Vreemdelingen
Gesprekspapier bij de preek over 1 Petrus 1:1-12
Preek A: 1 Petrus 1:1 – 12 (8 april JK, HS, 15 April MK)

Kerntekst(en)

We hebben in de preken niet het hele gedeelte
helemaal uitgewerkt. Dus er is ook buiten deze

vers 1 en 5 – Aan de

vragen om stof genoeg voor gesprek. Lees samen

uitverkorenen die als

het gedeelte nog eens door, en bespreek het met

vreemdelingen verspreid [wonen]

elkaar. Daarna kun je eventueel nog onderstaande

(…) Er wacht u, die door Gods

vragen gebruiken.

kracht wordt beschermd omdat u
gelooft, in de hemel een
onvergankelijke, ongerepte

Leven als vreemdelingen

erfenis die nooit verwelkt.

Petrus noemt de mensen aan wie hij deze brief
schrijft vreemdelingen, die verspreid leven in
‘diaspora’, (=verstrooiing). De betekenis van dat

woord ligt dicht aan tegen dat van ballingschap. Dat is: hier op deze aarde is voor hen
geen thuis.
•

Vraag: Herken je dat als christen in deze tijd? Wat maakt je dan vreemdeling? Wat
betekent het dan dat je een ander thuis/ vaderland hebt dan veel anderen? Hoe geef
je dat vorm in je leven, dat je hier geen ‘blijvende plek’ hebt?

Deze vreemdelingen moeten in deze wereld allerlei beproeving verdragen, (1:6) Omdat ze
niet mee doen met de mensen om hen heen (losbandigheid, afgoderij), krijgen ze kritiek
te verduren. (4:3-5). Dit brengt lijden met zich mee. (3:13, 14 en 4:12, 13)
•

Vraag: herken je dit ik je eigen leven? Hoe ga je om met lijden dat hier uit voortkomt?
Wat is dan je hoop? (vers 3)

In de kracht van God beschermd
In het midden van die verzoeking worden ze in de kracht van God bewaard. Niet in eigen
kracht. De Kracht van God is in de Bijbel vaak ook de Kracht van de Heilige Geest.

Bewaard: behouden zijn en behouden blijven (tenminste houdbaar tot) Zoals iets wordt
bewaard in een schatkist.

•

Vraag: Vertel aan elkaar waar je zelf de Kracht van God / het werk van de Heilige Geest
het meest nodig hebt om vol te houden in de beproeving en te blijven leven in hoop.

Een ongerepte erfenis
Petrus spreekt van een erfenis die wacht op de vreemdelingen die nu worden beproefd.
Die erfenis wordt nooit lelijk en gaat nooit kapot.
•

Vraag: Wat spreekt je aan bij die beeldspraak van Erfenis? Wat ligt er dan voor je klaar?
En wat betekent dat voor je leven vandaag?

Afsluiting
Neem tijd voor gebed, bid voor elkaar in de beproeving, bid om geloof en hoop, bid dat
je je mag verheugen in het midden van de beproeving over de heerlijkheid die je zult zien.
(vers 5 en 6)

