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?
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. 22:1725). 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.

