruiken bij je 

voorbereiding.  

 

Studiebijbels die in grote lijnen 1 Petrus behandelen 

• Oeveren, B. van, e.a., Tekst voor Tekst, de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht, (’s-

Gravenhage: Boekencentrum, 1987). 

• Paul, M.J. & Hofman, T.M. (red.), HSV-studiebijbel, (Heerenveen: Royal Jongbloed, 2014). 

• Bijbel met Uitleg, (Apeldoorn: De Banier, 2015). 

 

Een gedetailleerd commentaar op 1 Petrus 

• Houwelingen, P.H.R. van, 1 Petrus, Rondzendbrief uit Babylon (CNT), (Kampen: Kok, 

2010). 

 

Bijbelstudieboekjes voor volwassenen over 1 Petrus 

• Belder, J., 1 Petrus, rondzendbrief aan vreemdelingen, (Heerenveen: Groen, 1998).  

• Korving, H., Petrus de apostel van de hoop, (uitgave in eigen beheer).  

• Meijeren, K. van, Kernteksten uit de eerste zendbrief van Petrus, (Kampen: De Groot 

Goudriaan, 1993).  

• Molenaar, P., De eerste en tweede brief van Petrus, (Apeldoorn: De Banier, 2015).  

 
  



 

Bij de totstandkoming van een Bijbelboek speelt altijd de sociaal-culturele en historische 

context waarin de schrijver zich bevond een belangrijke rol. Wie heeft het Bijbelboek 

geschreven? Waar is het geschreven en wanneer? En welk publiek had de auteur in 

gedachten? De antwoorden op deze vragen zijn belangrijk om een Bijbelboek goed te 

begrijpen. In deze paragraaf wordt er ingegaan op deze vragen en wordt de tekst in de 

culturele context geplaatst.  

 

De auteur van de brief is Petrus (wat ‘rotsman’ betekent), een apostel van Jezus Christus (1 

Petr. 1:1). Dit wordt bevestigd door het gegeven dat de briefschrijver meldt, namelijk dat hij 

een getuige van het lijden van Christus was (1 Petr. 5:1). Petrus schrijft de brief waarschijnlijk 

vanuit Rome, waar hij gevangen zit ten tijde van keizer Nero. Het is goed mogelijk dat Petrus 

de brief schrijft voordat de hevige vervolging van christenen te Rome door Nero plaatsvond. 

De brief is dan wellicht rond het jaar 62/63 geschreven. De reden dat Petrus de brief vóór deze 

georganiseerde vervolging schrijft, is dat hij immers niet over fysiek lijden omwille van het 

geloof schrijft. Petrus heeft het over verbaal geweld en discriminatie waarmee de lezers te 

maken hebben. Bij de totstandkoming van de brief is het mogelijk dat Petrus is bijgestaan door 

een secretaris (Silvanus), die de brief daadwerkelijk op papier zette. Dat kwam meer voor in 

het Nieuwe Testament; zie bijvoorbeeld het slot van de Romeinenbrief (16:22).  

 

Volgens 1 Petrus 1:1 is de brief gericht aan de vreemdelingen in de verstrooiing. De brief was 

een rondzendbrief die in de diverse gemeenten (voor)gelezen moest worden. Silvanus heeft 

de brief waarschijnlijk bezorgd bij de gemeenten. De gelovigen aan wie Petrus schrijft, hadden 

te maken met lijden. Uit de brief blijkt dat het niet gaat om een door de staat georganiseerde 

vervolging. Overheidspersonen verdienen respect, omdat zij door God zijn gezonden tot 

bestraffing van boosdoeners (1 Petr. 2:13-17). Wel ondervinden de lezers laster en smaad, 

zoals blijkt uit 1 Petrus 2:12.  

 

Kernthema’s in de eerste Petrusbrief zijn:  

• Het geloof van christenen 

• De strijd of het lijden van christenen 

• Het gedrag van christenen 

 

Het geloof van christenen 

De lezers zijn geroepen heiligen die door het geloof in Christus wederom geboren zijn.  Ze 

moeten hun hoop stellen op hun erfenis in de eindtijd (1:3-9, 13-16). Door het geloof in Christus 

en Zijn offer is er de basis voor een nieuw leven met God (1:17-21, 2:24, 3:13-22). 

 

De strijd of het lijden van christenen 

Volgens sommigen valt de brief in twee delen uiteen (1:3-4:11 en 4:12-5:11), waarbij in het 

eerste deel het lijden een mogelijkheid is en het in het tweede deel werkelijkheid is geworden. 



 

Er is in ieder geval een accentverschil zichtbaar tussen beide delen. Het accentverschil heeft 

ermee te maken dat de gemeenten in Klein-Azië niet allemaal in dezelfde omstandigheden 

verkeren. Het is een rondzendbrief die verschillende lezers in verschillende situaties op het 

oog heeft.  

Een belangrijk punt bij het lezen van de brief is de notie van eer en schaamte in de antieke 

mediterrane wereld.  Sociale status speelt hierbij een rol (zie 1. Petr. 2:12, 3:9 en 16, 4:14-16). 

Christenen raakten steeds meer geïsoleerd binnen de samenleving, wat tot sociale 

discriminatie leidde. Dit is iets wat ook in de 21ste eeuw steeds meer een rol speelt. Petrus wijst 

zijn lezers erop dat het van belang is om zuiver te handelen om zo niet in diskrediet te raken 

bij de heidenen. Dat zou immers de voortgang van het evangelie kunnen belemmeren. 

 

Het gedrag van christenen 

Naast het thema ‘lijden’ is 'maatschappelijke verantwoordelijkheid' een thema in 1 Petrus. Het 

gaat over de doorwerking van levensheiliging in de samenleving. Hoewel christenen te maken 

kunnen hebben met sociale uitsluiting, is het juist hun opdracht om ondanks dit lijden te blijven 

participeren in de maatschappij.  

 

  



 

Het bepreken van de vragen kun je variëren. Hieronder volgen enkele manieren waarop je de 

vragen kunt bespreken. 

 

Denken > delen > uitwisselen 

Het denken, delen en uitwisselen is een proces waarbij jongeren eerst zelf nadenken, daarna 

in een klein groepje hun gedachten delen en deze ten slotte in de grotere groep uitwisselen. 

Het voordeel van deze werkwijze is dat de betrokkenheid gestimuleerd wordt. Bovendien wordt 

door het uitwisselen van gedachten en het gezamenlijk formuleren van een antwoord het 

aantal meningen beperkt. Dat maakt de gezamenlijke nabespreking overzichtelijker. Hieronder 

wordt een aantal didactische werkvormen uitgelegd, waarmee dit proces van denken, delen 

en uitwisselen gestalte kan worden gegeven. 

 

Eén-tweetje 

Vraag de jongeren om individueel over een vraag of opmerking na te denken (en eventueel 

iets op te schrijven). Daarna bespreken ze in tweetallen hun antwoorden. Eventueel wordt per 

tweetal een beste antwoord gekozen. Dit antwoord wordt vervolgens plenair uitgewisseld. 

Uitbreiding: de tweetallen bespreken de antwoorden met een ander tweetal. Per viertal wordt 

het beste antwoord gekozen, dat vervolgens plenair wordt uitgewisseld. 

 

Placemat  

De placemat is een variant van het ‘Eén-tweetje’, waarbij papier en pennen worden gebruikt. 

Gebruik bij voorkeur een vel op A3-formaat. Verdeel het vel papier zoals in het voorbeeld.  

Elke jongere denkt individueel na over een vraag of opmerking,  waarna hij het antwoord 

opschrijft in één van de hoekpunten. De groepsleden bespreken de antwoorden die zijn 

opgeschreven in de hoekpunten. De gemeenschappelijke antwoorden of het beste antwoord 

wordt in het middenvak opgeschreven. Het antwoord in het middenvak kan plenair worden 

uitgewisseld. 

 

Expertgroep 

De jongeren denken in verschillende groepen na over een deelonderwerp. Elke groep is nu 

expert in (heeft kennis over) één deelonderwerp. Vervolgens worden nieuwe groepjes 

gevormd waarin alle bestudeerde deelonderwerpen vertegenwoordigd zijn. Elke jongere is 

binnen de nieuwe groep expert in een deelonderwerp. De eerder opgedane kennis wordt in de 

nieuwe groep gedeeld. 

Voorbeeld: Elk groepje jongeren verdiept zich in één vraag. Vervolgens worden nieuwe 

groepjes gevormd waarbij in elk groepje alle bestudeerde psalmen zijn vertegenwoordigd. Elk 

groepslid is ‘expert’ in één vraag en deelt deze kennis met de andere groepsleden. 

 

 

 



 

Meningen uitwisselen 

Om het uitwisselen van meningen te stimuleren, kunnen onder meer de volgende werkvormen 

worden gebruikt. 

 

Gekleurde kaarten 

Elke jongere beschikt over een rode en groene (en eventueel oranje) kaart. Er kunnen ook 

andere kleuren worden gebruikt. Een stelling wordt geprojecteerd en/of voorgelezen. De 

jongeren steken één van de kaarten op (rood=niet mee eens; groen=mee eens; oranje=twijfel). 

De meningen worden geïnventariseerd en eventueel genoteerd. Het opsteken van kaarten is 

een goede aanleiding om door te vragen naar argumenten. 

 

Duimen 

In plaats van gekleurde kaarten wordt een duim opgestoken. Duim rechtop=mee eens; duim 

naar beneden=niet mee eens; duim horizontaal opgestoken=twijfel.  

 

Binnen- en buitenkring 

Verdeel de jongeren in twee gelijke groepen. De eerste groep vormt een binnenkring. De 

tweede groep gaat hier in een kring omheen staan: de buitenkring. 

Een jongere uit de binnenkring vertelt een mening of antwoord aan een jongere uit de 

buitenkring. Laat één van de kringen op een bepaald moment één of meerdere plaats(en) 

draaien, zodat een nieuw tweetal ontstaat en de meningen/antwoorden opnieuw worden 

uitgewisseld. Herhaal het draaien en uitwisselen een aantal keren. 
 

 

Inventariseren 

Om op een speelse manier antwoorden of meningen te inventariseren kunnen onder meer de 

volgende werkvormen worden gebruikt. 

 

Post-its 

Laat de jongeren hun antwoord of mening opschrijven op een post-it, een memoblaadje met 

plakstrip. Laat de beschreven memoblaadjes opplakken op een centrale plaats. De post-its 

kunnen, indien gewenst, door de jongeren gegroepeerd worden rond vergelijkbare antwoorden 

of meningen. Bespreek de reacties. 

 

Muurtje bouwen 

Antwoorden of meningen worden op een A4 papier geschreven. Bij de gezamenlijke 

bespreking wordt met de A4 papieren een muurtje gebouwd. De belangrijkste antwoorden en 

meningen worden onderop geplakt, de minder urgente zaken komen daarbovenop. Gebruik 

plakband of kneedgum om het papier op te hangen. 

 

Woordweb 

Inventariseer antwoorden of meningen op een whiteboard, flap-over of groot vel papier. Maak 

een woordweb waarin informatie kernachtig en geordend wordt weergegeven. Opmerkingen 

over hetzelfde onderwerp worden in kernwoorden bij elkaar opgeschreven.  



 

1 Petrus 1:1-12  
 
Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende 

• Als je iets wilt doen met de schrijfactie van Open Doors (bij het verhaal over Ajay), zorg 

dan voor kaarten, adressen, pennen etc. De informatie hierover is te vinden op 

www.opendoors.nl 

• Voor het kijken van het filmpje ‘wedergeboorte’ via www.abcvanhetgeloof.nl heb je een 

laptop, beamer, geluidsboxen en internet nodig. Je zou van tevoren het filmpje kunnen 

downloaden en offline afspelen of de jongeren vragen het filmpje (thuis vast) te bekijken 

op de computer of hun telefoon. 

 

Opening  

• Te lezen Bijbelgedeelte: 

✓ 1 Petrus 1:1-12 

✓ Tweede suggestie: Johannes 3:1-15 

• Suggesties om te zingen:  

✓ Psalm 35:1, 2 en 13 (gebed om Gods hulp tegenover de vijandschap van ongelovigen)  

✓ Psalm 16:3 en 6 (over de erfenis die de gelovigen wacht)  

✓ Psalm 51:5 en 6 (over het nieuwe hart dat God wil schenken)  

✓ Als God mijn God maar voor mij is  

✓ ‘k Ben reizend naar die stad  

✓ Wie zijn het die daar komen?  

• Dankpunten:  

✓ Lofprijzing aan God dat Hij zondaren wederom geboren doet worden tot een levende 

hoop  

✓ Danken voor concrete zegeningen in het leven van jezelf en van de jongeren 

• Gebedspunten: 

✓ Zorg en verdriet onder de jongeren  

✓ Vervolgde christenen  

✓ Geloof en bekering voor hen die de levende hoop in Christus nog niet kennen  

✓ Volharding voor hen die beproefd worden 

 

Doelstelling  

• De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende twee kernvragen 

beantwoorden:  

1. Wat kenmerkt een christen?  

2. Welke hoop heeft een christen?   

http://www.opendoors.nl/
http://www.abcvanhetgeloof.nl/


 

• De jongeren kunnen voor zichzelf de vraag beantwoorden of ze deze kenmerken en hoop 

in hun eigen leven herkennen.  

• De jongeren denken naar aanleiding van het besproken Bijbelgedeelte na over de vraag 

op welk gebied van hun leven geloof en bekering nodig is.  

 

Alternatieve startopdracht 

Brainstorm: wat weet je al van de eerste Petrus-brief? Zet dit met elkaar op het bord in een 

woordweb. 

 

Achtergrondinformatie bij 1 Petrus 1:1-12  

Vers 1 

Petrus noemt zichzelf een apostel. Dat betekent: een gezondene. Petrus is een 

gezaghebbende boodschapper van Jezus Christus. De geadresseerden worden 

vreemdelingen genoemd. Het zijn gelovigen uit joden en heidenen. Deze wereld is niet hun 

werkelijke ‘thuis’. Hun werkelijke thuis is ‘in de hemel’, bij Christus. Het vreemdelingschap van 

gelovigen komt tot uiting in een andere manier van leven dan niet-gelovigen. Dit wordt door 

hun omgeving als vreemd ervaren. De gelovigen leven in ‘de verstrooiing’ (diaspora) en wonen 

verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië. Deze plaatsen liggen in een gebied 

ten noorden van het Taurusgebergte in het huidige Turkije. De provincies waren etnisch en 

soms ook taalkundig verschillend. Ze stonden onder invloed van de Grieks-Romeinse cultuur.  

 

Vers 2 

De gelovigen aan wie Petrus schrijft, zijn door God uitverkoren. De gemeente heeft een 

goddelijke oorsprong. God de Vader heeft van tevoren, van eeuwigheid, bepaald dat deze 

uitverkorenen van Hem zouden zijn en heeft dit bewerkt door de Heilige Geest. Door de Heilige 

Geest werden en worden ze tot geloof en bekering en tot een leven van gehoorzaamheid 

gebracht. De besprenging met het bloed van Jezus Christus maakt duidelijk dat gelovigen 

betrokken zijn bij de dood van de Heere Jezus. Door Zijn sterven ontvangen ze vergeving en 

reiniging van hun zonden.  

Genade en vrede zullen voor de gelovigen vermenigvuldigd(vermeerderd) worden. Die 

bemoediging konden de lezers wel gebruiken als kinderen van God in een heidense, vijandige 

omgeving.  

 

Vers 3 

Voordat Petrus op de moeilijke omstandigheden van de lezers ingaat, begint hij zijn brief met 

een lofprijzing. Hun redding is te danken aan de genade en barmhartigheid van God de Vader 

die hen wederom geboren deed worden. Petrus schrijft het heel persoonlijk: ‘Die ons … heeft 

wedergeboren.’ Dat God barmhartig is, betekent dat Hij een brandend hart van liefde voor 

zondaren heeft. Vanuit die liefde maakt Hij dode zondaren levend. Ze krijgen een nieuwe wil, 

een nieuw hart en nieuwe gedachten die op God gericht zijn. Het is door middel van de 

opstanding van Jezus Christus uit de doden dat deze nieuwe manier van leven mogelijk 

gemaakt is. De hoop is een lévende hoop, dat betekent dat de hoop werkzaam is. Hoe dan? 

Het is een verlangen, een uitzien naar de volkomen zaligheid. Het is een hoop die zeker 

uitkomt.  



 

Vers 4 

De hoop uit vers 3 wordt in vers 4 beschreven als een erfenis. Erfenis of erfdeel heeft in het 

Oude Testament betrekking op het Beloofde Land, het land Kanaän. In het Nieuwe Testament 

duidt het woord erfenis op de volheid van Gods heil: de komst van Gods Koninkrijk in zijn 

volheid op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De erfenis wordt aangeduid met drie 

bijvoeglijke naamwoorden. 1) Ze is onverderfelijk/onvergankelijk ofwel onverwoestbaar. Ze 

kan niet vernield worden. 2) Ze is onbevlekt. Niets kan deze erfenis bevuilen. 3) Ze is 

onverwelkelijk. In de tijd van Petrus werden hardlopers in de renbaan bekroond met een 

lauwerkrans. Na verloop van tijd verwelkte die krans. Zo is het niet met de erfenis die Gods 

kind krijgt! Deze wordt zorgvuldig bewaard in de hemel en is onaantastbaar voor vernietigende 

krachten.  

 

Vers 5 

Niet alleen de erfenis wordt veilig in de hemel bewaard. De gelovigen op aarde worden door 

Gods kracht ook bewaard. Er is dus sprake van een dubbele bewaring. In vers 5 wordt een 

ander woord voor bewaren gebruikt dan in vers 4. Het woord bewaren of bewaken duidt op 

beschermen. Deze bescherming is nodig vanwege allerlei soorten gevaren (duivel, wereld, 

zonde, dood) die de gelovigen bedreigen. De woorden ‘hoop’ en ‘erfenis’ worden in vers 5 

omschreven met het woord ‘zaligheid’. Het gaat telkens om dezelfde zaak: het toekomstige 

heil. Het is de verlossing van al het onvolkomene. Heiligheid in plaats van zonde. Leven in 

plaats van dood. Blijdschap in plaats van lijden. Aan Gods zaligheid, Zijn redding, hebben de 

gelovigen in dit leven al deel, maar deze wordt ten volle werkelijkheid in de toekomst, als Jezus 

Christus terug komt. Dan zal Gods heilsplan voor de gelovigen en het geheel van Zijn 

schepping voltooid worden.  

 

Vers 6 

In dit vers wordt de vreugde om wat God deed, doet en zal doen geplaatst tegenover het lijden 

van nu. Allerlei verzoekingen komen op de gelovigen (uit 1 Petrus) af, zoals verdachtmaking, 

boycot, bedreiging, laster, vervolging etc. Maar tegenover de eeuwige heerlijkheid is het lijden 

slechts van beperkte duur en het vindt alleen plaats als het nodig is. Ook beproevingen kunnen 

gebruikt worden in Gods heilsplan. Ze zijn echter niet blijvend.  

 

Vers 7 

Het doel van deze beproeving is lof, eer en heerlijkheid. Gelovigen die volharden, zullen delen 

in Gods lof, heerlijkheid en eer. Petrus maakt gebruik van een beeldspraak uit het Oude 

Testament, namelijk van goud dat in een smeltkroes of smeltoven verhit wordt. Het ruwe goud 

wordt gescheiden van de onzuivere bestanddelen zodat er puur goud overblijft. De smid schept 

net zo lang alle onzuiverheden eraf totdat hij zijn eigen beeld weerspiegelt ziet. Zo werkt God 

ook. Door de beproeving komt de ‘kwaliteit’ van het geloof aan het licht. Goud is al kostbaar, 

maar is vergankelijk. Het geloof is veel kostbaarder dan goud en vergaat niet. Bij de 

openbaring van Jezus, als Hij verschijnt bij de wederkomst, zal dit geloof beloond worden.  

 

 

 



 

Vers 8 

De lezers van Petrus’ brief hebben Jezus niet persoonlijk gekend (in Zijn omwandeling op 

aarde) zoals Petrus. Dat neemt niet weg dat ze Hem van harte lief hebben. Door het geloof in 

het verkondigde evangelie hebben ze Jezus leren kennen en lief gekregen. Het geloof richt 

zich op de Onzienlijke en in het gelovig kennen van Jezus ervaren de gelovigen een diepe 

vreugde.  

 

Vers 9  

Het einddoel of genadeloon van het geloof is voor gelovigen de zaligheid van hun zielen. In 

het Nieuwe Testament wordt het woord zaligheid gebruikt voor zowel tijdelijk heil als ook voor 

het eeuwige omvattende heil. Het gaat in vers 9 om het definitieve behoud van Gods kinderen. 

Redding is er in dit leven al voor hen die op Christus vertrouwen en in Hem geloven, maar de 

volle werkelijkheid en omvang van het behoud zal pas gerealiseerd worden bij de wederkomst.  

 

Vers 10  

De profeten uit het Oude Testament hebben het lijden en de verheerlijking van de Heere Jezus 

voorzegd, maar zelf de vervulling hiervan niet gezien. Wel zochten ze op een intense manier 

om de verborgen betekenis van hun boodschap te begrijpen. De nieuwtestamentische 

gelovigen mogen weten van de komst van de Heere Jezus, van Zijn lijden en van Zijn 

verheerlijking. Zij mogen de genade zien en kennen waarvan de profeten getuigd hebben.  

 

Vers 11 

De profeten van het oude verbond wisten door de Heilige Geest die in hen werkte dat de 

verlossing (de Verlosser) zou komen. Ze wisten alleen niet wanneer en onder welke 

omstandigheden. De Heilige Geest is de Geest van Christus. Ook voor Zijn menswording en 

Zijn komst op aarde was Christus er. Door Zijn Geest inspireerde Hij de profeten. Hierdoor 

wisten ze dat de Messias die komen zou, moest lijden, maar ook dat Hij daarna verheerlijkt 

zou worden. De profeten keken vooruit en voorzegden de komst van de Heere Jezus. De 

apostelen blikten terug en getuigden dat de Heere Jezus, de Verlosser, daadwerkelijk 

gekomen wás.  

 

Vers 12 

De profeten van het Oude Testament wisten dat zij niet zichzelf en hun tijdgenoten dienden, 

maar de gelovigen van het nieuwe verbond. De prediking van de profeten had zeker betekenis 

voor hun tijdgenoten, maar de vervulling van hun woorden werd pas werkelijkheid toen Jezus 

naar de aarde kwam. Hoe zijn de heilsfeiten van Christus’ geboorte, Zijn omwandeling op 

aarde, Zijn kruisdood, opstanding en hemelvaart bij de lezers van de eerste Petrusbrief 

terechtgekomen? Door de verkondiging van mensen die hen het evangelie vertelden. Deze 

predikers deden dat weer in de kracht van de Heilige Geest.  

 

In het heilsplan van God spelen engelen een belangrijke rol. Ze zijn er op beslissende 

momenten in de heilsgeschiedenis. Engelen hebben een andere positie dan mensen. Het zijn 

dienende geesten, die onder Christus staan en de gelovigen dienen. Deze engelen, die zelf 

geen verlossing nodig hebben, zijn zeer geïnteresseerd in wat God aan het doen is. Petrus 



 

gebruikt een woord dat ‘vooroverbuigen en kijken’ betekent. De engelen buigen zich als het 

ware over de rand van de hemel om goed te kunnen zien hoe op aarde Gods heilsplannen in 

vervulling gaan.  

 

De brug naar jongeren  

Persoonlijke geloofsvragen  

De jongeren kunnen vragen hebben als ‘ben ik wedergeboren?’ en ‘heb ik de Heere Jezus 

echt lief?’. Petrus schrijft aan mensen waarvan hij gehoord heeft dat ze in de Heere Jezus 

geloven. Hun levenswandel getuigt daar ook van. Maak de jongeren ervan bewust dat deze 

brief gericht is aan gelóvigen. Dat roept op tot zelfonderzoek of ze de Heere Jezus liefhebben 

en bereid zijn vanwege het belijden van Zijn Naam lijden te ondergaan. Tegelijkertijd is het 

gedeelte van 1 Petrus 1:1-12 ook een aansporing voor jongeren die de Heere nog niet kennen 

om Hem te zoeken. Het is God die de wedergeboorte schenkt, Zijn Zoon gegeven heeft en de 

gelovigen bewaart. Alles komt bij Hem vandaan en Hij wil ook door jongeren in deze tijd om 

die genade gevraagd zijn. Wijs hen daarop. Denk ook na over de vraag hoe je hier zelf als 

leidinggevende over spreekt. In 1 Petrus 1:3 gaat het over ‘ons’. Ben je persoonlijk wederom 

geboren? Hoe spreek je hierover met de jongeren?  

 

Door lijden geheiligd  

De lezers van de eerste Petrusbrief hadden (waarschijnlijk) nog niet te maken met vervolging, 

maar wel met spot, laster en vijandelijkheden. Het kan zomaar zijn dat je jongeren dat nu ook 

ervaren. Op school, in de collegebanken, in de kantine of als ze een (bij)baan hebben. Als je 

de Heere Jezus mag volgen, brengt dat altijd op de een of andere manier zelfverloochening 

en lijden met zich mee. Als christen moet je de minste zijn en dat gaat ten koste van jezelf. 

Laat de jongeren vanuit dit gedeelte zien hoe ook zij opgeroepen worden om hun vertrouwen 

te stellen op Gods machtige reddingswerk. Leer ze ook het belang van meeleven met 

vervolgde christenen. Bijvoorbeeld door eens een spreker van Open Doors of SDOK uit te 

nodigen en mee te doen met een actie.  

 

Bijbellezen  

Uit onderzoeken blijkt dat steeds minder jongeren de Bijbel lezen, laat staan die nauwkeurig 

onderzoeken. Zowel de profeten uit het Oude Testament als de engelen spanden en spannen 

zich tot het uiterste in om Gods heilshandelen te begrijpen. Laat jongeren zien hoe belangrijk 

het onderzoeken van Gods Woord is.  

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  

Deze opdracht is bedoeld als introductie op het thema ‘Hoop in lijden’. Alleen als we hopen op 

God en Zijn heil komen we nooit beschaamd uit.  

 

De antwoorden op deze vragen zijn in uitgebreide vorm terug te vinden in bovenstaande 

achtergrondinformatie, maar bij elke vraag geven we hieronder de kern weer.  

1. De lezers zijn gelovigen uit joden en heidenen. Deze wereld is niet hun werkelijke ‘thuis’. 

Hun werkelijke thuis is ‘in de hemel’, bij Christus. Het vreemdelingschap van gelovigen 



 

komt tot uiting in een andere manier van leven dan niet-gelovigen. De gelovigen wonen 

verspreid over verschillende gebieden. ‘Uitverkoren’ betekent: door God voorbestemd, om 

vreemdeling te zijn. God de Vader heeft van tevoren bepaald dat deze uitverkorenen van 

Hem zouden zijn en heeft dit bewerkt door de Heilige Geest.  

 

2.  

a. Wedergeboorte betekent dat je hart veranderd wordt, dat je van geestelijk dood levend 

gemaakt wordt. Je staat niet meer zelf in het middelpunt van je leven, maar je vraagt 

je af: wat wil God dat ik doen zal? Je wil, je verlangens, je gedachten worden op God 

gericht in plaats van op jezelf. Lees ook de Dordtse Leerregels 3/4 artikel 12.  

b. Jongeren (en ook volwassenen) kunnen erg met de vraag zitten of ze wel of niet 

wederom geboren zijn. Niet iedereen kan een duidelijk punt aanwijzen. Bij de één vindt 

een radicale omkeer plaats, bij de ander is er sprake van een proces. De kernvraag is: 

Wie is de Heere Jezus voor je? Heb je Hem nodig als Redder van je zonden? Heb je 

Hem hartelijk lief? Geloof je in Hem? Ga met de jongeren in gesprek over de vraag Wie 

de Heere Jezus voor hen is. Bemoedig de jongeren die Hem liefhebben. Spoor de 

jongeren die Hem niet kennen aan om Hem te zoeken tot hun behoud. Er kan ook een 

categorie jongeren zijn die ten diepste onverschillig staat tegenover de wedergeboorte. 

Misschien bezoeken zij de vereniging vooral voor sociale contacten. Durf dit te 

benoemen in het gesprek en laat de noodzaak van de wedergeboorte ter sprake 

komen. Zonder wedergeboorte kunnen jongeren Gods koninkrijk niet binnengaan. De 

Heere wil niets liever dan dat jongeren het bij Hem zoeken. Hij belooft dat wie Hem 

zoekt, Hem zeker zal vinden! 

c. De Heere Jezus staat dan centraal. Laat de jongeren hier zo mogelijk een persoonlijk 

antwoord op geven.  

d. Als je de Heere zoekt, mag je geloven dat Hij Zich laat vinden. Ook als je dat op dit 

moment nog niet zo ervaart.  

 

3.  

a. Als het goed is, gaat een gelovige – door lijden heen – steeds meer op de Heere Jezus 

lijken en ziet Hij Zijn beeld weerspiegelt in de gelovige.  

b. Voor de Heere Jezus was één ding het belangrijkst: de wil van Zijn Vader doen, God 

de Vader aan Zijn eer laten komen. Als dat in ons leven ook zo is, dan lijken we op de 

Heere Jezus. Dit betekent dat onze eigen wil gekruisigd moet worden. ‘Niet mijn wil 

maar Uw wil geschiede.’  

c. Door het lijden wordt het geloof gelouterd.  

d. Persoonlijk  

 

4.  

a. Persoonlijk  

b. Ze wonen niet bij hun ouders, kiezen in een vreemde omgeving voor een leven met 

God, beiden ervaren druk vanuit de (heidense) omgeving om God los te laten. Maar 

zowel Daniël als Ajay kiest ervoor om God te dienen, zelfs met gevaar voor eigen leven.  

c. Persoonlijk  



 

d. Je kunt ervoor kiezen om tijdens de JV-bijeenkomst met elkaar kaarten te schrijven en 

specifiek te bidden voor Ajay en andere vervolgde christenen.  

 

5.  

a. Erfenis of erfdeel heeft in het Oude Testament betrekking op het beloofde land, het 

land Kanaän. 

b. In het Nieuwe Testament duidt het woord erfenis op de volheid van Gods heil: de komst 

van Gods Koninkrijk in zijn volheid op de nieuwe hemel en aarde. 

c. Bespreek met de jongeren wat ze opgeschreven hebben. Jongeren kunnen bij de 

hemel het idee hebben van een ‘eeuwigdurende kerkdienst’ maar dat is zeer de vraag. 

In het paradijs, toen Adam en Eva volmaakt met God leefden, kregen ze tegelijkertijd 

de opdracht om de hof van Eden te bewerken en te onderhouden. In ieder geval zal 

God alle eer toegebracht worden die Hem toekomt (Openb. 14:3). Op de nieuwe hemel 

en aarde zal volmaakte vrede heersen (Jes. 11:6-9). Er zal geen verdriet meer zijn en 

alles zal nieuw gemaakt worden (Openb. 21:4-5). Spreek er met de jongeren over door 

wat een genade het is dat God deze erfenis voor Zijn kinderen klaar heeft liggen. 

Spreek naar aanleiding van Openbaring 21:8 ook over de ernst van het oordeel dat 

wacht als je God niet kent.  

d. Persoonlijk  

 

Slotopdracht 

De antwoorden die op deze vragen gegeven worden zijn persoonlijk. Zorg er bij de bespreking 

voor dat in ieder geval de twee kernvragen aan de orde komen, namelijk:  

1. Wat kenmerkt een christen?  

2. Welke hoop heeft een christen?  

 

Een aantal kenmerken zijn: liefhebben van de Heere Jezus, bereid zijn te lijden om Hem, niet 

leven volgens het schema van de wereld, maar volgens de wil van de Vader.  

De hoop van een christen is de hoop op de zaligheid. Deze hoop is gefundeerd op het werk 

van de Heere Jezus. Alleen door een levend geloof in Hem kan een zondaar zalig worden en 

de hemelse heerlijkheid ingaan. 

  

Zorg dat de jongeren niet alleen antwoord kunnen geven op bovenstaande vragen, maar maak 

het ook persoonlijk en stel de vraag of ze zich een christen kunnen noemen en die levende 

hoop kennen.  

 

 

  



 

1 Petrus 1:13-25 
 

Benodigdheden voor deze bijeenkomst:  

• Voor elke jongere een Bijbel, een Handreiking en een pen 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende 

• Eventueel een geprinte versie van 1 Petrus 1:13-25 met voldoende schrijfruimte in de 

kantlijn 

• Eventueel (gekleurde) pennen of stiften 

• Voor het kijken van het filmpje ‘Verzoening’ via www.abcvanhetgeloof.nl heb je een laptop, 

beamer, geluidsboxen en internet nodig. Je zou van tevoren het filmpje kunnen 

downloaden en offline afspelen of de jongeren vragen het filmpje (thuis vast) te bekijken 

op de computer of hun telefoon.  

 

Opening  

• Te lezen Bijbelgedeelte: 

✓ 1 Petrus 1:13-25 

✓ Tweede suggestie: Leviticus 22:17-25 en 31-33  

• Suggesties om te zingen:  

✓ Psalm 1:1, 2 en 4 (over het wandelen in Gods geboden tegenover het wandelen op het 

pad van de goddelozen)  

✓ Psalm 133:1, 2 en 3 (over de broederliefde)  

✓ Psalm 32:4 en 5 (over het gaan van Gods weg)  

✓ Welzalig de man die niet wandelt  

✓ De kerk van alle tijden  

✓ Eens was ik een vreemd’ling  

• Dankpunten:  

✓ Lofprijzing aan God dat Hij Zijn Zoon als een dierbaar Lam voor zondaren gegeven 

heeft 

✓ Danken dat Hij ons Zijn eeuwig blijvend Woord gegeven heeft, waardoor we als 

zondaren opnieuw of wederom geboren kunnen worden  

• Gebedspunten:  

✓ Vergeving van zonden door het bloed van het Lam  

✓ Kracht om tegen verkeerde begeerten te strijden en heilig te kunnen wandelen  

✓ Liefde voor medegelovigen (in de gemeente)  

 

Doelstellingen  

• De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende twee kernvragen 

beantwoorden:  

1. Wat is de belangrijkste reden voor een gelovige om heilig te wandelen?  

http://www.abcvanhetgeloof.nl/


 

2. Hoe ziet een heilige levenswandel eruit? 

• De jongeren denken na over de volgende persoonlijke vragen:  

1. Mag ik weten door het dierbare of kostbare bloed van Jezus vrijgekocht te zijn?  

2. Leef (‘wandel’) ik op een manier die past bij het kindschap van God?  

3. Hoe staat het met mijn liefde voor medegelovigen?  

 

Alternatieve startopdracht 

Je zou vraag 4 als alternatieve startopdracht kunnen gebruiken. 

 

Achtergrondinformatie bij 1 Petrus 1:13-25  

Vers 13 

In het eerste gedeelte van zijn brief heeft Petrus de lezers uitgelegd welke heerlijke erfenis 

hen wacht. Op basis daarvan (‘daarom’ in vers 13) roept hij deze gelovigen op tot een heilige 

levenswandel.  

Oosterlingen droegen een lang bovenkleed. Tijdens het lopen of werken kon zo’n kleed in de 

weg zitten. Om toch makkelijk te kunnen bewegen, werd het kleed omhoog gebracht en met 

een gordel om de lendenen (het laagste deel van de rug) vastgemaakt. Petrus roept op om als 

het ware een riem om je verstand te doen. Dit betekent dat je je gedachten niet laat afleiden 

door allerlei zaken, maar ze richt op Gods Woord, zodat dat Woord je denken beheerst en je 

je daardoor laat leiden.  

In Petrus’ tijd kwam veel dronkenschap voor. Als je dronken bent, kun je niet helder nadenken 

of gericht op je doel afgaan. Petrus roept op om nuchter te zijn, je niet te laten benevelen door 

alles wat de wereld biedt, maar je te focussen op de dingen van God.  

De gelovigen moeten hopen op Gods genade. Die genade ontvangen de gelovigen in dit leven 

al, maar nu is er ook nog veel moeite en lijden. Als Jezus Christus terugkomt, zal die genade 

ten volle aan het licht komen.  

 

Vers 14 

Voordat de lezers van Petrus’ brief tot geloof kwamen, deden ze wat ze zelf wilden en leefden 

ze volgens hun eigen begeerten. Ze waren nog onwetend wat betreft het Evangelie en Gods 

genade. Maar nu ze de Heere Jezus hebben leren kennen, zijn ze kinderen van God 

geworden. Ze worden opgeroepen om als gehoorzame kinderen te leven en niet terug te vallen 

in hun oude, wereldse manier van leven.  

 

Vers 15 

In het Oude Testament lezen we hoe Israël te midden van de volken apart werd gezet om God 

te dienen.  Zo zijn ook de gelovigen geroepen door Gods Woord en in de wereld apart gezet. 

Het woord ‘heilig’ betekent zowel ‘gescheiden van’ als ‘toegewijd aan’. Gelovigen behoren 

gescheiden van de wereld en toegewijd aan God te leven. Dat God heilig is, betekent dat Hij 

ver verheven is boven Zijn schepping. Hij kan het kwade niet zien en ook bij Zijn kinderen het 

kwade niet verdragen. Ze worden daarom opgeroepen tot een heilige levenswandel, oftewel 

tot gedrag wat past bij een kind van God.  

 

 



 

Vers 16 

Petrus baseert zijn woorden op een citaat uit het Oude Testament. Het ‘wees heilig want Ik 

ben heilig’ is een centraal thema in Leviticus (Lev. 11:44,45; 19:2; 20:7, 26). De heiligheid van 

God is de basis van de oproep tot een heilige levenswijze.  

 

Vers 17 

Het is niet vanzelfsprekend dat zondaren God Vader mogen noemen. Dit kan alleen door het 

werk van de Heere Jezus. Als wij Hem om Christus’ wil dan Vader mogen noemen, behoren 

we ook te leven als een gehoorzaam kind van die Vader. Behalve een Vader is God ook een 

Rechter die onpartijdig oordeelt. Daarom moeten gelovigen ‘in de vreze des Heeren’ 

wandelen: ze moeten met eerbied en liefdevol ontzag voor God leven zoals Hij dat wil. De 

gelovigen worden eraan herinnerd dat ze hier op aarde maar pelgrims zijn; ze zijn in 

vreemdelingschap. Hun werkelijke thuis waarnaar ze onderweg zijn, is bij God.  

 

Vers 18  

De motivatie om ‘in de vreze des Heeren’ te wandelen, is voor gelovigen de wetenschap dat 

ze vrijgekocht zijn. Deze formulering herinnert aan de bevrijding van Israël uit Egypte. De 

gelovigen zijn vrijgekocht uit een lege en zinloze manier van leven zoals hun voorouders dat 

leefden. Zilver en goud zijn kostbare metalen, maar toch vergankelijk en volstrekt ontoereikend 

om zondaren vrij te kopen uit de macht van de zonde, van de duivel, van de afgoden. Daarvoor 

is een andere prijs nodig.  

 

Vers 19  

Gelovigen zijn met het dierbare bloed van Christus vrijgekocht. De Heere Jezus heeft Zijn 

leven ervoor gegeven. Petrus combineert de beeldspraak van het vrijkopen met die van de 

offerdienst uit het Oude Testament. Offerdieren moesten zonder enig gebrek zijn (Lev. 22:17-

25). Hetzelfde gold voor het paaslam dat bij de uittocht uit Egypte geslacht moest worden (Ex. 

12:5). Jezus is het volmaakte offerlam. Hij is in de plaats van zondaren geofferd en kocht de 

Zijnen zo vrij.  

 

Vers 20  

Al lang voor Zijn komst naar de aarde, zelfs al voor de schepping van de wereld, had God 

bepaald dat Christus Mens zou worden; dat Hij zou lijden, sterven en opstaan ten behoeve 

van zondaren. Maar pas met Zijn daadwerkelijke komst naar de aarde werd Christus zo 

geopenbaard, in de tijd van de geschiedenis waarin de lezers van Petrus’ brief leefden. De 

nieuwtestamentische gelovigen mogen leven in de tijd van de vervulling.  

 

Vers 21 

Alleen door Christus is het mogelijk om tot de Vader te gaan en in Hem te geloven. Deze God, 

de Vader van de Heere Jezus, heeft Hem opgewekt uit de doden en Hem verheerlijkt. Jezus 

is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van Zijn Vader. Dit is een ereplaats, 

maar het betekent ook dat Jezus Koning is en heerst over de machten. De opstanding van 

Jezus is de grond van ons geloof. Door lijden en sterven heen werd Christus verheerlijkt. Dat 



 

is een aansporing voor de gelovigen om te midden van lijden hun geloof en hoop op God te 

richten.  

 

Vers 22 

De oproep van Petrus in dit vers is dat de gelovigen elkaar vurig liefhebben vanuit een rein, 

oftewel oprecht hart. Die liefde moet intens zijn en niet ongeveinsd, namelijk huichelachtig. De 

grond van deze oproep tot broederliefde is de bekering van Petrus’ lezers. Deze vond plaats 

toen ze zich gewonnen gaven aan de waarheid, het Evangelie. Hierdoor werden ze, door de 

Geest, gereinigd. De werkwoordsvorm (gereinigd hebbend) geeft vanuit de grondtekst aan dat 

deze reiniging plaatsvond in het verleden, maar dat die reiniging een blijvend effect heeft voor 

het heden. Geloof in de Heere Jezus en liefde tot Hem kán niet samengaan zonder liefde voor 

de medegelovigen. Tegelijkertijd is die liefde er niet automatisch en is een oproep en 

aansporing dus nodig.  

 

Vers 23 

Ook in vers 23 wordt de aansporing tot broederliefde onderbouwd door de verkondiging wie 

de gelovigen door Gods genade geworden zijn. Ze zijn wedergeboren door het levende en 

eeuwig blijvende Woord van God. Dat is het gepredikte Evangelie waarin Christus centraal 

staat, die gestoven is en weer opstond. Het zaad wijst hier op het beginsel van Goddelijk, 

eeuwig leven, dat de Heilige Geest door de wedergeboorte in een mens werkt. Dat gebeurt 

door het Woord van God.   

 

Vers 24-25 

Petrus haalt in vers 24 Jesaja 40 vers 6 - 8 aan om de zwakheid van het menselijk vlees, 

namelijk de mens in zijn kwetsbare bestaan, tegenover de kracht van het Woord van God te 

zetten. Mensen zijn net zo kwetsbaar als gras en bloemen in het gras die vandaag bloeien 

maar morgen verdord en afgevallen kunnen zijn. Het Woord van God blijft echter tot in 

eeuwigheid. Het gaat hier om het verkondigde Evangelie, het goede nieuws dat de lezers heeft 

bereikt.  

 

De brug naar jongeren  

Verleidingen van de wereld 

Petrus waarschuwt zijn lezers om niet in hun oude, wereldse manier van leven terug te vallen, 

maar om heilig te leven. Dit wordt ook wel ‘wandelen in de vreze des Heeren’ genoemd. Er 

komt op jongeren ongelooflijk veel af. Via muziek, films, reclame, de sociale media, etc. drinken 

ze (via smartphone en computer) een wereldse levensstijl in. Wijs de jongeren erop dat gebed, 

Bijbellezen en een waakzaam hart nodig zijn om zich hier niet door te laten verblinden. 

Bespreek met ze of ze de tijd nemen om naar God te luisteren (door Bijbellezen) en om met 

God te spreken (door gebed). Ga concreet met hen in gesprek over de vraag of er zaken de 

deur uit moeten (letterlijk of figuurlijk), omdat ze een heilig leven met God in de weg staan.  

 

Vrijgekocht met het bloed van het Lam 

Zowel de beelden van de offerdienst als het beeld van vrijkoping kunnen ver bij jongeren 

vandaan staan. In het bloed is het leven. De Heere Jezus stierf in de plaats van zondaren en 



 

toen vloeide er bloed. Door alleen op Zijn offer te vertrouwen, kunnen jongeren 

‘schoongewassen worden in Zijn bloed’, vergeving van zonden ontvangen. Spreek er met 

jongeren over door wat deze beelden voor hen betekenen. De opdrachten 3 en 4 kunnen 

hierbij helpen.  

 

Onderlinge liefde 

Liefde van en tot God gaat altijd samen met het liefhebben van de naaste, in het bijzonder van 

medegelovigen. Spreek er met jongeren over door wat het voor hen betekent dat ze door dit 

Bijbelgedeelte opgeroepen worden tot oprechte en hartelijke broederliefde. Spreek erover door 

hoe dit in de plaatselijke gemeente vorm kan krijgen en hoe zij daar zelf aan bij kunnen dragen.  

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  

Laat de jongeren in groepjes deze opdracht maken. Het is een kleine moeite om deze opdracht 

uit te breiden tot een tekenopdracht. Laat elke groep zijn tekening vervolgens presenteren. 

Deze opdracht is bedoeld als introductie op het thema ‘Heilig wandelen’. 

 

De Bijbel open 

De antwoorden op deze vragen zijn in uitgebreide vorm terug te vinden in bovenstaande 

achtergrondinformatie, maar bij elke vraag geven we hieronder de kern weer.  

1.  

a. God de Vader: 

✓ roept de gelovigen;  

✓ oordeelt het werk van ieder mens; 

✓ heeft Christus van voor de grondlegging van de wereld bestemd als het Lam dat 

de zonde van de wereld wegneemt; 

✓ heeft Christus opgewekt uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven.  

b. God de Zoon:  

✓ zal geopenbaard worden bij Zijn wederkomst, namelijk opnieuw zichtbaar voor de 

mensen zijn; 

✓ heeft Zijn bloed (leven) gegeven om zondaren vrij te kopen (uit de macht van 

zonde, satan en de dood) en hen te wassen in Zijn bloed om hen zo vergeving van 

zonden te schenken;  

✓ is door Zijn komst naar de aarde geopenbaard, namelijk bekend geworden als de 

Middelaar van God; 

✓ is door de Vader opgewekt uit de dood en verheerlijkt. Hij zit nu aan de rechterhand 

van God de Vader. 

c. God de Heilige Geest: 

✓ past de reiniging die Christus teweeg heeft gebracht toe aan de zielen van de 

gelovigen.  

 

Variatietip: je kunt er ook voor kiezen om het Bijbelgedeelte te printen en deze uit te delen. De 

jongeren kunnen dan eventueel met verschillende kleuren stiften of pen aangeven waar het 

over de Vader, Zoon en Heilige Geest gaat.  



 

2.  

d. Dit betekent dat je je gedachten niet laat afleiden door allerlei zaken, maar ze richt op 

Gods Woord, zodat dat Woord je denken beheerst en je je daardoor laat leiden.  

e. Dit zijn hele persoonlijke vragen. Zorg als leidinggevende voor een veilige sfeer.  

Benoem dat dit persoonlijke vragen zijn, en dat dat misschien best spannend is. Maar 

dat het toch belangrijk is om na te denken hoe Gods Woord betrekking heeft op het 

persoonlijk leven van de jongeren. Het helpt als je als leidinggevende iets over jezelf 

deelt.  

f. Idem. 

g. Laat in de bespreking naar voren komen dat wandelen met God keuzes vraag, wie Mij 

liefheeft bewaart Mijn geboden, zegt de Heere Jezus immers Zelf.  
 

3.  

a. Als je een lam persoonlijk hebt ‘gekend’, is het moment van slachting veel 

aangrijpender dan wanneer het op afstand gebeurt.  

b. Het moet God ook pijn gedaan hebben aan Zijn Vaderhart, Hij gaf immers het 

kostbaarste wat Hij had om op te offeren voor de zonde van Zijn volk. 

c. Het bloed van Christus wordt dierbaar als je je realiseert dat dit bloed nodig was voor 

vergeving van jóuw zonden; dat Hij dit deed om jóu van het oordeel en de eeuwige 

dood te redden. Spreek hier met de jongeren over door. Jongeren kunnen zich 

afvragen hoeveel kennis van zonden ze nodig hebben om het bloed van Jezus 

werkelijk nodig te hebben. Het gaat erom dat ze er zóveel van zien dat ze niet anders 

kunnen dan hun toevlucht tot het offer van de Heere Jezus te nemen.  
 

4.  

a. Persoonlijk  

b. Kolbe lijkt in die zin op de Heere Jezus dat hij zich vrijwillig aanbiedt om in de plaats 

van een ander te sterven. Het sterven van de Heere Jezus was ook plaatsvervangend. 

Dat betekent dat Hij sterft in de plaats van elke gelovige die anders om zijn eigen 

zonden door God veroordeeld had moeten worden.  

Alleen als we door een levend geloof verbonden zijn met de Heere Jezus kunnen we 

zeggen: ‘Hij offerde Zich voor mij op’. 
 

5.  

Laat bij de bespreking van deze stellingen in ieder geval het volgende aan de orde komen: 

Om anderen hartelijk lief te hebben is het nodig dat je dicht bij God leeft, dat je dicht achter de 

Heere Jezus wandelt. Als er geen liefde tot elkaar is, kan er volgens de Bijbel ook geen sprake 

zijn van liefde tot God.  

In 1 Korinthe 13 staat letterlijk dat liefde alle dingen bedekt. Het betekent echter niet dat je 

alles wat er gebeurd is onder het vloerkleed van de liefde kunt schuiven en doen alsof het er 

niet is. Liefde is namelijk ook eerlijk en oprecht.  

 

Slotopdracht 

De antwoorden die op de kernvragen gegeven worden, zijn persoonlijk. Geef bij de bespreking 

van deze vragen een korte samenvatting van wat er tijdens de Bijbelstudie en 

vragenbespreking aan de orde gekomen is.  



 

1 Petrus 2:1-10  
  
Benodigdheden voor deze bijeenkomst   

• Voor iedere jongere een Bijbel, een werkboek en een pen  

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende  

• Eventueel A-3vellen en stiften  

  

Opening   

• Te lezen Bijbelgedeelte:  

✓ 1 Petrus 2:1-10  

✓ Tweede suggestie: Psalm 118  

• Suggesties om te zingen:   

✓ Psalm 118:11, 12, 14 (citaat uit Ps. 118 komt in dit Bijbelgedeelte naar voren)  

✓ Psalm 143:10 (gebed om leven in Gods dienst te besteden)  

✓ Psalm 95:1, 4 en 5 (over Gods roepstem in ons leven)  

✓ Psalm 81:12 (God vervult Zijn beloften op het gebed)  

✓ Lofzang van Zacharias:5 (het licht van God)  

✓ Neem mijn leven laat het Heer   

✓ Jezus, vol liefde   

✓ Zegen ons Algoede (bij het slot van de avond)  

• Dankpunten:  

✓ Dat God omziet naar mensen en Zijn ontferming en genade wil schenken  

✓ Dat God Christus als levende steen verkoos  

• Gebedspunten:   

✓ Dat de Heilige Geest ons voor het eerst of opnieuw tot Christus brengt  

✓ Voor mensen die in en buiten de kerk Christus in ongeloof afwijzen  

✓ Wijsheid om ons leven vorm te geven zoals de Heere dat van ons vraagt  

  

Doelstellingen   

• De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de kernvraag beantwoorden:   

1. Is Christus voor mij een steen van aanstoot of is Hij de hoeksteen?   

• De jongeren weten wat er in dit gedeelte over Christus en de gelovigen wordt gezegd  

• De jongeren begrijpen waarom Christus nodig is om geestelijke offers te kunnen brengen  

• De jongeren beseffen dat de verkiezing geen muur is, maar een poort  

• De jongeren weten hoe ze tijd kunnen nemen voor stille tijd en hoe ze stille tijd concreet 

kunnen vormgeven  

  

 

 



 

Alternatieve startopdracht   

Zet de volgende uitspraken op ieder op een los vel papier. Hang deze verspreid in de zaal op. 

Geef aan iedere jongere drie stickertjes. De jongeren mogen zelf een stickertje plakken bij de 

drie uitspraken die ze het beste vinden passen bij groeien in het geloof.   

Bekijk daarna met elkaar het resultaat. Welke uitspraak scoorde goed en welke juist niet? Wat 

zegt dit over wat jongeren verstaan onder groeien in het geloof?   

 

Uitspraken:  

• Meer lezen in de Bijbel  

• Meer geld geven aan goede doelen  

• Minder zonden doen  

• Meer bidden  

• Twee keer naar de kerk gaan  

• Ervaren dat God je leven leidt  

• Steeds afhankelijker van God gaan leven  

• Steeds meer liefde hebben tot de geboden van de HEERE.    

  

Achtergrondinformatie bij 1 Petrus 2:1-10  

Vers 1  

Hoofdstuk 2 begint met een oproep: ‘legt dan af…’ Het woord ‘dan’ verbindt dit vers met het 

vorige hoofdstuk. Na alles wat Petrus hiervoor heeft gezegd – over wie de gelovigen door 

Gods genade geworden zijn en over de plicht om de broeders lief te hebben – komt nu de 

concretisering wat dat dan inhoudt. De gelovigen moeten afrekenen met allerlei zonden. Ze 

moeten deze zonden afleggen zoals je een oud kledingstuk aflegt. Dat woord ‘afleggen’ speelt 

een belangrijke rol in het Nieuwe Testament. Omdat Gods kinderen wedergeboren zijn, 

moeten zij de zonden afleggen. De doop  beeldt uit hoe het oude leven afgelegd en een nieuw 

leven aangedaan moet worden.  

De zonden die hier genoemd worden, zijn allemaal zonden die de ander benadelen: bedrog, 

huichelarij (je anders voordoen dan je bent), afgunst en roddel. Elke vorm van zonde en 

slechtheid moet uitgeroeid worden.   

  

Vers 2  

Van het beeld van het afleggen van kleding gaat Petrus in vers 2 over op een ander beeld, 

namelijk het beeld van zuigelingen die verlangen naar melk. Het punt dat Petrus hier wil 

maken, is niet dat zijn lezers geestelijk gezien nog maar baby’s zijn. Het punt waar het hier om 

gaat, is dat ze net zo moeten verlangen naar de zuivere melk van Gods Woord als dat baby’s 

verlangen naar melk. De woorden ‘zijt zeer begerig naar’ staan in de gebiedende wijs. Het 

is dus een opdracht. De christenen moeten verlangen naar zuivere of onvervalste melk, wat 

wil zeggen: niet vermengd met water. Zo moeten de gelovigen verlangen naar het gepredikte 

Woord dat zonder bedrog of toevoegingen is. Een Evangelie waarin alleen Christus 

centraal staat. Dit is nodig voor geestelijke groei, zowel van individuele gelovigen als van het 

geheel van de gemeente.   

  



 

Vers 3 

De lezers hebben geproefd dat de Heere goedertieren is, betekent dat Hij goed, trouw en 

genadig is. De woorden ‘Indien u tenminste…’ of ‘Indien gij anders…’ hebben hier géén 

voorwaardelijke betekenis, alsof het de vraag is of de lezers dat geproefd hebben. De 

betekenis is: gelovigen, nu jullie dit geproefd hebben, vraag dan naar meer. Het vers is een 

aanhaling uit Psalm 34:9. Deze psalm gaat over Gods hulp voor rechtvaardigen in moeilijke 

omstandigheden en wordt door Petrus vaker aangehaald (1 Petr. 3:10-12). In het gepredikte 

Woord hebben de lezers Christus ‘gesmaakt’, leren kennen. Ze kennen Hem persoonlijk en 

hebben Zijn liefde in hun hart ondervonden. In Psalm 34 verwijst HEERE naar God, hier 

in 1 Petrus 2:3 verwijst Heere naar de verhoogde Christus, God de Zoon. Net als andere 

nieuwtestamentische schrijvers leest Petrus de Psalmen christologisch. Dit betekent dat ze 

getuigen van Jezus Christus.   

  

Vers 4 

De gelovigen moeten naar Christus komen door persoonlijke omgang met Hem te hebben. 

Het komen tot God kon in het Oude Testament alleen via een priester gebeuren, maar nu mag 

iedere gelovige door Jezus tot God gaan. Hij is een levende steen, omdat Hij is opgestaan uit 

de dood en leven geeft aan doden. Aan deze steen wordt in Jesaja 8:14; 28:16 en 

Psalm 118:22 in het vroege Jodendom al een messiaanse duiding gegeven. In het licht hiervan 

betrekt Jezus dit in Markus 12:10 op Zichzelf en wordt Hij in Petrusbrief als de levende steen 

gezien. Jezus werd als steen door de mensen verworpen, afgekeurd (zie ook Ps. 118:22). Dat 

gebeurde in de eerste plaats door de joodse leiders, maar dat gebeurt telkens weer als mensen 

het Evangelie niet geloven. De mensen kunnen Christus wel verwerpen, maar God heeft Hem 

uitverkoren om een hoeksteen te zijn en acht Hem hoog (dierbaar). De Heere Jezus is door 

Zijn Vader verheerlijkt en zit aan de rechterhand van God.   

  

Vers 5  

Door naar Christus te komen in geloof en verbonden te zijn met Hem, gemeenschap 

te  hebben met Hem, worden gelovigen als levende stenen gebouwd tot een geestelijk 

huis. Samen met Christus, de levende steen, wordt de gemeente gevormd. De levende stenen 

zijn priesters in functie. Zoals in het Oude Testament de tempel de woonplaats van God is, zo 

is in het Nieuwe Testament de gemeente als een tempel die gebouwd wordt. Soms moest in 

oude oosten een steen op maat geschaafd worden om de steen geschikt te maken. Zo is het 

ook in het leven van de gelovigen, bijvoorbeeld door kruis en lijden, wat een belangrijk thema 

in deze brief is. Bijschaven doet pijn, maar het is nodig om geschikt gemaakt te worden voor 

Gods dienst. De gemeente vormt ook een priesterschap om geestelijke offers te brengen. Dat 

betekent dat gelovigen als priesters offers moeten brengen. Het gaat niet meer om dier- of 

spijsoffers zoals in het Oude Testament, maar om geestelijke offers: gebeden, lofprijzing 

en dankzegging. Romeinen 12:1 spreekt zelfs over het offeren van jezelf, van je hele zijn. Het 

gaat om offers die God aangenaam zijn, die door Hem aanvaard worden. Dat kan alleen als 

deze offers gebracht worden op grond van het volmaakte offer van Jezus Christus. Hij heiligt 

alle offeranden, Hij reinigt onze lippen en zuivert onze gebeden.   

  

Vers 6  



 

Hier citeert Paulus Jesaja 28:16. De levende steen Christus ligt op een vitale plaats, namelijk 

op de hoek van het gebouw.  Hij vormt een fundamenteel onderdeel van de architectuur van 

het gebouw; als de hoeksteen wegvalt dan zakt het hele bouwwerk uit zijn voegen. Deze steen 

is het dragende fundament onder de verlossing van zondaren. Denk hierbij aan 1 

Korinthe 3:11 en Efeze 2:20 waar Jezus Christus het fundament wordt genoemd. Daarop 

kunnen gelovigen gebouwd worden. Het is een dierbare steen. Dierbaar in Gods oog, zie 

daarvoor vers 4, en ook dierbaar in de ogen van gelovigen, zie daarvoor vers 7. Wie in 

Christus gelooft en Zijn dierbaarheid leert waarderen, zal daar niet bedrogen mee 

uitkomen. Christus is dierbaar, omdat door Zijn offer de relatie tussen God en een zondaar 

herstelt kan worden.   

  

Vers 7  

Door het geloof gaan zondaren de waarde van het werk van Christus voor hun eigen hart en 

leven begrijpen en inzien. Hij stief voor zondaren. Deze Middelaar past nu precies bij 

iemand die merkt dat zijn zonden scheiding maken tussen God en hem. Maar er is ook een 

andere reactie mogelijk, namelijk de reactie van ongehoorzamen. Deze bouwers verwerpen 

de steen. Hier verwijst Petrus naar Psalm 118:22. Petrus leefde, net zoals alle Joden, dicht bij 

de Psalmen. De hoeksteen is de eerste steen op de hoek van het gebouw, deze steen springt 

eruit om het gebouw te markeren. Wie deze markering negeert, kan er over struikelen en zich 

stoten aan de steen. Voor wie ongehoorzaam is, geldt het dat Christus een steen van aanstoot 

en rots van ergernis is.   

  

Vers 8  

In vers 8 wordt verder uitgewerkt wie nu degenen zijn voor wie Christus een struikelblok is. 

Namelijk voor hen die zich aan het Woord stoten, zich eraan ergeren en Christus in ongeloof 

afwijzen. De verantwoordelijkheid van de mens wordt niet uitgeschakeld. Wie Hem verwerpt, 

wordt verworpen. Hierin is iets te zien van het diepe geheim van Gods verkiezing. God verkiest 

zondaren, niet om iets van zichzelf. Andere zondaren gaat Hij in Zijn vrijmacht voorbij. Wij 

kunnen God hier niet in narekenen, maar moeten respecteren wat Hij doet. God is ons geen 

verantwoording schuldig. Het kan nuttig zijn om in dit verband ter achtergrond de Dordtse 

Leerregels hoofdstuk 1 te lezen. Hierin zien we dat God wil dat mensen zich bekeren en 

leven. Daarom zendt God dienaars en stelt door hen de beloften van het evangelie voor. Daar 

mag een jongere dan ook op gewezen worden.   

  

Vers 9  

De lezers van de brief zijn een uitverkoren geslacht. God heeft met zorg deze groep mensen 

uitgekozen. Een christen staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een groter geheel (een 

familie). In vers 5 en 9 worden de geadresseerden van de brief beschreven als een 

‘priesterschap’. Het bijvoeglijk naamwoord verschilt: in vers 5 zijn zij ‘heilig’, in vers 9 

‘koninklijk’. Wel wordt in vers 9 ook nog toegevoegd dat zij een 'heilig volk’ zijn. Hierbij refereert 

Petrus aan Exodus 19:6. ‘Heilig zijn’ betekent apart gezet en toegewijd zijn. In de dienst van 

de HEERE in het Oude Testament vervulden de priesters in het bijzonder deze rol. Zij waren 

in de oude bedeling een apart gezet geslacht dat de offer- en gebedendienst voor de Heere 

mocht vervullen. Met de komst van Christus is die beperking weggevallen en zijn al Gods 



 

kinderen onderdeel van dat heilige, toegewijde geslacht; het priesterschap is een actieve, 

dagelijkse dienst aan God. Hoe dit concreet vorm krijgt, wordt uitgewerkt in de verzen 

eromheen en in de talloze praktische aanwijzingen in de brief. ‘Koninklijk priesterschap’ in vers 

9 betekent dat deze priesters in dienst zijn van de Koning. God heeft de lezers tot 

Zijn eigendom gemaakt, een eretitel voor het volk van God in het Oude Testament. Zo is ook 

de Nieuwtestamentische gemeente Gods bezit (zie bijv. Hand. 20:28). De gemeente is Gods 

eigendom om de deugden van God te roemen. Met deugden wordt in dit vers kracht bedoeld. 

God trekt met kracht mensen uit de duisternis van onwetendheid en zonde tot Zijn licht van 

redding. De werking van Gods licht is wonderbaarlijk. Pas in Gods licht komt het duister van 

het vorige leven en dus van de zonden openbaar.   

  

Vers 10  

Petrus zinspeelt hier op teksten uit Hosea 1:6,9,10 en 2:22. De lezers van de brief waren 

buitenstaanders en worden deel van het volk van God. Gods barmhartigheid zorgt ervoor dat 

een volk tot stand komt met een eigen identiteit. Vroeger leefden deze mensen los van elkaar 

en los van God, zonder speciale binding aan het heil. In Gods ontferming is God bezig een 

geestelijk huis op te trekken rond de hoeksteen Christus, waarin de lezers als levende stenen 

ingevoegd worden. Zo ontstaat een samenhangend geheel. Gods daad van ontferming, 

namelijk het invoegen van zondaren in een geestelijk huis, brengt licht in het uitzichtloze 

bestaan van de heidenen aan wie Petrus schrijft.   

  

De brug naar jongeren   

Christus: steen van aanstoot of hoeksteen?  

De inhoud van dit gedeelte kan best pittig zijn voor jongeren. De kernvraag is: is Christus voor 

mij een steen van aanstoot of de hoeksteen? Het kan zijn dat jongeren zich niet met die vraag 

bezighouden. Dan is het goed om daar tijdens deze avond met elkaar van doordrongen te 

raken. Het is een zaak van leven of dood. Het kan ook zijn dat jongeren niet weten hoe ze 

kunnen komen tot Christus. Belangrijk is dan om het Bijbelse evenwicht tussen 100% de 

verantwoordelijkheid van ons mensen en 100% Gods genade te benoemen. Inderdaad 

is dat een spanning die wij niet kunnen wegredeneren, maar die spanning moet ons juist in 

gebed bij God brengen. We mogen bidden in de wetenschap en het vertrouwen dat de 

Heere Zijn beloften vervult! Denk aan Psalm 81:12 (berijmd). Je kunt heel concreet aan 

jongeren vragen wat ze tegenhoudt om tot Christus te komen. Wijs hen op hun 

verantwoordelijkheid. Ze mogen zich niet verschuilen achter de gedachte dat God het moet 

doen. De Heilige Geest werkt door het Woord. Wie nat wil worden, moet in de regen gaan 

staan. Wie verlangt naar een leven met God zal het Woord moeten lezen.   

  

Verkiezing?  

Er kan ook zomaar een vraag opkomen rondom verkiezing en verwerping, vanuit 1 Petrus 2:8 

en 9. Als leiding van de vereniging kan het nuttig zijn om vooraf de Dordtse Leerregels 

hoofdstuk 1 te lezen. Jongeren kunnen zitten met de vraag: ben ik wel uitverkoren? Een 

begrijpelijke maar ten diepste onjuiste vraag. Onjuist omdat je pas na je bekering weet dat je 

een uitverkorene bent. Wijs de jongeren op paragraaf 3. Gods verkiezing is geen muur, maar 

juist een poort naar de zaligheid! Denk aan de felle koplampen van een auto. Als je er voor 



 

staat en erin kijkt, zie je niets en word je helemaal verblind door dat licht. Ga je erachter staan 

dan zie je dat een mooi landschap prachtig verlicht wordt. Als het gesprek op Gods verkiezing 

komt, is wijsheid nodig om de juiste woorden te kiezen. Wij hebben te maken met Gods 

geopenbaarde wil, waarin ons de weg tot de zaligheid gewezen wordt. Nergens in de Bijbel 

vinden we een verhaal van een zondaar die teruggestuurd wordt door de Heere. God verzoent 

juist zondaren met Zichzelf, door de verdienste van Christus en de toepassing daarvan door 

de Heilige Geest.   

  

Stille tijd  

Een ander onderwerp dat aan de orde komt tijdens deze avond is het houden van stille tijd, 

het begerig zijn naar het Woord van God. In deze jachtige tijd vol prikkels is het voor jongeren 

heel lastig om dit goed vorm te geven. Veel jongeren lezen niet meer (dagelijks) in de 

Bijbel. Niet alleen jongeren overigens, maar ook volwassenen vinden het lastig om hier de rust 

en tijd voor te nemen. Hier kun je als leiding jezelf kwetsbaar opstellen en de mooie en 

moeilijke kanten van stille tijd houden met elkaar delen. Ook kun je met elkaar wat tips delen, 

zoals een vast moment van de dag reserveren voor stille tijd. Neem een kijkje op 

www.abcvanhetgeloof.nl en bekijk/lees (samen met de jongeren) de filmpjes en informatie 

over Bijbellezen, bidden en meditatie.   

  

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek   

Startopdracht  

Dit is de introductie op het thema. Laat jongeren alleen of in tweetallen nadenken en bespreek 

vervolgens de vragen in de groep.   

Drinken is van levensbelang. Zonder drinken mist een kindje alle essentiële voedingsstoffen 

om te leven en te groeien. Zuivere melk is van belang omdat alle voedingsstoffen erin moeten 

zitten. Deze melk mag niet vermengd zijn met water bijvoorbeeld.    

1. Zoals pasgeboren kinderen heel erg verlangen naar melk, zo moeten de lezers van de 

brief verlangen naar de redelijke onvervalste melk.  

2. Petrus wil graag dat de gelovigen groeien in het geloof.    

 

Vragen 

1.   

Kwaadheid of slechtheid: een negatieve eigenschap diep verworteld in je hart.   

Bedrog: de zaak heel anders voorstellen dan het is. Met eigen voorbeeld.   

Geveinsdheid of huichelarij: je anders voordoen dan je bent. Met eigen voorbeeld.  

Nijdigheid of afgunst: een ander niet mogen, jaloers zijn op de ander. Met eigen voorbeeld.  

Achterklappingen of kwaadsprekerij: roddel. Met eigen voorbeeld.   

  

2.   

a.   Eigen antwoord.  

b. God Zelf wil dit verlangen werken als we Hem daar om vragen.   

c. Eigen antwoord. Mogelijke antwoord: in onze tijd wordt er weinig tijd genomen voor het 

lezen van Gods Woord.   

  

http://www.abcvanhetgeloof.nl/


 

3. Eigen antwoord aan de hand van de verschillende vragen.   

  

4.   

a.  Lof-offer, met onze lippen Gods naam belijden. Je leven opofferen aan God door het 

aan Hem toe te wijden.   

b. Zingen, Gods naam belijden voor de mensen. Heel concreet door bijv. belijdenis te 

doen. Door goed over God te spreken. Door je hele leven aan Hem te wijden. Hem te 

dienen met hoofd, hart en handen. Dat is ook heel concreet elkaar helpen.   

c. Alleen door Jezus Christus kan ik zo’n offer brengen. Zijn offer reinigt ook onze goede 

werken en gebeden voor God, want ook deze zijn nog met zonde besmet.   

  

5.   

a. Christus is de hoeksteen waarop het hele gebouw verrijst tot een tempel voor de Heere. 

Gelovigen worden ook mede gebouwd op Christus.   

b. Het merendeel van de Schriftgeleerden en overpriesters verwierp Jezus. Zij 

probeerden Hem zelfs te grijpen, maar waren bang voor het volk.   

c. Door het evangelie naast zich neer te leggen, af te wijzen of hun bekering uit te stellen.   

d. Christus is waardeloos voor mensen die niet in Hem geloven, net zoals die oude 

versleten trui. Voor mensen die geloven, is Christus dierbaar; Hij heeft net zoals de trui 

emotionele waarde. Iets kan namelijk kostbaar zijn (veel geld waard) en dierbaar 

(persoonlijke waarde) Er is een geloofsband gekomen met Christus en daarom is Christus 

voor de gelovige van onschatbare waarde geworden. Christus is immers hun Redder, 

zonder Hem zouden ze verloren zijn en door Hem zijn ze behouden.  

e. Door het geloof.  

f. Persoonlijk antwoord.  

g. Dit is een optionele opdracht die behoorlijk wat tijd kost, maar wel leuk is voor onder 

andere de doeners op de vereniging. Je kunt de jongeren groepjes van 2 of 4 laten vormen, 

al naar gelang hoe groot je vereniging is. Benodigdheden zijn A-3 vellen (1 vel per groepje) 

en stiften (1 pakje per groepje). Leg jongeren uit dat het de bedoeling is om een Bijbeltekst 

uit dit gedeelte te kiezen die zij mooi vinden en dat ze die moeten verbeelden in de poster. 

Dit kan met kleuren, tekeningen, symbolen etc. Daarna kun je de posters ophangen en de 

jongeren er langs laten lopen. Zo ontstaat een geïmproviseerde minitentoonstelling. Een 

variant om het nog wat uit te breiden is om ieder groepje in een paar minuten voor de groep 

hun poster te presenteren. Hierin kunnen ze uitleggen waarom ze voor deze tekst gekozen 

hebben en waarom ze de tekst op deze manier verbeeld hebben.   

  

6.    

a. Zonde en duisternis zijn dingen die in de Bijbel vaker bij elkaar genoemd worden. De hel 

wordt ook wel de plaats van buitenste duisternis genoemd. Juist omdat het licht symbool staat 

voor God, staat duisternis symbool voor zonde en voor dingen buiten God. Gods licht verdrijft 

het duister en laat de zonden zien/stelt de zonden in het licht.  

b.  God is een God vol ontferming en trouw. Ook als het volk Israël afdwaalt, dan nog brengt 

God ze terug. God is genadig en handelt niet overeenkomstig de zonden van Israël, maar 

overeenkomstig Zijn verbond.   



 

  

Slotopdracht   

Persoonlijk antwoord. Dring er op aan dat jongeren dit inderdaad heel concreet in gebed 

brengen. Als Christus de Hoeksteen geworden is, dan is het nodig om steeds weer en meer 

met Hem verenigd te worden. Als Christus nog een steen van aanstoot is, dan is bekering 

daarvan noodzakelijk. Een omkeer naar God terug.   

 

  



 

1 Petrus 2:11-25 
 

Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor iedere jongere een Bijbel, een werkboek en een pen 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende 

• Beamer, laptop, geluidsboxen etc. als je het filmpje over het 5de gebod wil kijken 

 

Opening  

• Te lezen Bijbelgedeelte 

• 1 Petrus 2:11-25 

• Tweede suggestie: Jesaja 53 

• Suggesties om te zingen  

✓ Psalm 133: 1, 2, 3 (het liefhebben van de broeders) 

✓ Psalm 86: 6 (leven overeenkomstig Gods wil) 

✓ Psalm 119: 10 (Gods geboden als richtlijn voor een vreemdeling op aarde)  

✓ Psalm 25: 1 en 2 (gebed tot God dat de vijand het niet wint en gebed om Gods leiding) 

✓ Psalm 19: 5 (over het vrezen van de Heere) 

✓ Psalm 17: 3 en 8 (over het gaan in het spoor en het blijde vooruitzicht) 

✓ Psalm 22: 1 en 9 (het lijden van Christus) 

✓ Psalm 23: 1, 2, 3 (God die als een Herder zorgt) 

✓ Psalm 119: 1 en 3 (het gaan in de weg van Gods geboden) 

✓ Gezang 1: 6 en 9 (Tien Geboden des Heeren) 

✓ Jezus open mijn oren (nr. 105) 

✓ Maak ons tot een stralend licht voor de volken (nr. 125) 

✓ Welzalig de man die niet wandelt (nr. 182) 

✓ Leer mij uw weg o Heer (nr. 117) 

✓ Hij kwam bij ons, heel gewoon (nr. 82) 

✓ Jezus, ga ons voor (nr. 101) 

✓ Lam Gods, dat zo onschuldig (nr. 115) 

✓ Leer mij, o Heer’ (nr. 116) 

 

• Dankpunten  

✓ Dat onze overheid kerken en christenen veel vrijheid geeft, maar tegelijk ook gebed 

want deze vrijheid is niet vanzelfsprekend 

✓ Danken dat Christus ons een voorbeeld heeft nagelaten 

✓ Danken dat Christus de weg volkomen heeft volbracht, om zo vergeving van zonden 

en gerechtigheid te verdienen 



 

✓ Danken dat Gods kinderen mogen leven vanuit die vergeving 

✓ Danken voor Gods opzoekende liefde 

• Gebedspunten  

✓ Voor de overheid en alle gezag dat wij moeten respecteren. Ouders, de kerkenraad, 

docenten etc. 

✓ Dat wij onze levenswandel goed mogen houden en goede werken mogen doen  

✓ Vragen om geduld als we omwille van de naam van Christus dingen moeten verdragen 

✓ Gebed voor christenen die op welke wijze dan ook te maken hebben met lijden omwille 

van het goede 

 

Doelstellingen  

• De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende twee kernvragen 

beantwoorden:  

1. Hoe kan ik mijn levenswandel goed houden? Welke dingen moet ik daarvoor doen 

of juist nalaten? 

2. Wat is de roeping van een christen? 

• De jongeren kunnen voorbeelden geven van manieren waarop zij eraan kunnen bijdragen 

dat God verheerlijkt wordt 

• De jongeren kunnen heel concreet benoemen wat het in hun eigen leven betekent om het 

gezag onderdanig te zijn 

• De jongeren kunnen voor zichzelf de vraag beantwoorden of ze een dwalend schaap zijn 

dat is terechtgebracht of dat ze nog dwalen zonder herder 

 

Alternatieve startopdracht 

Bekijk de foto boven. Dit schaap 

stond in 2013 helemaal alleen 

onderaan een talud van een 

drukke weg in de buurt van 

Nijmegen. Verdwaald van de 

kudde. Het was ten dode 

opgeschreven, het had geen eten 

en de weg oversteken betekende 

aangereden worden. Totdat 

iemand het schaap zag en hulp 

inschakelde. De 

dierenambulance werd gebeld en 

men kon het schaap vangen en 

terugbrengen bij de eigenaar.  

 

Wat heeft deze foto te maken met het tekstgedeelte? Met welk vers zie je een verband? 

 



 

Achtergrondinformatie bij 1 Petrus 2:11-25 

Vers 11 

Petrus vermaant zijn lezers in dit gedeelte om voorbeeldig te leven en hun vreemdelingschap 

uit hoofdstuk 1:1 in praktijk te brengen. Levensheiliging is het centrale thema in deze perikoop. 

Petrus doet dit vanuit de liefde en spreekt zijn lezers daarom aan met ‘geliefden’.  Vermaning 

is hier niet een vermanend vingertje. Oorspronkelijk heeft het woord ook iets in zich van ‘de 

ander moed inspreken’. Met het woord ‘geliefden’ introduceert Petrus in hoofdstuk 2:11 het 

tweede deel van de brief, dat loopt tot hoofdstuk 4: 11. Verder noemt hij de lezers bijwoners 

en vreemdelingen. Dit zijn ze geworden doordat God hen heeft uitverkoren tot een volk (lees 

dit tegen de achtergrond van 1 Petrus 2:9 en 10). Bijwoner betekent iemand die blijvend zonder 

burgerrecht, maar wel met een zekere rechtsbescherming tussen burgers woont. Vreemdeling 

duidt op iemand die slechts tijdelijk ergens verblijft. Beide woorden duiden dus op een sociale 

status, ze worden hier overdrachtelijk gebruikt en mogen daarom als synoniem worden 

gelezen. Deze begrippen hebben ook een theologische betekenis. De vreemdelingen zijn door 

God uitverkoren en daardoor apart gezet van de wereld. Christenen zijn in de samenleving 

niet alleen feitelijk een outsider, ze zullen zich ook zo gedragen. Hun gedrag is contrasterend 

in de Grieks-Romeinse samenleving. Christenen gedragen zich eigenlijk ‘vreemd’. Petrus 

roept zijn lezers er toe op om zich te onthouden van vleselijke begeerten. Onthouden is een 

sleutelwoord in het apostolisch onderwijs. Onthouding werd gezien als een uiting van 

bezonnenheid. Het is een manier om verstandig met jezelf om te gaan en controle te hebben 

over eigen begeerten. Vleselijke begeerten zijn breed, we moeten daarbij echt niet alleen 

denken aan seksuele begeerten. 1 Petrus 4:3 geeft een heel rijtje: uitingen van losbandigheid, 

begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Juist die 

begeerten zijn in strijd met de ziel die tot eer van God wil leven. Vasthouden aan zondige 

verlangens brengt geestelijke schade. 

 

Vers 12 

Het is de opdracht van de gelovigen om hun levenswandel onder de heidenen (de 

ongelovigen) goed te houden.  Levenswandel is je manier van leven, alles wat je doet en zegt 

of juist niet doet en niet zegt. Wat houdt dit goede doen in? Petrus duidt hier op goeddoen 

zoals dat ook in die dagen gebruikelijk was bij de heidenen, namelijk: zonder onderscheid alle 

mensen helpen. Verschil is alleen dat gelovigen dit doen tot eer van God en niet tot eigen eer. 

Gelovigen moeten een godvruchtig leven leiden in het midden van de heidenen, hoewel ze 

vaak bekritiseerd zullen worden omdat ze afwijken van het traditionele leefpatroon. Mogelijk is 

het ook omdat christenen niet mee willen doen aan de keizercultus en daarom wordt er kwaad 

van hen gesproken, alsof ze misdadigers zijn. Doel van die goede levenswandel en het doen 

van goede werken is dat de lasteraars de goede daden opmerken en God gaan verheerlijken. 

(zie bijv. Math. 5:16 ‘Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien 

en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken). Het gaat erom het kwade te overwinnen 

door het goede te doen. Ongelovigen letten sterk op de levenswandel van gelovigen. Er is 

geen eenduidige uitleg over welke dag hier bedoeld wordt. Enerzijds kan hier bedoeld worden 



 

de dag waarop God naar mensen omziet en hen bekeert en dat mensen dan God gaan 

verheerlijken. Anderzijds kan gedacht worden aan de dag waarop God terug komt om te 

oordelen, dan zal de oprechte levenswandel van christenen aan het licht komen en zal God 

daarin verheerlijkt worden. Om welke dag het ook gaat, de kern is dat God verheerlijkt wordt 

door de kwaaddoeners omdat de kwaaddoeners goede werken waarnemen bij gelovigen.  

 

Vers 13 

In dit vers werkt Petrus uit hoe gelovigen hun wandel goed moeten houden. Namelijk door zich 

te onderwerpen aan het gezag van mensen die over de lezers gesteld zijn. Petrus geeft 

daarvoor twee redenen: Om de Naam van de Heere hoog te houden en impliciet ook omdat 

overheidspersonen hun gezag aan God ontlenen. Voor ordening wordt het woord ‘schepsel’ 

gebruikt. Dit doet Petrus bewust om te laten zien dat ook dit maar mensen zijn, feilbare 

schepsels die hun fouten en gebreken hebben. Ondanks dat moeten ze toch gehoorzaamd 

worden. De koning als hoogste machthebber moet men gehoorzamen.  

 

Vers 14 

Ook aan de lagere overheid, in de vorm van een stadhouder, dienen de lezers van de brief 

zich te onderwerpen. De stadhouder is door de koning aangesteld om kwaaddoeners te 

bestraffen en lof of beloning geven aan hen die het goede doen. (zie Rom. 13:3) . Het is bekend 

dat in die tijd weldoeners openlijk geëerd werden en lof ontvingen via een vaste procedure. Dit 

kon bijvoorbeeld door hun naam te vermelden in een inscriptie op een centrale plaats in de 

stad of door een publieke bekendmaking. Dit openlijk aankondigen dat een christen als goed 

en edel werd beschouwd, zou niet alleen goede reclame voor de christelijke gemeente 

betekenen maar ook een argument zijn tegen kwade geruchten.  

 

Vers 15 

God wil dat de gelovigen door goed te doen elke valse beschuldiging onderuit halen. Petrus 

noemt hier twee aspecten van mensen die deze valse beschuldigingen uiten: onverstand en 

dwaasheid. De wereld begrijpt het optreden van christenen niet, omdat zij God niet kennen. 

Omdat zij zonder God leven, zijn ze ten diepste dwaze mensen. Bij het snoeren van de mond 

is het beeld bedoeld van een paard dat je een bit in de mond legt of een stier te muilbanden 

om zo te beletten dat ze kwaad doen.  

 

Vers 16 

Gelovigen worden hier vrije mensen genoemd. Niet dat ze vrij zijn om te zondigen, maar vrij 

om het goede te doen. Zie bijv. Galaten 5:13-14. Deze vrijheid is geen dekmantel voor zonden 

maar als dienaren van God mogen gelovigen in christelijke vrijheid leven. 

 

Vers 17 

Niet alleen overheden moet je onderdanig zijn. Dit vers gaat verder: iedereen moet je 

respecteren, letterlijk betekent dit ‘eren’ op de juiste waarde schatten. Al de broeders moet de 



 

liefhebben. Broederliefde is hier niet beperkt tot broeders en zusters uit de hele gemeente 

maar betreft in de politieke context de broeders en zusters uit heel dit deel van Klein-Azie, 

waar christenen als minderheid sterkt op elkaar aangewezen zijn. De koning moet je eren in 

zijn ambt en God moet de vrezen. Vrezen wil hier zeggen: ontzag voor God hebben. De 

werkwoorden die hier gebruikt worden geven aan dat het een voortdurend eren, vrezen en 

liefhebben is. Dit moet voortdurend gedaan worden. Opvallend is de volgorde in dit vers: eerst 

is er een algemene leefregel: heb respect voor iedereen en heb de broeders lief. Vervolgens 

is er ook een specifieke regel gebaseerd op Spreuken 24:21. Namelijk vrees God en eer de 

koning. De samenleving is er bij gebaat als God gevreesd wordt, maar zal er ook schade van 

ondervinden als God niet gevreesd wordt.  

 

Vers 18 

Huisslaven worden opgeroepen hun meester onderdanig te zijn. Slavernij was in de tijd van 

de Bijbel een geaccepteerd fenomeen. Slaven waren niet zozeer slaven zoals wij dat kennen 

vanuit Noord-Amerika gedurende de slavernij. Slaven werkten voor hun geld en konden op die 

manier zichzelf vrijkopen. Vaak bleef er wel een bepaalde band met de meester als een slaaf 

zich vrijgekocht had, zo kon hij de naam van de meester aannemen. Huisslaven zijn slaven 

die niet op het land werken maar echt in en om het huis van hun heer bezig zijn. Daardoor 

hebben zij het meest direct met hun heer te maken. Niet alleen als ze goed met hun slaven 

handelen, maar ook als ze hard met hun slaven omgaan en als ze geen christen zijn. Meesters 

waren soms onmogelijk en grillig, humeurig en opvliegend. Ook daarin moeten slaven laten 

zien dat ze christen zijn. Slaven werden vaak mishandeld door hun meesters, maar dan nog 

met alle respect moeten ze hun meester onderdanig zijn. Daarnaast kan het zijn dat slaven 

hard behandeld werden door hun heidense meester, omdat ze christen waren en dus niet 

meededen aan heidense religieuze rituelen.  

 

Vers 19  

Dit vers sluit aan op vers 18, waarbij huisslaven worden opgeroepen om ook de heren die 

verkeerd handelen te gehoorzamen. In vers 19 wordt het van huisslaven breder getrokken 

naar ‘iemand’. Christenen hadden het in de tijd van Petrus zwaar, maar christenslaven hadden 

het soms dubbel zwaar bij een harde heer. In vers 19 wordt het genade genoemd wanneer 

iemand ten onrechte lijdt. Genade kan hier ook vertaald worden met roem. Beide woorden 

wijzen erop dat Gods volk beloond wordt als zij op een deugdzame manier lijden ondergaan. 

‘Dat is genade’ kan ook betekenen dat het geduldig dragen van lijden een teken van Gods 

genade is. Beide opties sluiten op elkaar aan. Het is een gave van God om zo te lijden, maar 

het wordt ook door God gezien en zo staan gelovigen in de gunst bij God. Een goed geweten 

stelt de gelovigen in staat om de juiste keuzes te maken en te gehoorzamen aan God, ook al 

zal soms een dienstbevel geweigerd moeten worden. Denk aan de situatie van Jozef bij de 

vrouw van Potifar. De pijn uit dit vers kan fysiek geweest zijn, in de vorm van een lijfstraf. In 

ieder geval is er sprake van lijden ten onrechte.  

 



 

Vers 20 

In dit vers wordt de retorische vraag gesteld welke roem of eer er is, wanneer men geduldig 

een lijfstraf verdraagt als gevolg van zondig gedrag of fouten die men maakt. Die roem of eer 

is er niet. Maar als men goeddoet en daarvoor lijdt en bijvoorbeeld lijfstraffen ondervindt, dan 

is dat genade bij God. Deze gedachte wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 3:14 en 4:14. 

 

Vers 21 

Dit is een kerntekst uit dit gedeelte. De gelovigen zijn geroepen om te lijden omwille van het 

goede, om zo het voorbeeld van Christus na te volgen. Het is niet zomaar iets vrijblijvends, het 

is de roeping en dus plicht van de gelovige om Christus na te volgen. Roeping is ook niet 

slechts een opdracht in eigen kracht vervullen, Gods belofte gaat daar aan vooraf. Dit is voor 

Petrus zo belangrijk dat hij zijn lezers herhaaldelijk met deze roeping confronteert in zijn brief 

(1. Petr. 1:15, 2:9, 3:9, 5:10) In de twee woorden ‘voor ons’ zit het hele evangelie opgesloten. 

Christus de Heere leed aan het kruis voor slaven van de zonde, zodat slaven vrij kunnen leven. 

Christus heeft zo een voorbeeld voor de gelovigen nagelaten, met als doel dat zij dit voorbeeld 

zouden volgen. Zo letterlijk zelfs dat ze echt in zijn voetspoor gaan. Het lijden van Christus 

was dus niet alleen bedoeld om verlossing tot stand te brengen, maar ook om een voorbeeld 

te stellen voor de gelovigen in lijden. Slechts door in de praktijk te oefenen worden gelovigen 

vaardig daarin. In het Grieks (de oorspronkelijke taal van het Nieuwe Testament) staat er 

letterlijk dat Christus ons een schrijfvoorbeeld nalaat. Denk hierbij aan het leren van letters. 

Door alleen letters te zien, leer je geen letters. Door letters zelf over te schrijven wel. Zo is het 

ook met de gelovigen, ook zij zullen in de praktijk moeten oefenen in het navolgen van Jezus, 

ook in het lijden. Petrus wijst de lijdende christenen op de lijdende Christus. Het geheim van 

deze navolging kan bestaan door de werking van de Heilige Geest.  

 

Vers 22 

Dit vers onderstreept de zondeloosheid van Christus. Voor het woord ‘zonde’ wordt hier het 

woord ‘fout’ gebruik, dit in verbinding met vers 20, waar slaven straf verdragen als ze fouten 

maken. Maar dat is met Christus nu precies tegengesteld. Christus die nooit een fout heeft 

gemaakt, kreeg volkomen onschuldig straf. Zijn voorbeeld toont volgens Calvijn aan dat 

onschuld nooit een excuus kan zijn om lijden niet te aanvaarden. Uit Zijn mond is nooit bedrog 

voortgekomen. Dit verwijst naar Jesaja 53:9. Als achtergrond van dit vers in 1 Petrus 2 klinkt 

het geheel van Jesaja 52:13-53:12 door, waarin benadrukt wordt dat de Knecht des Heeren 

stierf als plaatsvervanger voor Zijn volk.  

 

Vers 23 

In dit vers worden enkele momenten belicht van het leven van Jezus, waarin  Zijn lijden omwille 

van het goede naar voren kwam. Als Hij gescholden werd, schold hij niet terug. Als Hij leed, 

dreigde hij niet om de ander leed aan te doen. Jezus gaf zich over als een zachtmoedig Lam, 

zie Jesaja 53:7. Jezus gaf Zichzelf, zijn zaak en diegenen die Hem leed aandeden over aan 



 

God. Hij wist dat Zijn Vader recht zou doen. De volgelingen van Jezus, zij die gaan in Zijn 

voetsporen, hoeven dus niet vreemd op te kijken als ook hen lijden overkomt ten onrechte.  

 

Vers 24 

Jezus heeft onze zonden gedragen aan het hout. Bedoeld worden hier de zonden van de 

gelovigen waaraan Petrus schrijft. Petrus herinnert zijn lezers eraan dat hun zonden door 

Jezus weggedragen zijn in Zijn lichaam, toen Hij aan het kruis hing. ‘Het hout’ is hier een 

synoniem voor kruis, dat synoniem werd vaker gebruikt in de eerste eeuw na Christus. De 

unieke en plaatsvervangende dood van de Heere Jezus wordt in dit vers beschreven met 

verwijzingen naar Jesaja 53:4, 5, 11. Het doel van dit plaatsvervangende lijden van Christus 

is dat wij niet meer voor de zonde zouden leven maar voor de gerechtigheid. In het leven van 

de gelovigen moeten een grote verandering plaatsvinden, de gelovigen moeten breken met 

het kwaad en een heilig leven leiden. Een gedachte die hieraan parallel is, is Romeinen 6:5-

11. Dat de gelovigen door Zijn striemen genezen zijn, houdt in dat door de striemen van Jezus 

vergeving van zonden mogelijk is en dat deze vergeving de gelovigen geschonken is. Hier 

heeft genezing geen betrekking op lichamelijke genezing . Dit is een boodschap die 

binnenkwam bij de lezers en dan met name bij de huisslaven, die mogelijk ook wel eens ten 

onrechte striemen opliepen als hun meester uit zijn humeur was. De vruchten van Christus 

lijden zijn niet alleen rechtvaardigmaking, maar ook heiligmaking. Gelovigen moeten heilig 

gaan leven, in gerechtigheid zegt dit gedeelte.  

 

Vers 25 

Petrus vergelijkt de gelovigen hier met schapen die afgedwaald zijn en zich buiten de kudde 

en veilige schaapskooi bevonden. Christus wordt vergeleken met de Herder en 

Toezichthouder. Voordat de lezers tot geloof kwamen, dwaalden ze bij God vandaan, al 

dwalende schapen. Nu echter zijn ze bekeerd tot de Herder en Opziener van hun ziel. De 

gelovigen zijn door God in het hart gegrepen en bekeerd tot Hem.  Een wonder van Gods 

opzoekende liefde. Die herderlijke zorg van God heeft een christen zijn leven lang nodig. Naast 

Herder is Christus ook Opziener, Hij houdt toezicht op de zielen van gelovigen.  

 

De brug naar jongeren 

Wees een voorbeeld 

Ook in onze seculiere tijd is het gedrag van christenen vreemd en zijn christenen outsiders. 

Het valt immers op als mensen in deze tijd belangeloos het goede voor een ander zoeken. 

Ook jongeren die willen leven naar Gods geboden vallen zo op. Anderzijds is het best lastig 

om als jongere te leven zoals de Heere dat wil. Juist jongeren kunnen door hun gedrag een 

goed getuigenis geven van God. 

 

Erkenning van het gezag 

Een ander punt waar een directe relatie zit tussen de leefwereld van jongeren en dit 

Bijbelgedeelte is het thema ‘gezag’. Jongeren en ook ouderen vinden het soms een uitdaging  



 

om gezag dat boven hen staat te accepteren. Vooral als deze gezagdragers niet welwillend 

zijn of zich zo gedragen dat men ze eigenlijk niet serieus kan nemen. Dan nog roept dit 

Bijbelgedeelte er toe op om ook dit gezag onderdanig te zijn. Ook overheidsgezag dat seculier 

is, moet gerespecteerd en gehoorzaamd worden. Dit Bijbelgedeelte geeft als reden dat de 

Heere Zelf het gezag heeft gegeven om zo de samenleving in goede banen te lijden. Het 

belangrijk dat jongeren dit goed begrijpen, door aan het gezag te gehoorzamen zijn jongeren 

indirect ook gehoorzaam aan God.  

 

Geroepen tot navolging 

De jongeren zijn geroepen om Christus na te volgen. Ze zijn gedoopt en dragen ‘het merk- en 

veldteken’ van Christus. De Heere heeft er recht op dat jongeren de voetstappen van Christus 

drukken. Het is belangrijk dat jongeren hiervan doordrongen zijn. Het is geen vrijblijvende keus 

om wel of niet na te volgen. God Zelf heeft hen geroepen om navolger van Christus te zijn. En 

dat is best concreet. Geloven in Christus (rechtvaardiging) heeft impact op je leven (heiliging). 

Sommige jongeren en ouderen zeggen wel te geloven, maar hoe staat het met hun 

levenswandel? Leven wij zoals de Heere Jezus ons dat voorbeeld gaf? Stel jezelf de vraag: 

wat zou Jezus doen in deze situatie? Dat helpt om heilig te leven voor God en in de voetsporen 

van Christus te gaan. De Bijbel zegt heel duidelijk, dat zonder heiligmaking niemand de Heere 

kan zien (Hebr. 12:14). 

 

Ik voor u 

Heel duidelijk werkt Petrus uit wat Christus gedaan heeft. Hij leed. Hij deed geen zonde. Hij 

droeg de zonden aan het kruis, zodat ieder die in Hem gelooft zou leven. Petrus werkt uit wat 

het werk van Christus voor de gelovigen betekent. Een vraag die bij de jongeren kan opkomen 

is: ben ik een kind van God? Hoe weet ik of Christus ook voor mij geleden heeft? Petrus laat 

in dit gedeelte vanuit vers 25 het accent vallen op het feit dat Gods liefde mensen opzoekt en 

hen bekeert. Bekering is hier passief gebruikt, God grijpt in. Daarom is het voor jongeren 

belangrijk om in gebed tot God te gaan, met het gebed: Heere bekeer mij! Wat wij niet kunnen, 

dat geeft God zeker op het gebed! Hoewel in dit gedeelte het accent op bekering valt, hangen 

bekering, wedergeboorte en geloof nauw samen. Bekering betekent ook concreet breken met 

de zonde. Omdat Christus naar deze aarde gekomen is en geleden heeft is verzoening 

mogelijk. God wil niets liever, dan dat (jonge) zondaren bij Hem komen.  

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht 

Met deze opdracht laat je eerst de jongeren zelf aan het woord. Wat denken ze bij de woorden 

gezag en respect? Laat iedereen voor zichzelf de kolommen invullen, of kies er voor het op 

één groot vel te doen en laat iedereen dan aan bod komen. Bespreek het vervolgens met de 

hele groep.   

 

 



 

1.  

a. Bijbel: Jozef die de verleiding van de vrouw van Potifar weerstaat en daardoor in de 

gevangenis komt.  

Deze tijd: een christen die zijn winkel dichthoudt op zondag en daarvoor door de vereniging 

van winkeliers beboet wordt.  

b. Eigen formulering. Bijvoorbeeld: als je verkeerde dingen doet en daarvoor straf krijgt, 

dat is toch niet eervol? Maar als je straf verdraagt, terwijl je goede dingen doet dat is 

genade bij God. 

 
2.  

a. Christenen zijn ook nu in de minderheid. Christenen leven in een heidense wereld, 
waarin het makkelijk is om toe te geven aan vleselijke begeerten.  

b. Eigen antwoord. Het zou goed zijn om hierover ervaringen uit te wisselen, neem daar 
de tijd voor. 

c. Eigen antwoord. 
d. Zodat God verheerlijkt wordt. 
e. Trouw zijn in je werk. Eerlijk zijn. Een ander belangeloos helpen. Je onderwerpen aan 

het gezag. etc.  
f. Goede werken zijn er niet om de zaligheid mee te verdienen, maar wel om onze naaste 

voor Christus te winnen zodat God verheerlijkt wordt. 
 

3.  
a. Eigen antwoord. 
b. Omwille van de Heere. Het is de wil van God, zodat dwaze mensen de mond gesnoerd 

wordt. 
c. Bijvoorbeeld door op zondag in de dienst en door de week persoonlijk voor de koning 

(en de andere overheden) te bidden. 
d. Eigen antwoord.  
De stelling zou je op het bord kunnen zetten en je zou jongeren daarop via een stille 

borddiscussie kunnen laten reageren. Dit betekent dat jongeren stil zijn en mogen 

opschrijven op het bord wat ze vinden en ook via het bord op elkaar mogen reageren.  

e.  Dit kan best een confrontatie betekenen. Als jongeren niet ‘lijden’ kunnen ze zich 

afvragen of ze wel een christen zijn. En het is goed om deze vraag onder ogen te zien. 

Sommigen zullen niet heel concreet lijden, maar iedere christen lijdt als het goed is aan 

aanvallen van de duivel, de wereld en zijn eigen hart.  

 

4.  

a. Navolging van Christus gaat tegen onze menselijke natuur in. Wij zijn juist geneigd om 

terug te schelden en te dreigen. De Heilige Geest leidt de gelovigen, zodat ze genade 

krijgen om na te volgen. Maar ook dan speelt onze oude natuur nog een rol en gaat 

navolging niet automatisch goed.  

b. Een selectie: Mattheus 27:39, Johannes 8:48 en 49, Marcus 15:29, Lukas 22:65, Lukas 

23:39. 

c. Christus laat ons een Voorbeeld zien, dit staat ook in Filippenzen 2. We moeten in 

ootmoed, nederigheid met elkaar leven. Zoals Christus een dienstknecht geworden is, 



 

zo moeten wij elkaar dienen. Christus is dus niet alleen een Voorbeeld maar ook de 

Verlosser. Hij moet ons verlossen van de toekomende toorn van God over de zonden. 

Christus alleen als Verlosser is ook eenzijdig, Hij geeft ons ook het voorbeeld hoe we 

in heiliging moeten leven. 

d. Persoonlijk antwoord. Het hangt samen met de vraag of jongeren al een leven met de 

Heere mogen kennen of niet. Lastig is het als het navolgen van Christus radicale offers 

kost. Bijvoorbeeld als jongeren ervoor kiezen om met een bepaalde film niet mee te 

kijken of een bepaalde gelegenheid niet te bezoeken, terwijl de rest van kun (kerkelijke) 

vriendengroep dit wel doet.  

e. Geef iedere jongere een post-it (geel memoblaadje met plakrand). En laat ze de zin 

afmaken. Geef daarna de gelegenheid om de post-its op de deur of muur te plakken 

en geef in de pauze of aan het einde van de avond de gelegenheid aan de jongeren 

dit door te lezen. Het is voor jezelf ook handig, dan kun je gelijk zien wat jongeren 

opgepikt hebben van de avond.  

 

5.  

a. In deze Psalm wordt ook gesproken over een dwalend schaap. Bespreek eventueel 

met de jongeren dat iedereen van nature dwaalt en ver bij God vandaan leeft. Maar dat 

ook na ontvangen genade gelovigen vaak afdwalen van de Herder. Gelukkig blijft de 

Heere trouw. Hij zoekt Zijn schapen weer op en brengt ze terug.  

b. De lezers van de brief leefden voorheen zonder God en waren geen onderdeel van de 

kudde. God Zelf heeft ze in het hart gegrepen en tot een onderdeel van Zijn kudde (de 

gemeente) gemaakt. God is nu hun Herder en Hij houdt toezicht op hen.  

c. Eigen antwoord. Probeer in de bespreking het hart van de jongeren te bereiken. 

 

 

Slotopdracht 

1. Persoonlijk antwoord. Maar bespreek dit wel. Zeker het eerste deel van de vraag kun je 

goed bespreken met elkaar. Je levenswandel goed houden kan alleen als je leeft volgens 

Gods geboden en daarbij is de leiding van de Heilige Geest onmisbaar. 

2. De roeping van een christen is om Christus na te volgen en heilig te leven. Ook als dat ten 

onrechte lijden met zich meebrengt. 

 

  



 

1 Petrus 3:1-22 
 

Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking  

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende 

• Voor iedere jongere een pen 

• Voor iedere jongere een klein schrijfblaadje 

• Een aantal blanco ansichtkaarten voor jongeren en ouderen, mannen en vrouwen  

 

Opening  

• Te lezen Bijbelgedeelte 

✓ 1 Petrus 3:1-22 

✓ Tweede suggestie: Psalm 34 

• Suggesties om te zingen  

✓ Ps. 45:6 (de kern is inwendige schoonheid) 

✓ Ps. 34:6, 7, 8 (wordt aangehaald in dit gedeelte) 

✓ Ps. 11:4 (Gods oog is op Zijn kinderen). Andere verzen uit deze Psalm zijn ook 

passend, maar de wijs is misschien lastig. Tip: als er geen muzikant beschikbaar is kun 

je via http://www.psalmboek.nl/psalmen.php de melodie afspelen, bijvoorbeeld via een 

smartphone. Ritmisch en iso-ritmisch in diverse snelheden zijn beschikbaar op deze 

website. 

✓ Ps. 141:1, 2, 3 (Toevlucht tot God en gebed om inhouden van de tong) 

✓ Ps. 115:6 en 7 (Vertrouwen op God, het heil dat God geeft) 

✓ Ps. 119:7 (anderen vertellen over Gods wil in ons leven) 

✓ Ps. 108:1 en 2 (Gods daden bekend maken) 

✓ Ps. 45:1 (Gods lof bezingen) 

✓ Ps. 145:1 en 2 (God aanprijzen) 

✓ Ps. 100:1-4 (God de lof toebrengen om wie Hij is) 

✓ Als God, mijn God, maar voor mij is 

✓ Geef vrede Heer’  

✓ Rust mijn ziel, uw God is Koning  

✓ Vrede zij u  

✓ De kerk van alle tijden  

✓ Heer’, U bent mijn leven  

✓ Ik wil zingen van mijn Heiland  

✓ Maak ons tot een stralend licht  

✓ Roept uit aan alle stranden  

http://www.psalmboek.nl/psalmen.php


 

• Dankpunten 

✓ Dat de Heere ons onderwijst dat we niet in het uiterlijk op hoeven te gaan  

✓ Dat Gods ogen rusten op de rechtvaardigen en dat Hij wil luisteren naar hun gebed 

✓ Dat Christus gestorven is en opgestaan voor de zonden van Zijn kerk 

✓ Dat nu alle engelen, machten en krachten onderworpen zijn aan Christus 

• Gebedspunten 

✓ Om genade om aan de roeping van God gehoor te geven.  

✓ Om gehoorzaamheid aan Gods geboden, bijvoorbeeld heel concreet om niet te 

roddelen  

✓ Om wijsheid en de juiste woorden wanneer we rekenschap moeten geven van de hoop 

in ons 

✓ Of God Zijn beloften gedaan bij de doop wil waarmaken in ons leven 

 

Doelstelling  

• De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende twee kernvragen 

beantwoorden:  

1. Welke aanwijzingen geeft Petrus in dit gedeelte voor christenen onderling? 

2. Wat betekent het om rekenschap te geven van de hoop? 

• De jongeren weten waarom het belangrijk is om gehoorzaam te zijn aan de wetten van 

God 

• De jongeren beseffen dat uiterlijke schoonheid niet het belangrijkste is, maar hun innerlijk 

• De jongeren oefenen met medeleven door een kaartje te sturen naar een gemeentelid die 

dit kan gebruiken 

• De jongeren oefenen met het verwoorden van het christelijk geloof in eigentijdse taal voor 

niet-christenen 

 

Alternatieve startopdracht 

1. Meerkeuzevraag, omcirkel jouw antwoord. Het doorgeven van het evangelie is een taak 

van: 

A de dominee 

B de kerkenraad 

C de evangelisatiecommissie 

D iedere christen 

2. Welk antwoord koos je, waarom? 

3. Hoe functioneert het doorgeven van het evangelie in jouw gemeente? Wie is 

verantwoordelijk? 

Antwoorden:  

Jongeren zullen evangelisatie mogelijk vooral iets vinden voor een ander (antwoord A,B,C) 

maar niet voor zichzelf. In vraag 2 kun je met jongeren de motivatie bespreken. In vraag 3 

kun je de werkelijke situatie bespreken in de gemeente. Let daarbij wel op dat je de 

bestaande situatie niet bekritiseert. Het is vaak de praktijk dat in de gemeente maar 



 

enkelen actief betrokken zijn bij het evangelisatiewerk. Probeer het positief in te steken en 

jongeren bij het evangelisatiewerk te betrekken. Misschien is het mogelijk hen in te zetten 

bij folderwerk of door rond een christelijke feestdag iets te organiseren. Bijvoorbeeld met 

kerst een kaars of bloem uit te delen in de straat van de kerk, met daaraan een Bijbeltekst 

gehecht.  

 

Achtergrondinformatie bij 1 Petrus 3:1-22 

Vers 1 en 2 

Het woordje ‘evenzo’ markeert hier een overgang en verbindt gedeelten waarin speciale 

categorieën (zoals de slaven) worden aangesproken met elkaar. Vrouwen worden opgeroepen 

onderdanig te zijn aan hun man. De onderdanigheid van de vrouw aan  hun man vindt zijn 

grond in het feit dat zij zich gelovig aan de Heere Jezus Christus heeft overgegeven. Om 

Zijnentwil schikt zij zich naar de orde die God in de schepping heeft gelegd. In die tijd was dat 

van andere orde dan in deze tijd. Dit gedeelte gaat dus uitdrukkelijk over de getrouwde vrouw 

in relatie tot haar eigen man. Ook nu horen getrouwde vrouwen hun man te respecteren, 

overigens geldt dat andersom ook! De Bijbel is er juist op gericht de belangrijke positie van de 

vrouw te beschermen. Dit is alleen goed mogelijk als er wederzijdse liefde is. Het doel van 

deze onderdanigheid is dat vrouwen door hun gedrag mannen winnen voor het evangelie. Het 

was niet vanzelfsprekend dat man en vrouw samen tot geloof kwamen. Maar de vrouwen 

moeten hun mannen niet  met woorden winnen of verbaal onder druk zetten, maar met daden. 

Vrouwen moeten daarom een reine levensstijl hebben, hun man gehoorzamen en in de vreze 

des Heeren leven. De reine levensstijl hier is breder dan alleen huwelijkstrouw of kuisheid, het 

gaat om een ingetogen leven op alle vlakken. Op die manier worden volgens Petrus mannen 

geworden voor het evangelie.  

 

Vers 3 en 4 

Om zich aantrekkelijk te maken heeft de vrouw keus uit twee soorten sierraden. Bij de 

Romeinse ‘high society’ was het gebruikelijk om veel aandacht te geven aan het uiterlijk, mooi 

haar, gouden sieraden en mooie kleren. Petrus waarschuwt niet tegen alle sieraden, maar het 

erom niet buitensporig bezig te zijn met het uiterlijk. Paulus waarschuwt hier ook tegen in 1 

Tim. 2:9 en 10. Christelijke vrouwen moeten zich richten op de verborgen schoonheid, de 

schoonheid van het hart. Het voornaamste sieraad is het innerlijk, het gaat om de inwendige 

mens. Om dit beter te begrijpen is het goed om ook het onderwijs van Christus hierover te 

lezen. Mat. 6:5-8 heeft het ook over het leven met een binnenkamer, tegenover het openbaar 

bidden om gezien te worden. God ziet niet aan wat voor ogen is, maar kijkt naar het hart. Voor 

de Heere is een leven belangrijk waaruit de vreze des Heeren blijkt. Zachtmoedige mensen 

zijn vol verwachting en vol eerbied voor God. Ze zijn rustig en gaan niet met hun man in 

discussie. Dat is waardevol in Gods oog.  

 

 

 



 

Vers 5 

Petrus zegt dat ook de vrouwen in het Oude Testament zo leefden en zich met sierlijk gedrag 

tooiden, door hun mannen onderdanig te zijn. Petrus wil niet beweren dat deze vrouwen 

volmaakt zijn, maar wel dat ze voorbeelden waren wat betreft hun relatie met God en hun man.  

 

Vers 6 

Petrus noemt hier Sara. Abraham wordt wel de vader van alle gelovigen genoemd en zo kan 

Sara als moeder van alle gelovigen worden gezien. Van Sara weten we dat ze knap was om 

te zien. Toch zocht ook Sara haar sieraard in innerlijke schoonheid. Net zoals Sara 

gehoorzaam was aan Abraham, zo moeten de vrouwelijke lezers van de brief gehoorzaam zijn 

aan hun eigen man. Sara noemde haar man heer, gebruikelijk in die cultuur. Als de lezers dit 

voorbeeld van Sara volgen, dan zijn ze geestelijke kinderen van Sara. Als vrouw moet je niet 

uit angst dat kwaad je treft je man gehoorzamen, maar in vol vertrouwen op God. Tot twee 

keer toe zette Abraham uit angst de eer van zijn vrouw Sara op het spel. Ook toen kwam Sara 

niet in opstand, maar stelde ze haar hoop op God. God heeft die hoop niet beschaamd. Dat is 

het geheim van de verborgen mens, je hoop op God stellen.  

 

Vers 7 

‘Evenzo’ markeert hier een overgang, het is dus niet zo dat dit betekent dat mannen zich op 

gelijke wijze moeten onderwerpen aan de vrouw. De man moet met de vrouw leven in 

overeenstemming met Gods wil. Petrus is ervaringsdeskundige, want als hij dit schrijft is hij al 

enige jaren getrouwd (geweest). Het ‘wonen’ ziet hier op het geheel van het samenleven in 

een familie. Vrouwen worden als ‘zwakker’ afgeschilderd in deze tekst. Er is verschil van 

mening wat dit betekent. Het kan betekenen zwakker in gezag of zwakker in fysiek opzicht. 

Petrus denkt waarschijnlijk aan het laatste. Mannen mogen hun vrouwen niet bedreigen met 

fysiek of verbaal geweld. Daarnaast mag de man zijn vrouw niet als seksueel 

gebruiksvoorwerp zien. Een mooie gedachte die genoemd in een van de commentaren, is dat 

de vrouw niet uit het hoofd van de man genomen is, om hem te overtreffen. Ook niet uit zijn 

voeten, zodat ze vertreden kon worden. Maar uit de zijde van de man, om naast hem op 

gelijkwaardige positie te staan. Onder zijn arm vandaan, om beschermd te worden en bij zijn 

hart vandaan, om bemind te worden. De sociale positie van de vrouw wordt in het Nieuwe 

Testament opgewaardeerd, zeker ten opzichte van omringende culturen. Een man moet zijn 

vrouw juist beschermende ruimte bieden en haar waarderen. De vrouw wordt hier het 

zwakkere vat of kruik genoemd. Dit impliceert dat ook de man een kruik is. De mens wordt hier 

dus gesymboliseerd als kruik, breekbaar schepsel. Aardewerk in de hand van de Pottenbaker. 

Een breekbare vaas behandel je extra zorgvuldig. Een kruik draag je meestal op je schouders 

of hoofd, zo moet de man in liefde zijn vrouw dragen. Naast een fysieke reden om zorgvuldig 

met een vrouw om te gaan, is er een geestelijke reden. Namelijk dat mannen en vrouwen 

namelijk beiden erfgenaam zijn van de genade van het eeuwige leven. Als mannen niet zo bij 

vrouwen wonen, dan worden hun gebeden verhinderd. God zal niet luisteren naar hun gebed, 

er zal geen open hemel zijn.  



 

Vers 8 en 9 

Na de specifieke aanwijzingen voor getrouwde gelovigen, geeft Petrus nu een aanbeveling die 

voor iedereen geldt. Hij benoemt vijf zaken. De gelovigen moeten met allen eensgezindheid 

zijn, dat kan alleen in Christus.  Als tweede moet men vol meeleven zijn (in het Grieks staat er 

een woord dat verwant is aan ons woord sympathie). Het gaat er om als familie van God met 

elkaar mee te voelen en mee te leven. Belangrijk is het om de broeders lief te hebben, dat wil 

zeggen dat er liefde moet zijn naar andere christenen. Barmhartigheid is het vierde, 

mededogen hebben met iemand en dat uit zich door zorg voor een ander. Het Griekse woord 

betekent zelfs dat je hart of ingewand bewogen wordt door de nood van een ander. En 

vriendelijk zijn tegen elkaar een vijfde aspect, dat betekent hier bedenken wat voor een ander 

aangenaam is. Daarnaast moet er geen kwaad voor kwaad vergolden worden of roddel voor 

roddel. Wie anderen zegent, ontvangt zegen van God. Zegen houdt hier niet in iemand 

concreet zegenen, maar bidden voor de ander en goeddoen aan de ander. Dat werkt Petrus 

in de volgende verzen uit. Christenen dienen het beeld van Christus te vertonen, ze zijn 

daartoe geroepen. Deze roeping is geen vrijblijvende opdracht. Het is een roeping met een 

belofte, ze zullen zegen ontvangen.  

 

Vers 10-12 

Petrus baseert dit gedeelte op Psalm 34. Petrus citeert hier de Septuagint (de Griekse vertaling 

van het Oude Testament). Hierdoor zijn er wat verschillen met Psalm 34, zoals die bij ons in 

het Oude Testament staat. Het leven liefhebben en goede dagen zien is het resultaat van de 

zegen die je aan anderen geeft. Goede dagen zien betekent een gelukzalig leven leiden. 

Zegen aan anderen geven betekent ook je tong weerhouden, je inhouden en geen bedrieglijke 

taal spreken. Je moet het je van alle kwaad afkeren en het goede doen. De vrede moet je 

zoeken en die najagen. Dus ook als het niet gelijk lukt om vrede te creëren moet je er naar 

blijven streven. Gehoorzaamheid aan God in het dagelijkse leven, dat wil God zegenen. Zie 

Psalm 34:5-11.  Want de Heere let op de rechtvaardigen (Gods kinderen) om voor hen te 

zorgen en Hij luistert naar hun gebed. Dit betekent niet dat God gehoorzame gelovigen 

bewaart voor lijden. Maar de Heere is tegen hen die kwaad doen. Om uit te beelden hoe God 

is, wordt God in dit vers voorgesteld met menselijke eigenschappen van ogen en oren.  

 

Vers 13 

De regel van Psalm 34 was om onder alle omstandigheden het goede te doen, zie de vorige 

schets. Daarmee is de vraag naar de juiste houding van christenen in principe afgerond. De 

lezers hadden pastorale adviezen nodig omdat ze een minderheid vormden in de heidense 

samenleving. Petrus gaat dat advies geven in komend gedeelte. Als een christen goed blijft 

doen, dan hoeft hij niet bang te zijn dat hem kwaad wordt aangedaan. Petrus stelt hier door 

deze retorische vraag eigenlijk: niemand kan je nog echt kwaad doen, als je navolger bent van 

het goede. Jou kan niets ontnomen worden wat God je heeft gegeven en toegezegd. Want het 

aangezicht van de Heere Zelf is tegen hen die kwaad doen en Gods oog is op rechtvaardigen, 

zo betoogde Petrus in het gedeelte hiervoor.  



 

Vers 14 

Het Grieks geeft hier aan dat er de mogelijkheid is tot lijden, maar dat het geen noodzaak is. 

Het punt van Petrus in de verzen 13 en 14 is niet dat dat de gelovigen geen lijden zal 

overkomen, maar uiteindelijk zal hen geen definitief kwaad overkomen. De gelovigen hoeven 

niet bang te zijn voor de bedreiging van de kwaaddoeners, ze moeten zich niet in verwarring 

laten brengen. Petrus citeert hier de profeet Jesaja (8:12) die de vrees voor de vijand en de 

vrees voor God tegenover elkaar stelt. Petrus laat hier de vrees voor de vijand staan, maar de 

vrees voor God verandert hij in het heiligen van God in het hart (vers 15). Omdat de lezers 

God mogen vrezen, hoeven ze zich niet in verwarring te laten brengen.  

 

Vers 15 

Heilig God de Heere in uw hart bekent: stel de Heere op de eerste plaats in je leven. Geef 

Hem de lof en de eer en vertrouw op Hem. Je hart is het centrum van je leven, daar worden 

beslissingen genomen die het leven bepalen. Voordat het kan komen tot een geloofsgetuigenis 

moet er eerst sprake zijn van een geloofskeuze, gewerkt door Gods Geest. Waar de hartelijke 

keuze voor Christus is gevallen, heeft het gevolgen voor het dagelijkse leven. Waar je hart vol 

van is, stroomt je mond van over. De apostel is radicaal, gelovigen moeten altijd 

verantwoording afleggen aan ieder die om rekenschap vraagt. Niet dat ze zomaar parels voor 

de zwijnen moeten werpen, het gaat erom als er rekenschap gevraagd wordt dat je het dan 

geeft. ‘Verantwoording of rekenschap afleggen’ duidt niet op de verdediging tijdens een 

proces, maar op een persoonlijk gesprek. Het wervend getuigen over de zaak van Koning 

Jezus, is iets van heel je leven. In Handelingen 4:20 geeft Petrus het voorbeeld en geeft hij 

getuigenis tegenover het Sanhedrin. Rekenschap afleggen van de hoop die je hebt op God. 

De Hoopt ligt vast in Christus! Hoop is te vergelijken met een anker, wie de levend hoop kent 

heeft zijn levensanker geworpen in de vaste grond Christus. Getuigen hiervan doe je in 

zachtmoedigheid (vriendelijkheid) en in eerbied, in de eerste plaats tegenover God maar dat 

heeft gevolgen voor hoe je getuigt naar mensen. Je zult voorzichtig zijn in je getuigenis, niet 

terughoudend maar wel op die manier dat Gods zaak geen schade oploopt door jouw 

getuigenis.  

 

Vers 16 

Een goed geweten hebben houdt in dat christenen zich afvragen wat God van hen vraagt. Als 

ze zo denken en handelen zal elke beschuldiging tegen hen ongegrond blijken te zijn. Met als 

doel dat diegenen die over de christenen spreken alsof ze kwaaddoeners zijn, zij beschaamd 

zullen worden door de goede levenswandel. Juist op het punt waarop men als boosdoener 

belasterd wordt, moet de tegenstander beschaamd gemaakt worden. Petrus geeft hierbij een 

advies zodat ze niet een vijandige spiraal terechtkomen. Met het ‘in Christus’ wil Petrus de 

nieuwe levenskoers van het christelijk leven benadrukken, het is leven in verbondenheid met 

Christus. Het spoor van Christus (1 Petr. 2:21) moet nagevolgd worden.  

 

 



 

Vers 17 

Dit gedeelte vormt een overgang van 3,13-16 en 3,18-22. Hier stelt Petrus een algemeen 

geldend principe. Het is beter om te lijden wanneer je goed doet, dan wanneer je kwaad doet. 

Omdat het bij zijn lezers per plaats verschillend is of er lijden is en in welke vorm dat is, voegt 

Petrus er aan toe ‘als God het wil’.  

 

Vers 18 

Christus was het voorbeeld bij uitstek van iemand die goeddeed een leed. Het was Gods wil 

dat Christus leed, ook al had Hij geen kwaad gedaan. Er is een parallel tussen het lijden van 

christus en het lijden van de gelovige, maar er is ook verschil. Het lijden van Christus was 

plaatsvervangend en daarom uniek. Het voorbeeld van Christus wordt hier gegeven als 

beweegreden om geduldig te zijn in lijden. Hij heeft voor de zonden geleden. Hij die 

rechtvaardig was, leed voor de onrechtvaardigen. Met als doel dat Hij mensen bij God zou 

brengen. Christus had als motief dat zondaren weer tot God gebracht zouden worden. Door 

Zijn offer is een herstelde relatie met God mogelijk. Christus zelf leidt mensen weer tot God, 

Hij is de Gids. Niemand komt zelf tot God, Petrus stelt dat men gebracht worden bij God.  Jezus 

is naar Zijn lichaam wel ter dood gebracht, maar opwekt door de Heilige Geest of Goddelijke 

natuur. De Heilige Geest speelde een rol bij de opstanding ( Zie Rom. 8:11 en 1 Tim. 3:16) 

 

Vers 19 

Toen Christus heenging, dat wil zeggen bij de hemelvaart heeft Hij verkondigd, door de kracht 

van de Heilige Geest. Letterlijk staat daar: geproclameerd. Gelijktijdig met Zijn hemelvaart het 

Christus Zijn overwinning geproclameerd aan de ‘geesten in de gevangenis.’ Wie zijn de 

‘geesten’ in de gevangenis? Hierover is veel discussie onder theologen. Hier wordt de lijn van 

CNT 3 gevolgd, waarbij geesten in gevangenis als opstandige engelen of demonen geduid 

worden. De gevangenis waarvan in dit vers sprake is, is de verblijfplaats voor de geesten 

(Open. 20:7). De interpretatie van een aantal theologen, dat hier sprake is van een tweede 

mogelijkheid tot redding van mensen die al in de hel zijn, is in directe tegenspraak met het 

geheel van de Bijbelse boodschap (Luc. 16:26 en Hebr. 9:27) en moet om die reden 

afgewezen worden.  

 

Vers 20 

De opstandige engelen hebben voortdurend geprobeerd om mensen tot hun bondgenoot te 

maken tegenover God. In de joodse traditie is wordt er wel gezegd dat deze opstandige 

engelen in de tijd voor en na de zondvloed mensen willen verleiden. Deze engelen stookten 

mensen op om ook ongehoorzaam te blijven aan God. Het woord zielen staat in dit vers voor 

mensen/personen. De tijd van Noach is te typeren als zeer goddeloos. Maar weinigen waren 

gehoorzaam aan God en velen spotten met de bouw van de ark door Noach. Maar God heeft 

nog 120 jaar geduld, Hij geeft nog genadetijd in de hoop dat mensen door de prediking van 

Noach (2 Petr. 2:5) tot bekering komen. Als er een einde komt aan Gods geduld, worden acht 



 

mensen behouden. Door het water heen, dat betekent dwars door golven en stormen heen 

wordt Noach behouden.  

 

Vers 21 

Er wordt een vergelijking gemaakt door Petrus tussen de ark en de doop. Het doopwater is het 

tegenbeeld van de zondvloed. Daar waar het water bij Noach een verwoestende werking heeft, 

wil het water van de doop juist redden. De werkwoordsvorm die voor ‘redden’ gebruikt wordt, 

staat in de tegenwoordige tijd en geeft een voortdurend redden aan. Nadrukkelijk zegt Petrus 

dat de fysieke handeling van de doop ons niet red, niet zoals het verwijderen van vuil van ons 

lichaam. Het woordje ‘maar’ geeft aan dat er een tegenstelling is tussen uiterlijke en innerlijke 

reiniging. Het bloed van Christus reinigt ons geweten, waardoor wij een goed geweten hebben. 

De doop bevat de vraag om een goed geweten, op rond van de doop richt de dopeling zich in 

gebed tot God. De dopeling vraagt om de vervulling van zijn belofte in ons leven, zodat we 

met een goed geweten (zie vers 16) mogen leven in ware heiliging. Redding door de doop is 

alleen mogelijk door de Redder, de opgestane Jezus Christus.  

 

Vers 22 

Christus zit aan de rechterhand van God, een ereplaats en een plaats die aanduidt dat Christus 

alle macht heeft. Door Zijn hemelvaart laat Christus zien dat hem alle engelen zijn 

onderworpen, hoeveel autoriteit ze ook mogen hebben (machten) of hoeveel pressie ze 

uitoefenen (krachten), Hij triomfeert. We moeten het oog en hart omhoog richten, daar is onze 

Hoop. 

 

De brug naar jongeren  

Het mooiste sieraad 

Het gedeelte over het huwelijk kan voor jongeren ver van hun leefwereld afstaan Een 

belangrijke kern uit het gedeelte is echter wel dat het mooiste sieraad van een vrouw een 

zachtmoedige en stille geest is. Juist in een tijd waarin uiterlijk voor alle jongeren (mannen en 

vrouwen) steeds belangrijker is, is het goed om je te realiseren dat er goed uitzien echt niet 

het enige en belangrijkste is. Dat is misschien best wel even confronterend, maar het kan ook 

bevrijdend zijn. Gelukkig zit schoonheid niet in uiterlijk, maar in het innerlijk.  

 

Wie goed doet, God ontmoet 

De aansporingen die Petrus geeft zijn heel actueel, ook voor de gemeente anno nu. Hoe 

eensgezind zijn wij? Leven ze mee in de gemeente met anderen? Daarom wordt er deze avond 

geoefend in meeleven met elkaar. Een kaartje sturen naar een gemeentelid, om zo je 

meeleven te betonen. Vergelden jongeren kwaad voor kwaad? Hoe zit dat met roddel? Een 

confronterende spiegel voor jongeren en ouderen. Zijn jongeren zich ervan bewust dat de 

Heere alles ziet en dat het voor Hem welgevallig is als jongeren leven in overstemming met 

Zijn wil? Als je het goede doet, zal je zegen ontvangen van God. Gods oog rust op je en Hij 

zal je gebed horen. 



 

Rekenschap geven van de hoop 

Rekenschap geven van de hoop is het eerste raakvlak vanuit dit Bijbelgedeelte naar de wereld 

van jongeren. Het is voor jongeren in deze tijd belangrijk om toegerust te worden om het 

christelijk geloof te verantwoorden naar niet-christenen in hun omgeving. Belangrijk is dat 

jongeren persoonlijk, als is het maar in beginsel, weten van de hoop die in hen is. Getuigen 

van deze hoop is belangrijk omdat er velen in Nederland deze hoop niet kennen en niet gered 

zijn. Leeftijdsgenoten op de onderwijsinstelling, collega’s, vrienden, kerkleden, het zijn 

allemaal mensen die aan jongeren rekenschap kunnen vragen. Als jongeren deze hoop nog 

niet kennen, wordt het erg lastig om te getuigen van de hoop. Belangrijk is daarom deze 

jongeren voor te houden dat zij geen dag zonder wedergeboorte, bekering en geloof mogen 

en kunnen leven. Vanuit een leven met de Heere is het mogelijk te getuigen van hoop. Wellicht 

zijn er jongeren die nog niet met zekerheid durven zeggen de hoop te kennen maar er wel 

naar zoeken. Wijs er hen dan op dat je ook dan goed van God en Christus mag spreken. In de 

Handreiking staan wat praktische oefeningen om te leren getuigen. Hoe breng je iets onder 

woorden? Wat zeg je wel, wat zeg je niet? Juist in een tijd van hopeloosheid, is getuigen van 

hoop belangrijk. 

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Algemene aanwijzing: de bespreking van de vragen kun je variëren. Je kunt plenair bespreken, 

in groepjes of in tweetallen. Bij groepjes kun je op diverse manieren te werk gaan: zelf groepjes 

laten vormen, op alfabet, aftellen etc. Zie ook de verschillende tips aan het begin van het 

leidingdeel bij schets 1.  

 

Startopdracht  

Laat een of twee jongeren het verhaal voorlezen en bespreek met elkaar de gespreksvraag. 

Dit verhaal is gekozen omdat het iemand van 18 jaar betreft, in ongeveer dezelfde leeftijd als 

de jongeren van de vereniging. De link tussen het verhaal en het Bijbelgedeelte is dat 

Matchevici in praktijk bracht wat Petrus en Jezus hebben opgedragen. Met name ook vers 9 

en 11 van 1 Petrus 3. Jongeren zullen het gedrag van Matchevici wellicht bewonderen, maar 

het is genade van God dat hij zich zo kon gedragen.  

 

1.  Eigen antwoord.  

 

2.  

a. Eigen antwoord. je kunt deze opdracht ook vooraf door de jongeren laten doen, als 

voorbereiding op de avond.  

b. Eigen antwoord. Je kunt jongeren in tweetallen of groepjes hierover laten nadenken. 

Probeer in de bespreking daarna boven tafel te krijgen dat het niet om uiterlijk gaat, je bent 

Gods schepsel en daarom hoef jij je uiterlijk niet op te poetsen. Omdat onze medemens 

Gods schepsel is hoeven we hem/haar ook niet af te rekenen op uiterlijk.  

 



 

3 

a. Eigen antwoord. 

b. Eigen antwoord. 

c. Laat de jongeren in tweetallen brainstormen over 3 namen. Laat ze dit bijvoorbeeld op 

een los blaadje noteren. Verzamel de blaadjes en maak bijv. in de pauze een 

verzamellijst. Verdeel de namen over de tweetallen in de groep en geef ze het 

benodigde aantal ansichtkaarten. Laat de jongeren eerst een kladversie van de tekst 

voor het kaartje noteren in het werkboek. Laat jongeren zelf nadenken over de inhoud 

van de tekst en eventueel een bijpassende Bijbeltekst.  

Verzamel daarna de kaarten en regel de distributie. Dat kan zijn per post, maar in een 

dorpsgemeente zou je ook kunnen vragen of een paar jongeren de kaarten willen 

bezorgen. 

d. Niet luisteren: Jes. 1:15, God luistert niet naar het volk Israël.  

Wel luisteren: een voorbeeld is dat God het gebed van Hanna om een kind verhoort. 

 

4.  Het is goed om de impact van dit gedicht bij jongeren door te laten dringen.  

 

5.  

a. Persoonlijk antwoord.  

b. Persoonlijk antwoord. Spreek door wat de Hoop betekent voor jongeren. Misschien kun 

je ook iets vertellen over wat de Hoop (Christus) in jouw leven betekent.  

c. Hoe kom ik aan het vertrouwen op Christus en de hoop op het eeuwige leven? Spoor 

jongeren aan de Heere te zoeken, wie zoekt zal vinden! God spreekt door Zijn Woord, 

stimuleer jongeren daarom om de Bijbel persoonlijk te lezen. Juist de jonge jaren zijn 

de beste jaren om de Heere te zoeken.  

d. Deze opdracht daagt de jongeren uit om in eigentijdse taal het geloof te verwoorden. 

Je kunt met elkaar na bijvoorbeeld 10 minuten een paar jongeren aan het woord laten 

om te vertellen op welke manier zij het geloof zouden verwoorden.  Let er vooral op of 

de taal begrijpelijk is voor een buitenkerkelijk iemand. Kijk ook of de kern van het 

evangelie benoemd wordt.  

e. Jongeren zullen het waarschijnlijk eens zijn met de reactie van deze man. 

 

Praktische tips bij het voeren van een gesprek 

Aanleiding voor een gesprek 

✓ Actuele gebeurtenissen, zoals rampen of persoonlijk verdriet kan aanleiding geven tot een 

gesprek. 

✓ Christelijke feestdagen vormen een ander aanknopingspunt. Weet diegene wat Pasen 

betekent? 

✓ Gods schepping vormt ook een goed aanknopingspunt. Zo’n klein kindje dat net geboren 
is, dat is toch een wondertje? Ook bloemenpracht kan zo’n opstapje zijn naar een dieper 
gesprek. 

✓ Iets meer geforceerde openingsvragen kunnen zijn: Welk idee heb jij over het geloof? Wat 

is de zin van jouw leven? geloof jij in leven na de dood?  



 

Tijdens een gesprek 

✓ Luister naar de ander. 

✓ Geef de ander aandacht en wees aardig. 

✓ Vraag door op wat de ander zegt. 

✓ Vat samen wat de ander heeft gezegd om te checken of je het goed hebt begrepen. 

✓ Laat OMA thuis. (Oordeel, Mening, Advies). Dit komt vaak betuttelend en betweterig over 

in een gesprek. 

✓ Vermijd zinloze discussies. 

✓ Bij een evangelisatiegesprek is het doel niet om de ander vast te praten, maar om de blijde 

boodschap door te geven. Natuurlijk mag je wel met redelijke argumenten komen, maar 

let op de toon van het gesprek. 

✓ Je hoeft niet alles in één gesprek te zeggen, zeker niet als je de persoon vaker tegen komt. 

Mocht je iemand slechts één keer spreken dat zou je contactgegevens of een foldertje 

kunnen achterlaten.  

✓ Samen sta je sterker! Evangeliseren leer je met vallen en opstaan. Deel daarom je 

ervaringen met iemand anders, zodat je van elkaar kunt leren en elkaar kunt helpen. 

✓ Weet dat je niet in eigen kracht kunt en hoeft evangeliseren. Gebed vooraf en achteraf is 

belangrijk. De Heilige Geest is onmisbaar. 

✓ Wees je ervan bewust dat jij (mede) het gezicht bent dat mensen van christenen hebben.  

 

Slotopdracht 

Eigen antwoord. Probeer dit ook daadwerkelijk vorm te geven in de gemeente.  

 

Optioneel werkblad: Ontdek je stijl 

Op de volgende pagina’s tref je een werkblad aan over evangelisatiestijlen. Als optie, ter 

aanvulling op het werkboek, zou je de jongeren kunnen laten ontdekken welke verschillende 

evangelisatiestijlen er zijn. Je kunt dit werkblad kopiëren voor de jongeren. 

 

Persoonlijk getuige-zijn lijdt vaak onder twee problemen. Het eerste is dat mensen zich bij 

evangelisatie allemaal voorbeelden voor de geest halen van hoe het niet moet. Misschien 

herinneren zij zich bijzonder opdringerige typen of mensen die geen rekening hielden met een 

ander. Van de weeromstuit kunnen zij denken dat evangelisatie te maken heeft met 

opdringerigheid en een vlotte babbel. Wanneer zij zelf bescheidener zijn, kunnen zij denken 

dat evangelisatie en getuige-zijn niets voor hen is. Het tweede probleem is dat mensen denken 

aan evangelisten die zij enorm bewonderen. Zij kunnen dan denken: "Dat lukt mij nooit!". In 

beide situaties is het gevaar groot dat wij niet vragen aan de Heere: "Hoe wilt u mij gebruiken?", 

maar eerst denken dat wij zo moeten worden als anderen (of juist helemaal niet gebruikt willen 

worden). Het kan veel helpen wanneer we beseffen dat er niet één speciale manier van 

evangelisatie bestaat. Er zijn veel persoonlijke manieren. De een is vrijmoedig en openhartig, 

de ander meer indirect en teruggetrokken. Waar het om gaat is dat wij bereid zijn om door de 

Heere gebruikt te worden met de gaven die wij hebben. Hierover nadenken is het doel van 



 

deze opdracht. Uiteraard is dit niet bedoeld om de werking van de Heilige Geest in te perken, 

alsof Hij geen wonderen zou kunnen doen met mensen. Toch moeten we ernstig nemen dat 

de Heere ons op een bepaalde wijze heeft geschapen en voor een bepaalde taak bekwaam 

wil maken. 

 

Werkblad: ontdek jouw evangelisatiestijl 

Maak de volgende test. Hieronder 

is een vragenlijst opgenomen. Als 

je die invult, zie je welke 

evangelisatie-stijl bij je past.  

De vijf evangelisatiestijlen waarop 

deze vragenlijst is gebaseerd, 

zijn:  

• De confronterende stijl 

(vergelijk 2 Timotheüs 4:2) 

• De intellectuele stijl (vergelijk 

2 Korinthe 10:5)  

• De getuigende stijl (vergelijk 1 

Johannes 1:3)  

• De uitnodigende stijl (vergelijk 

Lukas 14:23)  

• De dienende stijl (vergelijk 

Handelingen 9:36)  

 

De test werkt als volgt:  

A. Geef bij de volgende 36 uitspraken aan in hoeverre ze voor jou gelden. Doe dit door middel 

van de volgende schaal: 3 = helemaal 2 = min of meer 1 = weinig 0 = helemaal niet  

B. Breng je antwoorden over naar de tabel onderaan de vragenlijst en tel de kolommen op.  

 

1. (…) In gesprekken ga ik recht op mijn doel af, zonder inleiding, zonder “om de hete brij 

heen te draaien”.  

2. (…) Ik vind het moeilijk om de deur van (christelijke) boekwinkels of bibliotheken achter me 

dicht te trekken, zonder een stapel boeken over het geloof of over maatschappelijke 

kwesties mee te nemen.  

3. (…) Ik vertel vaak over mijn persoonlijke ervaringen om mijn standpunten duidelijk te 

maken. 

4. (…) Ik betrek graag andere mensen bij mijn activiteiten. Zijn Naam belijden - module voor 

belijdeniscatechese  

5. (…) Ik zie nood in levens van mensen, die anderen niet zien.  



 

6. (…) Als dat nodig is, schrik ik er niet voor terug iemand duidelijk te zeggen waar het op 

staat.  

7. (…) Ik wil altijd graag het fijne van de zaak weten en neig ertoe alles te analyseren. 

8. (…) Ik kruip vaak in de huid van anderen en zeg dan bijvoorbeeld: “Ik dacht er vroeger ook 

zo over” of “Zo voelde ik dat vroeger ook aan”.  

9. (…) Om eerlijk te zijn, zelfs als ik de antwoorden weet, heb ik liever dat iemand “met meer 

verstand van zaken” het christelijk geloof aan mijn vrienden uitlegt.  

10. (…) Het geeft me veel voldoening anderen te helpen. Het liefst onopvallend.  

11. (…) Ik vind het niet moeilijk mijn vrienden met de waarheid te confronteren, zelfs als 

daardoor relaties bekoelen. 

12. (…) Van nature richt ik me in gesprekken op die punten die iemands geestelijke 

ontwikkeling hinderen.  

13. (…) Wanneer ik mensen vertel hoe ik zelf tot geloof ben gekomen, dan merk ik dat ze 

belangstellend luisteren.  

14. (…) Ik ga graag naar bijeenkomsten of concerten waar ik niet-kerkelijke vrienden mee naar 

toe kan nemen.  

15. (…) Omdat ik mezelf niet zo’n prater vind, laat ik iemand liever door mijn daden zien dat ik 

om hem geef, dan door mijn woorden.  

16. (…) Ik geloof dat echte liefde vaak betekent dat je iemand de waarheid moet zeggen, ook 

al doet dat pijn.  

17. (…) Ik voel me in m’n element bij discussie en debatten over hete hangijzers. 

18. (…) Ik durf mensen wel te vertellen over mijn falen, maar ook over wat me goed afgaat.  

19. (…) Als onze gemeente speciale kerkdiensten of bijeenkomsten voor belangstellenden zou 

organiseren, dan vind ik het leuk om mijn kennissen en vrienden daar mee naar toe te 

nemen.  

20. (…) Ik heb ontdekt dat, als mensen niet graag over geestelijke zaken praten, mijn manier 

van leven als christen hen soms meer open maakt.  

21. (…) Een lijfspreuk die bij mij zou passen, is: “Baat het niet, dan schaadt het niet – maar 

doe in ieder geval wat!”. 

22. (…) Het hindert me als mensen slechte argumenten gebruiken of onlogisch redeneren.  

23. (…) Mensen blijken het leuk te vinden verhalen te horen over dingen die in mijn leven 

gebeurd zijn.  

24. (…) Ik vraag me voortdurend af van welke evangelisatie-evenementen, boeken enz. de 

mensen die ik ken zullen genieten. En hoe ik ze daar het beste mee in contact kan brengen.  

25. (…) Ik help liever iemand praktisch in Christus’ naam, dan een heel gesprek over het geloof 

te voeren.  

26. (…) Soms raak ik in problemen, omdat ik de nodige vriendelijkheid en gevoeligheid mis, 

als ik met anderen praat.  

27. (…) Ik wil graag weten wat de achterliggende gedachten van iemands mening zijn.  

28. (…) Ik verbaas me er nog steeds over hoe God mij tot het geloof in Hem heeft gebracht en 

ik wil daar graag over vertellen.  



 

29. (…) Ik vind het geweldig, als ik een gast kan meenemen naar een evangelisatie-activiteit 

van de gemeente.  

30. (…) Ik houd me liever bezig met de praktijk en met actie, dan met filosofieën en ideeën.  

 

 

 confronterend intellectueel getuigend uitnodigend dienend 

 1 2 3 4 5 

 6 7 8 9 10 

 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 

 26 27 28 29 30 

Totaal      

 

Om nog samen over door te spreken 

1. Wat kan dit stijlen-onderzoek betekenen voor iemand die niet zo goed kan praten?    Kan 

zo iemand geen getuige zijn?  

2. Ben je bemoedigd, verrast enz. door de uitkomst? Waarom (niet)? 

 

  



 

1 Petrus 4:1-19 
 

Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een handreiking 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende 

• Apparatuur om de filmpjes op abcvanhetgeloof.nl te bekijken 

 

Opening  

• Te lezen Bijbelgedeelte 

✓ 1 Petrus 4:1-19  

✓ Tweede suggestie: 1 Korinthe 12:4-1 

• Suggesties om te zingen  

✓ Psalm 98:1 en 4 (de wederkomst) 

✓ Psalm 2:6 en 7 (er komt een oordeel) 

✓ Psalm 17:7 (werelds leven) 

✓ Psalm 26:1, 4 en 5 (gebed om rein voor God te leven) 

✓ Psalm 37:8 en 9 (Gods wraak over de goddelozen) 

✓ Psalm 54:1 en 2(God verlost en is Helper in het lijden) 

✓ Psalm 58:7 en 8 (God spreekt recht en vonnist)  

✓ Psalm 62:4 en 5 (God is een toevlucht in lijden) 

✓ Psalm 68:1, 2 en 10 (God zelf strijdt, God zaligt) 

✓ Psalm 73:1, 12 en 14 (Gelovigen hebben hun toevlucht in God, ongelovigen worden 

uitgeroeid) 

✓ Psalm 94:8 en 12 (God is nabij rechtvaardigen maar straft bozen) 

✓ Heugelijke tijding  

✓ Heere Jezus om Uw Woord  

✓ Ontwaak gij die slaapt  

✓ Vaste Rots van mijn behoud  

✓ Al sprak ik met een mensentong  

✓ De grote dag breekt weldra aan  

✓ Eens was ik een vreemd’ling  

✓ Eens zal op die grote morgen  

✓ Spoedig zal komen  

• Dankpunten  

✓ Dat God aan ieder van Zijn kinderen gaven geeft om in te zetten voor de gemeente 

✓ God prijzen dat Hem de heerlijkheid en kracht tot in eeuwigheid toekomt 

 



 

• Gebedspunten  

✓ Om kracht zodat we niet meer leven naar het patroon van de wereld 

✓ Om elkaar vurig lief te hebben 

✓ Om in woorden en daden God mogen verheerlijken 

 

Doelstelling  

• De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende twee kernvragen 

beantwoorden:  

1. Wat betekent de wederkomst voor het alledaagse leven van de gelovige? 

2. Wat betekent het voor mij dat het oordeel van God komt? 

• De jongeren begrijpen dat een leven met God radicaal anders is dan een leven zonder 

God 

• De jongeren beseffen dat al ons gedrag staat in het perspectief van de wederkomst 

• De jongeren maken concreet hoe zij liefde en gastvrijheid kunnen tonen 

 

Alternatieve startopdracht 

Bekijk en bespreek met elkaar de afbeelding van de plaat ‘De Brede en de smalle weg’. 

 

Achtergrondinformatie bij 1 Petrus 4:1-19 

Vers 1 en 2 

Dit vers pakt de gedachte van 1 Petrus 3:18 weer op, namelijk dat Christus geleden heeft. 

Opnieuw draagt Petrus hier het lijden van Christus aan als een voorbeeld voor de lezers. 

Omdat Christus voor de gelovigen tijdens Zijn leven op aarde geleden heeft, met name aan 

het kruis, moeten zij zich wapenen of sterk maken (een militaire uitdrukking) met die gedachte. 

Welke gedachte bedoelt Petrus? Als je door genade gaat leven, strijd je tegen de zonden. 

Deze strijd zal echter wel lijden met zich meebrengen. Dat werkt Petrus uit in vers 4 van 1 

Petrus 4, je zult belasterd worden. Het lijden van de gelovigen ligt als het ware in het verlengde 

van de kruisweg van Christus. Dan moet je bedenken dat de zonde over jou niet meer heerst. 

Daarom moeten de gelovigen de tijd dat ze nog op aarde zijn in hun lichaam niet maar naar 

de begeerten van mensen, maar leven zoals God dat graag ziet en van hen verlangt. De wissel 

in het leven van de gelovigen is om.  

 

Vers 3 

De apostel benadrukt dat de oude manier van leven voor de gelovigen nu radicaal voorbij is. 

Hij schetst in deze verzen een traditioneel heidens leefpatroon. Door de doop (1 Petr. 3:21) 

zijn ze met Christus opgestaan in een nieuw leven. Juist het teken van de doop markeerde de 

overgang naar het christelijk geloof. Vroeger, voor hun bekering, hebben de lezers van de brief 

lang genoeg geleefd volgens het patroon van de wereld en gedaan wat de ongelovigen doen. 

Ze leefden een liederlijk leven in uitingen van losbandigheid, dit duidt op seksuele 

uitspattingen. Ze hadden verkeerde begeerten, verkeerden in staat van dronkenschap, deden 

mee aan overmatig eten en hielden drankgelagen en deden mee aan allerlei verschrikkelijke 



 

afgodendienst. Het overmatig eten en drinken en de verschrikkelijke afgodendienst die 

genoemd worden, kunnen duiden op religieuze feesten ter ere van de wijngod Dionysius of 

Bacchus. Opvallend is het sociale aspect van de zonden die hier genoemd worden. Bij tal van 

gemeenschappelijke activiteiten in die tijd stortte men zich in verkeerde praktijken. Het was 

maatschappelijk geaccepteerd om zo te leven.  

 

Vers 4 

Wanneer je als christen dan niet meer mee wilde doen, was dat een pijnlijke breuk in sociale 

en religieuze verhoudingen. Het bevreemdt de heidenen nu dat de gelovigen niet meer mee 

willen doen met het losbandig gedrag, beschreven in vers 3. Losbandigheid gaat van kwaad 

tot erger en daarom noemt Petrus het hier een uitbarsting/eruptie, een grote stroom die veel 

mensen meesleurt. Het lijkt op lava, uiteindelijk komen mensen in de stroom om. Christenen 

vallen op door hun gedrag. Bevreemding leidt vaak tot vervreemding. Christenen willen niet 

meer losbandig zijn en daarom worden de gelovigen nu belasterd. Ten diepste treft deze laster 

niet alleen de gelovigen of de christelijke gemeente, maar ook God zelf omdat ze leven zoals 

God dat van hen vraagt.  

 

Vers 5 

Ongelovigen moeten verantwoording afleggen voor God. God wordt hier beschreven als Hij 

die gereedstaat om te oordelen levenden en doden. Levenden en doden, iedereen dus, zal 

geoordeeld worden. Dit oordeel zal snel zijn, want God staat gereed. Christus zal komen om 

te oordelen, ook hen die de christenen belasteren worden geoordeeld.  

 

Vers 6 

‘De doden’ zijn hier christenen aan wie het evangelie verkondigd is tijdens hun leven, maar die 

daarna zijn overleden. Ook al zullen de doden geoordeeld worden naar het vlees, dat wil 

zeggen dat ze de lichamelijke dood zullen ervaren. Toch zullen ze leven naar God in de Geest, 

dat betekent dat ze nu in de hemel wonen bij God. 

 

Vers 7 

Petrus benadrukt hier sinds het pinksterfeest de eindtijd is aangebroken. Het einde, in het 

Grieks staat er ‘doel’, wijst op de vervulling en voltooiing van Gods plan. De eindtijd loopt van 

de eerste pinksterdag tot de wederkomst van Christus. Wanneer de wederkomst is, weet 

niemand. Dan zal het lijden van de gelovigen voorbij zijn. Petrus wil de gelovigen met deze 

woorden vertroosten. De kleine gemeenschap gelovigen mag uitzien naar het einde, dan 

zullen ze bevrijd zijn van lijden en laster. De gelovigen moeten bezonnen zijn, dat betekent 

goed nadenken over wat belangrijk is in de tijd die aan het einde vooraf gaat. Verder moeten 

de gelovigen nuchter zijn, dat wil zeggen de dingen in het juiste perspectief zien. Dit perspectief 

is het perspectief van de grote toekomst. Gelovigen moeten niet beneveld raken zoals een 

dronkaard maar waakzaam zijn in de gebeden. De meervoudsvorm ‘gebeden’ kan erop wijzen 

dat het gaat om intensief bidden of het op verschillende soorten van gebed: lofprijzing, 



 

dankzegging, aanbidding, voorbede en smeekbede. Deze twee opties sluiten elkaar niet uit.  

Bewust gebruikt Petrus in dit vers twee keer een gebiedende wijs, het is een opdracht om 

nuchter en waakzaam in het gebed te zijn. 

 

Vers 8 

Het belangrijkste in het leven van de gelovige is de liefde voor elkaar, wil Petrus zeggen. Liefde 

is belangrijk in de gemeente. Liefde is het cement tussen de levende stenen uit 1 Petrus 2:5. 

De liefde moet niet afhankelijk zijn van de stemming of omstandigheden, maar moet 

vurig/energiek/krachtig zijn. Dat kan alleen als de liefde haar wortel heeft Gods liefde voor de 

gelovigen. Dat de liefde zonden bedekt, staat ook in Spreuken 10:12. Bedekken betekent naar 

oudtestamentisch spraakgebruik  vergeven. Liefde van God bedekt de zonden van de 

gelovigen en liefde van de gelovigen bedekt de zonden van medegelovigen. Zoals God 

vergevingsgezind is, zo moeten gelovigen dat onderling ook zijn. Bedekken heeft ook de 

betekenis in zich van ‘niet openbaar maken’.  

 

Vers 9 

Gastvrij-zijn is een concrete uitwerking van elkaar liefhebben. Gastvrijheid betekent letterlijk 

liefde voor vreemdelingen, herbergzaamheid dus. De gemeenteleden zelf zijn vreemdelingen 

hier op aarde en pelgrims onderweg. Daarom moeten ze gastvrij zijn naar andere christenen. 

Praktisch gezien had dit advies te maken met rondreizende predikers en met het feit dat de 

gemeenten samenkwamen in huizen van gelovigen, omdat er nog geen kerkgebouwen waren. 

Deze gastvrijheid moeten ze betonen zonder te mopperen.  

 

Vers 10 

Gelovigen worden aangespoord om elkaar te dienen (dienstbaar te zijn) met de genadegave 

die ze van God ontvangen hebben. Het gaat hierbij niet om aangeboren talenten maar een 

bijzondere gave van God, waardoor ze in de gemeente een bijdrage kunnen leveren. De 

apostel Paulus noemt in Romeinen 12:3-8 en 1Korinthe 12:4-11 een aantal van deze gaven. 

Ze moeten goede beheerders (letterlijk economen) van deze genade zijn zijn. God heeft 

diverse genadegaven gegeven, gelovigen die ze ontvangen hebben moeten ze inzetten in de 

gemeente. 

 

Vers 11 

Petrus verdeelt de geestelijke gaven globaal in gaven van spreken en gaven van dienstbetoon.  

Spreken houdt in prediken, onderwijzen of profeteren. De gemeente opbouwen door het 

Woord. Er zijn gelovigen die de gave hebben om het Woord van God door te geven. Zij die 

spreken moeten niet hun eigen ideeën naar voren brengen, maar de woorden van God 

verkondigen. Het dienen is elkaar praktisch helpen binnen en buiten de gemeente. Van de 

gemeente zo een gemeenschap maken, door elkaar te helpen. Het ziet dus allereerst op 

onderling dienstbetoon in de gemeente, maar daarnaast ook buiten de gemeente. Christus 

heeft ook daarin het voorbeeld gegeven, Hij kwam om te dienen.  God schenkt, letterlijk staat 
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er ‘sponsort’, de kracht om dit te doen. De Heere geeft royaal, zodat wij dat kunnen inzetten 

voor anderen. Het doel is dat door de liefde, die getoond wordt in woorden en onderling 

dienstbetoon, God in alles de eer krijgt. Dat verheerlijken van God kan echter alleen door 

Jezus Christus, die gelovigen met God verzoend heeft. Gelovigen moeten daarbij niet steunen 

op eigen kracht, maar hun kracht putten uit God. Het laatste gedeelte van dit vers is een 

lofprijzing. Heerlijkheid/eer/glorie en kracht aan Christus tot in eeuwigheid! Met een amen, ‘het 

is zeker waar’, sluit Petrus de lofprijzing af.  

 

Vers 12 

 Het woord ‘geliefden’ duidt aan dat hier een nieuw onderdeel van de brief begint. De lezers 

zijn niet alleen geliefd door Petrus maar bovenal geliefd door God. Op pastorale toon gaat 

Petrus verder. Lijden is niet is vreemds, het is de norm voor christenen (Marc. 13:9-13). De 

verdrukking kan hevig zijn. In het Grieks staat een woord dat kan duiden op beproeving, 

verzoeking of aanvechting. Het beeld dat de apostel hier gebruikt houdt verband met een 

smeltoven om bijvoorbeeld goud en zilver te reinigen. Dat bedoelt Petrus hier ook, de 

gelovigen worden door het lijden en de verdrukking heen gereinigd. De Meester heeft geleden 

en ook Zijn volgelingen zullen dus lijden. De gelovige hoeven daarover niet verrast te zijn. 

 

Vers 13 

Als gelovigen mogen ze zich verblijden in het lijden, niet omdat ze lijden maar omdat ze zo 

sterk verbonden zijn aan hun Heiland Christus. In het Grieks staat voor verblijden een 

gebiedende wijs in de tegenwoordige tijd, die erop wijst dat ze voortdurend blij moeten zijn. 

Want als de volgelingen delen in Zijn lijden, zullen ze ook delen in Zijn heerlijkheid bij de 

wederkomst. Als Christus terugkomt zullen de gelovigen in heerlijkheid geopenbaard worden. 

Romeinen 8:17 en 18 geeft deze gedachte ook weer: na lijden komt heerlijkheid. Het lijden 

van deze tijd is onvergelijkbaar met de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Alleen al die 

gedachte aan de komende heerlijkheid, zou de lezers tot vreugde en blijdschap moeten 

stemmen. 

 

Vers 14 

Iemand die te maken krijgt met smaad(laster) vanwege het feit dat hij Christus volgt, is zalig 

bij God. Christus sprak al over smaadt en vervolging omwille van Hem. (Mat. 5:11 en 12) Hoe 

kan iemand die gesmaad wordt toch gelukkig zijn? De Geest van de heerlijkheid en de Geest 

van God is een dubbele uitdrukking voor de Heilige Geest. De Heilige Geest rust op hen, net 

zoals Deze rustte op Christus. De Heilige Geest is er om de gelovigen bij te staan. De Geest 

zal woorden in de mond leggen om te spreken, wanneer dat nodig is (Mat. 10:19-20). Het 

laatste gedeelte van dit vers kan op twee manieren uitgelegd worden. De Heilige Geest wordt 

door de ongelovigen gelasterd omdat ze Christus afwijzen. Maar door de gelovigen wordt de 

Heilige Geest verheerlijkt. Een andere uitleg is: God wordt verheerlijkt als christenen dit lijden 

verdragen, maar God wordt gelasterd door hen die de christenen kwaad berokkenen waardoor 

christenen lijden.  



 

Vers 15 

De zaligspreking in vers 14 geldt alleen dan wanneer men om de zaak van Christus lijdt. In 

vers 15 en 16 legt Petrus uit wat het is om te lijden om de naam van Christus. Maar je moet 

niet lijden omdat je iemand hebt vermoord, gestolen hebt, omdat je kwaad doet of omdat jij je 

met andermans zaken bemoeit. De eerste drie dingen in dit vers weerspiegelen mogelijk het 

verleden van een aantal lezers van de brief.  

 

Vers 16 

In Antiochië noemt men de volgelingen van Christus voor het eerst christen (Hand. 11:26 en 

26:28). Lijden als christen wil zeggen: omdat je met Zijn naam in verband gebracht wordt en 

Hem volgt en daarvan hinder ondervindt in de samenleving. In dat geval moeten de lezers zich 

daarvoor niet schamen. Het is een eer als jouw persoon in verband wordt gebracht met 

Christus. Als jij je niet voor Christus schaamt, zal Christus zich niet voor jou schamen. (Marc. 

8:38) Op zo’n moment moet je Gods naam verheerlijken (de eer geven) door standvastig te 

blijven in de beproeving.  

 

Vers 17  

Petrus zegt hier eigenlijk: het is nu het moment of ogenblik dat het oordeel van God begint. In 

het Oude Testament was ‘huis van God’ de term voor de tempel. In het Nieuwe Testament 

wordt hiermee het volk van God aangeduid. Wat betekent het dat God oordeelt? God zal Zijn 

eigen huis en volk niet sparen. Juist de heilige stad en tempel worden in het Oude Testament 

als eerste door Gods wraak getroffen. (Jer. 25:29 en Ez. 9:6) Wat Petrus hier bedoelt doet 

denken aan een profetie uit Maleachi 3:1-5:10. Wanneer God verschijnt voltrekt er zich eerst 

een zuivering van het priestergeslacht. Pas na beproefd en gereinigd te zijn kan men weer 

offers brengen. Op die manier verklaart Petrus het lijden, dat de lezers treft. God is begonnen 

om het oordeel te voltrekken. Het oordeel in deze tekst is echter niet straffend, maar reinigend. 

Het lijden van Gods volk zuivert hen en maakt openbaar wat er in hun hart leeft. Gods oordeel 

werkt in Zijn volk zuiverend en louterend, maar daarbuiten werkt het vernietigend. Petrus stelt 

een retorische vraag. Als het volk van God het al zo moeilijk heeft, hoe zal het dan wel niet 

aflopen met hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn? Hoewel Petrus deze vraag 

hier niet beantwoordt, geeft de Bijbel er elders wel een antwoord op. Ongehoorzaamheid aan 

Gods vredesboodschap zal met de eeuwige dood bekocht worden. Petrus benadrukt dat het 

evangelie van God afkomstig is, het is niet zomaar een blijde boodschap, nee God zelf komt 

met deze boodschap. Voor de gelovigen eindigt het oordeel als ze de eeuwigheid binnengaan, 

voor de ongelovigen begint het dan pas echt. Vreselijk is het te vallen in de handen van de 

levende God (Hebr. 10:31). Er is een plaats van buitenste duisternis, een poel van vuur en 

zwavel, voor hen die Christus ongehoorzaam zijn.  

 

Vers 18  

Petrus onderstreept zijn uitspraak in vers 17, door een citaat uit Spreuken 11:31. De apostel 

zet de rechtvaardige en de goddeloze/zondaar tegenover elkaar in dit vers.  De rechtvaardige 



 

leeft overeenkomstig het evangelie en uit het geloof. Een goddeloze en zondaar is iemand die 

het evangelie ongehoorzaam is en blijft. ‘Nauwelijks’ betekent in dit verband niet dat de redding 

van de rechtvaardige maar op het nippertje of twijfelachtig is, maar dat hun redding door lijden 

heen zal plaatsvinden. Letterlijk staat er dat een rechtvaardige met moeite zalig wordt, door 

de moeiten heen dus. Het leven van een gelovige gaat over de smalle weg die veel 

ongemakken kent. Hoe zal het dan wel niet aflopen met de goddeloze en zondaar vraagt 

Petrus zich retorisch af. Petrus beantwoordt ook deze de vraag niet expliciet, in de exegese 

van het vorige vers is al iets van een antwoord gegeven.  

 

Vers 19  

Dit vers vat de boodschap van 1 Petrus samen. Gelovigen die lijden in overeenstemming met 

de wil van God, moeten daarin het vertrouwen van hun hele leven op Hem, de trouwe 

Schepper, stellen. Hij waakt over hun ziel. Hoewel Petrus dit niet zegt, is het voorstelbaar dat 

men dit doet door middel van het gebed. De schepper is trouw gebleken en daar mogen de 

gelovigen op vertrouwen. Dit vertrouwen uit zich in actief goed doen, dat wil zeggen 

winnend/positief bezig zijn om Gods naam in ere te houden. 

 

De brug naar jongeren  

Niet meer leven volgens het patroon van de wereld 

Dit gedeelte roept er toe op om niet meer te leven zoals de heidenen, dus om niet meer te 

leven volgens het patroon van de wereld. In de leefwereld van jongeren, ook van kerkelijke 

jongeren, wordt er vaak geleefd volgens een werelds patroon. Stappen, dronkenschap, 

seksuele begeerten of uitspattingen, binge-drinken (achter elkaar door drinken) of comazuipen 

en overmatig eten. Belangrijk is om te zien dat dit niet past bij een leven met de Heere en dat 

jongeren daarom een leven met God zoeken. De nadruk moet ook niet volledig liggen op deze 

zonden, ook ‘nette’ kerkelijke jongeren hebben een leven met God nodig.  

 

Leven met het oog op de wederkomst 

Jongeren worden in dit gedeelte opgeroepen om te leven met het oog op de wederkomst. 

Bidden en elkaar liefhebben zijn van belang. Elkaar liefhebben kan concreet betekenen om 

eens iemand die je niet zo ligt wel bij de groep te betrekken.  

 

De realiteit van de eeuwigheid: hemel en hel 

Dit gedeelte spreekt heel duidelijk over het eindoordeel en de eindbestemming van 

goddelozen en rechtvaardigen. Door twee retorische vragen benadrukt Petrus dat het niet om 

het even is of je het Evangelie van God gehoorzaam bent of niet. Juist onder jongeren (maar 

ook ouderen) neemt het besef af dat dit leven een voorbereiding is op de eeuwigheid. Het gaat 

echt ergens over in het leven. Ben je het Evangelie gehoorzaam of niet? Door het jachtige van 

dit leven, is er nauwelijks tijd om echt stil te staan bij deze kernvraag. Wat baat het een mens 

immers als hij de hele wereld wint, maar schade lijdt aan zijn ziel? Het zou mooi zijn om hier 

tijdens deze verenigingsavond eens nadrukkelijk bij stil te staan.  



 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  

Met deze startopdracht wil je de jongeren laten nadenken over de realiteit van hemel en hel. 

Aan het eind van de avond kom je hier op terug en bespreek je met elkaar wat je ervan geleerd 

hebt.   

 

1.  

De antwoorden bij deze werkvorm zijn sterk afhankelijk wat jongeren zelf aandragen. Laat een 

aantal gewoon aan het woord komen en waardeer de antwoorden.  

 

2.  

c. Leven in grote luxe en hang naar bijvoorbeeld veel vakanties, zonden op het gebied 

van het 7e gebod.  

d. Dit is een gedachte die ook wel eens onder ouders heerst. Maar dronken zijn, is niet 

goed. Als eerste omdat je daarmee tegen Gods gebod ingaat. Ten tweede omdat het 

ook slecht is voor je gezondheid. 

e. Persoonlijk antwoord.  

f. In de eerste tijd was het beeld van de doop een markeringspunt. Nu niet meer. Nu is 

er een verschil in het leven te zien. Zodra de Heilige Geest gaat werken in levens van 

mensen, komen er vruchten van het geloof. Liefde tot God en de naaste. Een leven 

overeenkomstig Gods geboden. 

g. Persoonlijk antwoord.  

 

3.  

a. Dit zal per jongere verschillend zijn. Denken aan hun eigen einde kan voorkomen 

bij sterfgevallen in de familie of de gemeente.  

b. Ook dit zal per jongere verschillend zijn. Denken aan de wederkomst kan naar 

aanleiding van nieuwsberichten. In het algemeen gesproken heeft dit geen grote 

plaats bij jongeren.  

c. In de eerste christengemeenten was er een sterke wederkomst verwachting. Dit 

had ook alles te maken met het lijden dat men ondervond. Door het lijden verlangde 

men naar verlossing.  

d. Hier draait het om in het leven. Kennen jongeren de Heere Jezus al persoonlijk als 

hun Verlosser en Middelaar? Christus komt terug als Rechter, maar Hij is ook 

Redder. Bij deze vraag is het goed om stil te staan in de bespreking bij de ernst 

van het leven. Ons leven staat onder de spanning van de eeuwigheid. 

e. Door elkaar daarin aan te sporen en op te scherpen en structureel tijd in onze 

agenda vrij te maken voor gebed. 

f. Vurige liefde: dat kan heel concreet gemaakt worden door bijvoorbeeld ook eens 

een leeftijdsgenoot erbij te betrekken die je niet zo ligt.  

Gastvrijheid: dat kan op diverse manieren. Bijvoorbeeld door eens iemand thuis uit 

te nodigen.  Talloze andere voorbeelden zijn natuurlijk ook mogelijk bij deze vraag. 

g. Gewillig en met vreugde moeten deze gaven gebruikt worden. 



 

4.  

a. In onze tijd wordt er weinig met Gods oordeel gerekend. In onze maatschappij doet 

iedereen wat hij/zij zelf prettig vindt, de mens is zichzelf tot wet (autonoom) geworden. 

Mensen willen zelf beslissen over leven en dood. Ook in het persoonlijk leven van 

kerkmensen gaat het toch vaak om het hier en nu en niet over het feit dat we eenmaal 

voor God gesteld zullen worden en rekenschap moeten afleggen van onze daden. Als 

kerkmens zullen we bijvoorbeeld ook rekenschap moeten geven van hoe we ons geld 

besteed hebben. Was er ook een financiële bijdrage van ons voor het koninkrijk van 

God? 

b. Het einde van hen zal verschrikkelijk zijn. Enkele teksten zijn: Mattheüs 25:30, 

Openbaring 19:20.   

c. Persoonlijk antwoord. Jongeren zullen door het werk van de Geest van de brede op de 

smalle weg geplaatst moet worden, door geloofsovergave aan de Heere Jezus 

Christus. 

d. Troost: de schepping wordt verlost en Gods kinderen worden verlost van hun 

vervolgers. Gods kinderen worden met heerlijkheid en eer gekroond. Alle tranen zullen 

afgewist worden en gelovigen zullen een onuitsprekelijke heerlijkheid bezitten.  

Schrik: Christus zal komen om de wereld te oordelen en in vuur en vlam te zetten en 

zo te zuiveren. Iedereen zal persoonlijk verantwoording moeten afleggen. De 

vervolgers van de kerk zullen de wraak van God over zich heen krijgen.  

 

Slotopdracht 

Zie startopdracht. Probeer het gesprek ook persoonlijk te maken.     

 

  



 

1 Petrus 5 
 

Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende 

 

Opening  

• Te lezen Bijbelgedeelte 

✓ 1 Petrus 5 

✓ Tweede suggestie: Ezechiël 34:1-8 

• Suggesties om te zingen  

✓ Psalm 37:2 en 3 (God zorgt voor Zijn kinderen) 

✓ Psalm 55:1, 10 en 13 (werp uw zorgen op God) 

✓ Psalm 68:5 (Gods volk wordt een kudde genoemd) 

✓ Psalm 80:1, 5, 11 (God als Herder) 

✓ Psalm 33:10 (Gods machtige arm beschermt Zijn kinderen) 

✓ Psalm 89:1, 7 en 8 (er volgt heerlijkheid) 

✓ Ik heb slechts een houvast  

✓ Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien  

✓ Lof zij de Heer’  

✓ Mijn herder is de Heere God  

✓ Onze Vader, die in de hemelen zijt  

• Dankpunten  

✓ Dat God ouderlingen geeft om de gemeente te leiden 

✓ Dat God Zijn gemeente beschermt tegen de aanvallen van de duivel 

• Gebedspunten  

✓ Voor de kerkenraad om wijsheid en leiding van de Heilige Geest om het goede voor de 

gemeente te zoeken 

✓ Voor al onze zorgen waarmee we te maken hebben 

 

Doelstelling  

• De jongeren kunnen aan het eind van de schets de volgende twee kernvragen 

beantwoorden:  

1. Wat is de roeping van de ouderlingen?  

2. Welke opdracht geeft Petrus aan de jongeren?  

• De jongeren denken na over de volgende vragen:  

1. Welke aanwijzing uit 1 Petrus 5 is op mij van toepassing?  



 

2. Hoe valt de duivel de kudde aan en op welke manier beschermt God? 

3. Wat zegt het mij dat God de God van alle genade is? 

 

Alternatieve startopdracht  

Bespreek met elkaar de volgende vraag: Welke Bijbeltekst spreekt je het meest aan in dit 

gedeelte? Waarom? De bespreking kun je doen aan de hand van de methoden die voorin het 

leidingdeel van schets 1 genoemd zijn.  

 

Achtergrondinformatie bij 1 Petrus 5 

Vers 1 

De oudsten of ouderlingen geven leiding aan de gemeente. Het woord ‘vermanen’ betekent in 

de oorspronkelijke taal ook bemoedigen, vertroosten en aansporen. Petrus ziet zichzelf ook 

als medeouderling van de andere ouderlingen en als een getuige van het lijden van Christus. 

Hoewel Petrus Christus verloochende, is hij getuige geweest van het lijden van Christus (Luc. 

24:48). Maar Petrus krijgt ook deel aan de heerlijkheid die zal komen. Die heerlijkheid zal ten 

volle openbaar worden bij de wederkomst, dan zal alle lijden ook dat van de lezers van de brief 

voorbij zijn. 

 

Vers 2 en 3 

In vers 2 en 3 krijgen de oudsten of ouderlingen een opdracht van Petrus. Oudsten staan hier 

niet tegenover de jongeren uit vers 5. Nadrukkelijk staat er oudsten (meervoud), de leiding van 

de gemeente is dus niet in handen van één persoon maar van een aantal. De apostel is 

bezorgd over de kudde, zullen ze stand kunnen houden te midden van het lijden?  De oudsten 

hebben de verantwoordelijkheid over de kudde van God (de gemeente) en moeten daarvoor 

zorgen, zoals een herder voor de kudde zorgt. Ze moeten de kudde voeden, beschermen, 

verzorgen en weiden. Dezelfde opdracht die Petrus hier aan de oudsten geeft, kreeg hij zelf 

ook (Joh. 21:15-17). De kudde is verkregen door het bloed van Christus (Hand. 20:28).  

Vervolgens geeft Petrus drie vermaningen:  

1) ouderlingen moeten de gemeente vrijwillig dienen en zich daar niet toe gedwongen voelen 

uit angst voor straf.  

2) Ze moeten de gemeente niet dienen uit hebzucht, maar bereidwillig zijn. Blijkbaar ontvingen 

bepaalde oudsten een vergoeding voor hun diensten, maar daar moeten ze het niet voor doen. 

Valse herders zorgen vooral goed voor zichzelf, zie Judas 12 en Ezechiël 34:1-8. De grootste 

beloning die de oudsten wacht is de krans of kroon van heerlijkheid (vers 4).  

3) Ten slotte moeten ze geen hun ambt niet misbruiken om te heersen over het erfdeel van de 

Heere, erfdeel’ is mogelijk een benaming die er op wijst dat het om een wijk of groep mensen 

gaat waarvoor ouderlingen verantwoordelijk zijn. Ouderlingen moeten een voorbeeld voor de 

gemeente zijn. Kortom de motivatie en het leven van ambtsdragers moet zuiver zijn.  

 

 

 



 

Vers 4 

Want als de Opperherder of overste Herder Jezus Christus terugkomt op de wolken, dan zullen 

de oudsten een beloning krijgen. Jezus zelf wordt hier Herder genoemd, net zoals Hij zichzelf 

in Johannes 10 Herder noemt. De kroon of krans waarvan in dit vers sprake is, is een teken 

van eer. Een winnaar bij een sportwedstrijd kreeg een dergelijke krans. De krans is 

onverwelkelijk, gemaakt van amarantus, een onverwelkelijk kruid. Dit wijst op de blijvende 

overwinning en heerlijkheid. De onderherders zullen delen in het volle heil, waarin de 

heerlijkheid van Christus vorm krijgt.  

 

Vers 5 

De jongeren betekent in dit verband jongere leden van de gemeente (onder de 30 jaar), die 

blijkbaar meer geneigd zijn om eigenzinnig te zijn en zich te keren tegen het gezag van de 

ambten. Mogelijk vormden de jongeren een eigen groep binnen de gemeente, die zich niet 

direct wilde onderwerpen. we moeten hierbij bedenken dat in de gemeente nog geen lange 

traditie bestond rondom gezagsverhoudingen. Het netwerk van relaties moest nog een vaste 

structuur krijgen. Toch moeten ook jongere gemeenteleden leren om onderdanig te zijn. Ja 

iedere christen moet de ander onderdanig zijn. Vervolgens haalt Petrus Spreuken 3:34 aan 

om te onderstrepen dat onderdanigheid belangrijk is: God keer zich tegen wie hoogmoedig is, 

maar wie nederig is en de ander uitnemender acht dan zichzelf, diegene geeft God genade. 

Genade betekent in dit verband: Zijn goedkeuring. Maar men moet ook elkaar onderdanig zijn 

en met nederigheid bekleed, daarvoor wordt een woord gebruikt dat duidt op het aantrekken 

van een slavenschort. Zo nederig moet met dus in de christelijke gemeente zijn. Zoals Christus 

bij de voetwassing nederig was, zo moet de houding onderling in de gemeente zijn. Mensen 

moeten hun hoogmoed tegenover God afleggen, dan alleen kunnen ze ook nederig zijn 

tegenover mensen.  

 

Vers 6 

De krachtige hand van God heeft twee aspecten in zich. Het is een tuchtigende hand, dat wil 

zeggen dat God het lijden toestaat. Het is ook een bevrijdende hand, dit doet denken aan de 

uittocht uit Egypte (Ex. 3:19). De vernedering betekent: sta toe dat anderen je vernederen of 

aanvaard het om vernederd te worden. Het vernederen onder Gods hand betekent ook in dit 

verband je klein maken voor God. Juist door je klein te maken, door afhankelijk te zijn van de 

Heere en door je toevlucht bij Hem te nemen zal God je verhogen. Zo kunnen de gelovigen 

erop vertrouwen dat het lijden niet voor altijd zal duren, maar dat er een tijd van verhoging 

komt, op Gods tijd! Dit kan wijzen op de tijd van de wederkomst, maar ook tijdens het leven 

kan God ingrijpen.  

 

Vers 7 

Het woord ‘bekommernis’ of ‘zorgen’ betekent in de oorspronkelijke taal ongerustheid of 

angstige bezorgdheid. Mogelijk komt deze bezorgdheid voort uit de situatie waarin de lezers 

zich bevinden. Bezorgdheid is een vorm van trots, omdat je de zorgen op jezelf neemt in plaats 



 

van deze aan  God toevertrouwt. Wanneer je je klein maakt voor God, leg je de zorgen in Zijn 

hand. Gelovigen moeten de zorgen aan God toevertrouwen, omdat Hij voor hen als een Vader 

zorgt.  

 

Vers 8 

Christenen moeten geestelijk nuchter zijn (dus niet bedwelmd door schadelijke invloeden, 

maar helder van gedachten, zie ook Luc. 21:34) en christenen moeten waakzaam 

(opmerkzaam, op je hoede) zijn. Want de duivel is hun tegenstander en hij is er voortdurend 

op uit om slachtoffers te maken. De duivel is Gods tegenstander en daarom ook tegenstander 

van Gods kerk. Petrus gebruikt hier het beeld van de leeuw. Een leeuw is krachtig en 

afschrikwekkend door zijn gebrul. Hij sluipt eerst dichtbij en op het laatste moment geeft hij 

een brul, zodat zijn prooi verstijft van schrik en dan pakt hij het. Precies zo gaat de duivel te 

werk, hij sluipt de kerk binnen, je hebt het vaak niet in de gaten en dan plotseling slaat hij toe. 

In die tijd gaf de duivel de gemeenteleden het gevoel dat ze achterlijk waren als christen, dat 

kan nu ook zo zijn. De leeuw bedreigt de kudde, om een zwak schaap of een lammetje als 

prooi te kunnen veroveren. De gelovigen zullen verschikt worden door de aanvallen van de 

satan, maar toch hebben ze de verzekering dat ze door God bewaard zullen worden (1 petr. 

1:5) 

 

Vers 9 

Als de aanvallen van de satan komen, moeten de gelovigen weerstand bieden. Niet vluchten, 

dat helpt niet. Weerstand bieden kunnen ze alleen door vast te staan in het geloof. Moeten ze 

dan een sterk geloof hebben? Nee de vastheid ligt in de inhoud van het geloof. Ze moeten 

trouw zijn aan Christus en Christus zal hen zeker beschermen. Ze moeten ook bedenken dat 

lijden niet het laatste woord heeft, maar dat God trouw is aan Zijn belofte dat de heerlijkheid 

voor hen is weggelegd. Ook wijst Petrus zijn lezers erop dat niet alleen hen lijden treft, maar 

alle volgelingen van Christus wereldwijd ervaren lijden. Het is een taak die christenen ten deel 

valt, omwille van hun Heere zullen ze lijden.  

 

Vers 10 

Zoals er veel vormen van lijden zijn, zo is God de God van alle genade. De God die genade 

verleent om dit lijden te dragen, Die heeft de gelovigen geroepen/bestemd tot eeuwige 

heerlijkheid op grond van het offer van Jezus Christus. Heerlijkheid betekent Jezus zien in Zijn 

volmaakte schoonheid. God Zelf staat er voor in, dat Hij Zijn kudde bewaart. Petrus maakt met 

vier werkwoorden duidelijk hoe God dat doet, Hij moge u toerusten(gereed maken om te 

gebruiken), bevestigen (vastmaken, zoals een boom wortelt zo moet een gelovige in Christus 

wortelen), versterken(kracht vermeerderen om vol te houden) en funderen (onwankelbaar 

doen zijn). Dit herinnert zijn lezers eraan dat God hen kracht zal geven om te volharden tot het 

einde. Nu hebben ze te maken met een korte tijd van lijden, dat wil zeggen de periode vanaf 

Christus hemelvaart tot Zijn wederkomst vormt voor de gelovigen de korte tijd van lijden.  

 



 

Vers 11 

Dit vers is een lofprijzing en afsluiting van het betoog van Petrus. Omdat God soeverein is en 

heerst over alles, hebben de gelovigen niets te vrezen. ‘Heerlijkheid’ wijst op Gods uitstraling 

die overweldigend is. ‘Kracht’ geeft zijn oneindige sterkte en mogelijkheden tot ingrijpen aan. 

Tot in eeuwigheid is God Degene die kracht en heerlijkheid bezit. 

 

Vers 12 

Vers 12 tot 14 vormen de slotwoorden van de brief. Silvanus (Romeinse naam) ook wel Silas 

(Griekse vorm van zijn joodse naam) genoemd, is secretaris of bezorger van de brief, beide 

opties sluiten elkaar niet uit. Silvanus heeft de brief waarschijnlijk gebracht en mondeling 

toegelicht. Daarom heeft Petrus ook met weinig woorden geschreven, Silvanus kan het immers 

mondeling toelichten. Om die reden onderstreept Paulus ook dat Silvanus volgens hem een 

trouwe broeder is. ‘zo ik acht’ of ‘naar ik meen’, drukt geen twijfel uit maar juist zekerheid. 

Silvanus wordt in Handelingen 15:22 en 32 zelfs een profeet genoemd. ‘Vermanen’  of 

‘aansporen’ heeft hier de betekenis van bemoedigen.  Betuigen is een woord dat een sterk 

appel doet op de lezers en tevens de autoriteit van de schrijver aangeeft. Petrus vat zijn brief 

als het ware kort samen door te benadrukken dat dit de echte genade van God is, om te 

midden van vervolging en lijden staande te blijven. Genade vormt het hart van de brief, want 

God houdt Zijn kinderen staande. 

 

Vers 13 

De mede-uitverkoren gemeente wijst op de gemeente te Rome. Babylon wordt vaker gebruikt 

in de Bijbel als aanduiding voor de stad Rome. Babylon staat symbool voor een plaats van 

grote rijkdom, afgoderij en decadentie. Rome is in de tijd van Petrus een dergelijke stad. Het 

Oudtestamentische Babylon herinnert de gelovigen eraan dat zij uitverkoren vreemdelingen 

zijn, 1 petrus 1:1-2. Markus is dezelfde persoon als Johannes Markus, die met Paulus en 

Barnabas optrok tijdens hun eerste zendingsreis. Petrus zou Markus hebben gekend vanaf de 

begintijd, omdat de gemeente in het huis van zijn moeder bijeenkwam (Hand. 12:12). 

Daarnaast blijkt dat er een nauwe relatie is tussen Petrus en Markus, omdat Petrus hem zijn 

zoon noemt. Dit moeten we niet letterlijk opvatten, maar wijst op een sterke (geestelijke) band 

tussen Petrus en Markus. 

 

Vers 14 

Elkaar groeten met een kus van liefde is uiting geven aan de liefdesband die er onderling is, 

door Christus. In het oosten gaf de liefdeskus uitdrukking aan een hartelijke familieband of 

hechte vriendschapsband. Per context en cultuur kan dit verschillen, bij ons zou het ook om 

een handdruk en een wens kunnen gaan. Omdat de brief een rondzendbrief is bekent dit ook 

dat men elkaar de groeten moet overbrengen als de brief naar een andere gemeente in Klein-

Azie wordt gebracht. Petrus sluit zijn brief af met een laatste zegen, het is zijn wens en gebed 

dat de lezers vrede zullen hebben(een joodse groet: sjaloom). Jezus zelf gaf deze groet ook 

na zijn opstanding aan zijn volgelingen. Vrede is het klimaat en gezindheid waarin gelovigen 



 

samen mogen leven en elkaar mogen dienen. Het is een innerlijke rust en zekerheid dat Gods 

genade hen helpt in de strijd tegen de satan en in lijden. De vrede bestaat niet buiten Christus 

Jezus om.  Christus geeft vrede aan hen die met Hem verbonden zijn en daardoor ook met 

elkaar verbonden zijn. 

 

De brug naar jongeren  

De roeping van ouderlingen 

Ouderlingen in de gemeente kennen de jongeren vast wel, omdat ze voorin de kerk zitten en 

omdat ze op huisbezoek komen. Misschien zien sommige jongeren wel tegen de ouderlingen 

op of verwachten ze dat ouderlingen perfect zijn. Niets is minder waar, ouderlingen zijn 

mensen die door de gemeente gekozen zijn en ook hun fouten en gebreken hebben. Daarom 

hebben ze soms een vermaning nodig, zoals Petrus die hier ook geeft. Ouderlingen mogen 

niet heerszuchtig worden, maar moeten juist dienen en de gemeente op het oog hebben. Van 

Ouderlingen mag wel verwacht worden dat ze de gemeente leiden en dat ze ook oog hebben 

voor jongeren en voor het hart van de jongeren.  

 

Onderdanigheid 

De jongeren worden in dit stukje opgeroepen om de ouderlingen te gehoorzamen. Dat is voor 

jongeren soms lastig. Jongeren zijn soms vooruitstrevender dan ouderen, dat is heel 

begrijpelijk want vaak komt dit uit een stukje enthousiasme voort. Dat is mooi! Voor jongeren 

is het wel soms lastig om de kerkenraad te gehoorzamen. Dat kan heel praktisch bijvoorbeeld 

in dingen die sommige jongeren wel graag zouden zien in de eredienst, terwijl de kerkenraad 

dat liever niet heeft. Dan is het voor jongeren belangrijk om het gezag van de kerkenraad te 

accepteren.  

 

God beschermt tegen de duivel 

Dat de duivel rondgaat als een brullende/briesende leeuw merken we maar al te goed. Er 

worden aanvallen gedaan op voorgangers van gemeenten, maar ook de individuele gelovige 

krijgt te maken met de aanvallen van de duivel. Jongeren vormen daarin een extra belangrijke 

prooi, als de duivel immers de jongeren voor zich weet in te winnen dan heeft hij ze voor de 

rest van hun leven en daarna. Aanvallen op jongeren komen uit allerlei hoeken: 

leeftijdsgenoten die meetrekken de zonde in, de films die jongeren kijken, de muziek die ze 

luisteren, het feit dat de duivel er voor zorgt dat er nauwelijks tijd is om de Bijbel te openen. 

Als de duivel onze tijd heeft, dan heeft hij ons helemaal. De duivel weet goed dat God werkt 

door Zijn Woord. Als het Woord dicht blijft, zijn de gevolgen groot!  

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  

Je kunt de opdracht plenair nabespreken of er voor kiezen de jongeren in groepjes van vier 

hun antwoorden uit te wisselen.  

 



 

De Bijbel open 

1. Jongeren zullen wellicht als kernen van dit gedeelte zien: de taak van de ouderlingen en 

God die zijn kudde beschermt. Andere kernen zijn: elkaar onderdanig zijn en 

waakzaamheid tegen de aanvallen van de duivel. 

2.  

a. Het juiste antwoord is: van Christus. Kerk (afkomstig van het woord Kuriake) betekent 

dat wat van de Heere is. Niet de gemeenteleden maken de dienst uit, ook niet de 

kerkenraad. Iedereen moet gehoorzaam zijn aan Christus. 

b. Eigen antwoord. Mogelijke antwoorden zijn: de gemeente leiden, huisbezoek doen, 

luisteren naar jongeren in de gemeente. Open staan voor vragen van gemeenteleden.  

c. Toezicht houden op de leer en handhaven van de tucht. 

d. Eigen antwoord. Bijvoorbeeld door bescheiden te zijn en zich dienend op te stellen. 

e. Nee, het is genadeloon. Onverdiend. 

f. Dat de ouderlingen de gemeente voorgaan in het lezen in Gods Woord. Daarin is 

voeding te vinden voor de kudde. 

 

3.  

a. Onderdanig zijn betekent het gezag respecteren en luisteren naar de kerkenraad. Ook 

al is dat soms lastig. Sommige jongeren vinden de kerkenraad ‘ouderwets’. Daarom is 

het goed te bedenken dat de kerkenraad niet alleen oog heeft voor de opgroeiende 

generatie, maar voor het geheel van de gemeente. Wat voor sommige jongeren geen 

probleem is, is dat voor oudere gemeenteleden wel. De kerkenraad is geroepen om 

het goede voor de hele gemeente te zoeken.  

b. Misschien omdat het juist voor hen ‘lastig’ is? In ieder geval komt de oproep dicht bij 

vanavond.  

c. Deel memoblaadjes uit en laat het jongeren opschrijven. 

d. Eigen antwoord. 

 

Stelling: spreek hier met elkaar over door. Nederigheid is een goede deugd, maar je hoeft 

jezelf niet in een hoekje te laten zetten.  

 

4.  

a. Eigen antwoord. 

b. Eigen antwoord. Concreet kunnen dit voorbeelden zijn als: ruzie in de kerk, 

voorgangers die in zonden vallen, mensen die een andere (doop)visie aanhangen. De 

tijd van gemeenteleden gebruiken, zodat ze geen tijd meer hebben om zich in te zetten 

voor de gemeente.  

c. Christus bidt voor Zijn gemeente en de gemeente moet nuchter en waakzaam zijn. 

Heel in concreet in het gebed waken. 

d. God houdt Zijn kerk staande tegen het woeden van de hele wereld, hoewel de kerk 

klein en nietig kan lijken soms. 

 

 



 

5.  

a. Neem de tijd voor deze studieopdracht en deel de resultaten met elkaar.  

b. Onze groeten zijn vaak oppervlakkig. Petrus wenst zijn lezers vrede toe, diepe vrede, 

Gods sjaloom. Het groeten met een kus van liefde zouden wij niet meer doen, dat is 

nu vergelijkbaar met onze handdruk of onze hug.  

c. Dat er bij de Heere genade te krijgen is. De Heere geeft niet alleen genade, Hij IS 

genadig. 

d. Persoonlijk antwoord. je kunt dit wel met de jongeren bespreken. Misschien mag je als 

leidinggevende hier ook iets doorgeven als je zelf de God van alle genade persoonlijk 

kent.  Een aantal jongeren zal niet bevestigen dat ze God persoonlijk als God van alle 

genade kennen, maar misschien geven ze aan dat het hen bemoedigt dat er genade 

bij God te krijgen is.  

 

Slotopdracht 

Een mooie opdracht om samen terug te kijken op 1 Petrus. 


