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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over 1 Petrus 1,3 (Schriftlezing 1 Petrus 1,1-12 – bij het project: de hoop die in ons leeft – Jezus volgen 

in een verwarrende tijd) 

Petrus noemt zijn lezers vreemdelingen. Dat zegt blijkbaar iets over hun identiteit en wellicht ook over onze 

identiteit vandaag als christenen. Maar wat is dat dan? Waarom ben je vreemd? En is het niet vreemd om 

vreemd te zijn?  

Petrus laat ons vier kanten opkijken om iets te ontdekken van wie we zijn: 

1) Omhoog – (vers 2) we zijn door God de Vader voorbestemd om, geheiligd door de Geest, 

gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Uit God, door God, 

tot God. Dat is wie we allereerst zijn. Dus als we onze identiteit willen leven moeten we steeds weer 

omhoog kijken, want bij God beginnen wij. 

2) Achterom – want God heeft grote dingen gedaan. Dat heeft hij hier op deze wereld gedaan in het 

verleden. Petrus wijst dan met name op de opstanding van Jezus Christus. Daar moeten we steeds 

weer bij stil staan, Hem gedenken. Want door hem zijn wij wie we zijn: geredde, verloste kinderen 

van het leven.  

3) Vooruit – juist de opstanding van Jezus vult ons met hoop voor de toekomst. Laat ons dus vol 

vertrouwen vooruit kijken. Hij is ons voorgegaan – verheerlijkt, levend met God. Dat is ook onze 

toekomst. Daar hopen we op. Niet als optimisme zonder fundament, maar als zekerheid. Want deze 

hoop is gebaseerd op wat in het verleden gebeurd is: de opstanding. Daardoor zijn wij mensen vol 

hoop.  

4) Om ons heen – we leven niet in de toekomst, we leven nu. En juist vanuit het omhoog, achteruit en 

vooruit kijken, kunnen we vandaag om ons heen kijken. Dat maakt ons wel tot vreemdelingen. Want 

we houden van God. Maar laat dát dan ook onze vreemdheid zijn: liefde voor God, geloof in Jezus 

Christus, leven uit de Geest, ontzag voor de Drie-enige. Laten we vreemd zijn door onze hoop – dan 

leven we nu al onze redding: leven met de levende God. Zijn leven doet hopen. 

Besprekingsvragen   
Hieronder staan meer vragen dan normaal. Dat is ook de bedoeling, omdat de vragen ook opgesteld zijn om 

in kringen en dergelijke te gebruiken rondom dit project.  

1. Met welk van de volgende dieren voel jij je als christen het meest verwant: ‘grijze muis’, ‘vreemde 

vogel’, ‘trouwe hond’, ‘spartelende vis’? 

2. Wat is volgens jou de identiteit van een christen? En van de kerk?    

3. En wat zegt jouw omschrijving voor de roeping van christenen en de kerk? Wat moeten ze doen 

om die identiteit in praktijk te brengen? 



4. Hoe vind je dat we als gemeente onze identiteit beleven en in praktijk brengen?   

5. In de preek worden vier blikrichtingen omschreven. Kijk nu eens even naar jezelf: welke 

blikrichting heb jij vooral? En welke kant kijk je niet zo vaak op? Wat vind je daarvan? 

6. Lees Marcus 16,1-8: welke verschillen zie je tussen Petrus’ eerste reactie op de opstanding en de 

woorden die hij in zijn brief schrijft?   

7. Hoe kun jij meer uit de hoop die de opstanding geeft gaan leven?  

8. Ervaar je jezelf wel eens als een vreemdeling doordat je christen bent? Vertel daar eens wat over. 

9. Hoe sluit dat aan bij de omschrijving van vreemdheid die in de preek voorkomt (vreemd zijn door 

liefde, genade, vruchten van de Geest, diep ontzag)?   

10. Ligt in dat vreemdelingschap ook een kans voor christenen/de kerk? En maak dat eens concreet 

voor ervaringen van vreemdheid in je eigen leven: welke mogelijkheden doen zich daardoor 

voor? 

11. Petrus benadrukt dat beproeving en lijden waarin je volhardt bij echt geloof horen (vers 6). Heeft 

dat iets met vreemdeling zijn te maken? En ervaren wij wel of geen beproevingen en strijd in ons 

eigen leven?  

12. Stille tijd: lees met elkaar de volgende woorden en wees dan samen stil en laat de woorden in je 

omgaan. Luister naar wat de Geest je te zeggen heeft. ‘Maar hij zei tegen hen: ‘wees niet bang. U 

zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, 

dat is de plaats waar hij was neergelegd.’  

13. Wie ga jij komende week hoop geven?  

14. Verzamel gebedspunten vanuit wat besproken is en bid samen.  

15. Zingtip: GK 161 

    

Teksten om te lezen 
Filippenzen 1,27-30 

Psalm 124 

Exodus 24,3-11 

Hebreeën 11,13-16 

 

 


