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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over 1 Petrus 5,6.9a (Schriftlezing 1 Petrus 5)  

Petrus zegt: stel je onder Gods gezag en verzet je tegen de duivel. 5 aanwijzingen om dat te doen – juist in 

onze verwarrende tijden. 

1) Leef in gemeenschap – verbind je in een tijd van individualisme aan het lichaam van Christus. Kies 

ervoor om naar je mogelijkheden mee te doen.  

2) Dompel je onder in Gods verhaal – in een tijd waarin God dood verklaard is en de hemel dicht, 

moeten we het verhaal van God steeds weer opzoeken en tot ons door laten dringen. Dagelijks, 

wekelijks en in de getijden van het jaar. 

3) Wees klein en kwetsbaar bij God – in een tijd waarin op allerlei manieren erkenning, waardering en 

bevestiging bij mensen gezocht wordt en waarin het gevaar op de loer ligt dat we onszelf verstoppen 

– daar mogen we bij God tevoorschijn komen. Klein, kwetsbaar, met schaamte en schuld – om daar 

zijn liefde te ontvangen en alles te horen waar ons hart naar verlangt. 

4) Leef biddend – in een tijd waarin er constant drukte en afleiding is – zoek God in gebed, in de stilte, 

neem afstand en praat met je Vader. Zoek die rust jaarlijks, wekelijks, dagelijks – ja zelfs ieder uur. 

5) Wees dankbaar en verwonderd over Gods overvloed – in een tijd waarin het leven platgeslagen 

wordt door cijfers, geld en berekeningen – ontvang het leven als een geschenk en zoek naar Gods 

heerlijkheid in de dingen van het leven. Vol dankbaarheid en verwondering. Vast, geef en vier omdat 

je mens mag zijn in Gods schitterende wereld. 

Met andere woorden: maak van je leven een eredienst – één lange liturgie. En ervaar zo dat het werkelijk de 

genade van God is die jou en ons staande houdt.  

Besprekingsvragen   
1. Denk eens na over groepen mensen die als minderheid in de samenleving hun identiteit 

proberen te bewaren. Hoe doen ze dat? (Denk bijvoorbeeld aan: ‘Friezen’, ‘mensen  van 

allochtone afkomst’, ‘fans van een voetbalclub’, ‘studenten’, ‘Amish’, ‘Joden’). Wat kunnen 

christenen/kerken daarvan leren? 

2. Maarten Luther sprak over de duivel als de ‘aap van God’, vanwege zijn na-aapgedrag. Wat vind 

je van die typering? Kom je de duivel wel eens tegen? Hoe kun je waakzaam zijn voor de duivel? 

3. Leef in gemeenschap – wat vind jij daar moeilijk aan? Geloof je dat dit helpt om dicht bij God te 

blijven?  

4. In 1 Petrus 5,2-3 wijst Petrus drie kerntaken aan van oudsten: hoeden (beschermen); toezicht 

houden en het goede voorbeeld geven. Welk van die taken vind jij het belangrijkst voor onze 

gemeente? Waarom? Hoe kun jij anderen op die drie manieren leiding geven?  



5. Waarom zou Petrus zo nadrukkelijk de jongeren oproepen om het gezag van de oudsten te 

erkennen?  

6. Dompel je onder in Gods verhaal – doe je dat? Welke structuren heb je hiervoor? Hoe zouden 

we hier elkaar in kunnen helpen?  

7. Is dit onderdompelen ook niet een beetje je kop in het zand steken? Veel met God bezig gaan, 

zodat je die stemmen die zeggen dat God niet bestaat kunt verdringen. Of zit dat toch anders?  

8. Wees klein en kwetsbaar bij God – stel je eens voor dat een goede vriend, of iemand in de kerk 

alles van je zou weten. Echt alles: elke gedachte, elk gebaar, elke gebeurtenis. Hoe zou je dat 

vinden?  

9. En als je beseft dat God jou zo kent – hoe voelt dat?  

10. Leef biddend – neem je heel bewust en regelmatig tijd met God? Bid je wel eens tijdens de dag 

van die korte gebeden?  

11. Wees verwonderd en dankbaar voor Gods overvloed – Zijn verwondering en dankbaarheid 

woorden die jou kenmerken? Als dat niet zo sterk het geval is: hoe kun jij groeien in aandacht 

voor alles wat God geeft?  

12. Wat hebben deze 5 punten te maken met vreemdelingschap en priesterschap? Met andere 

woorden: wat is de missionaire waarde van deze aanwijzingen? Wat heeft je ongelovige 

medemens er aan dat jij je onder Gods gezag stelt?  

13. Wat neem je uit dit project mee als belangrijkste aandachtpunten/lessen/eyeopeners voor jezelf 

en voor ons als gemeente?  

14. Willen jullie de belangrijkste aandachtspunten/lessen/eyeopeners voor de gemeente 

opschrijven en delen met het werkveld missie? (voorzitter is Bert Keegstra).  

15. 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: U mag uw zorgen op hem afwentelen, 

want u ligt hem na aan het hart. Al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft 

u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig 

maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe voor 

eeuwig. Amen. (1 Petrus 5,7.10-11) 

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

17. Zingtip: GK 145, GK 164   

Teksten om te lezen 
Johannes 10,11-19 

Efeziërs 6,10-18 

Openbaring 20 

1 Tessalonicenzen 5 

 

 


