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1 Petrus 1: 1-2 

1Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan 

de uitverkorenen die als vreemdelingen 

verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia 

en Bitynië verblijven, 2door God, de Vader, 

voorbestemd om, geheiligd door de Geest, 

gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met 

zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij 

u en vrede, in overvloed. 

1. Van wie 

2. Aan wie 

3. Groetwoord 
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1Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan 

de uitverkorenen die als vreemdelingen 

verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia 

en Bitynië verblijven, 2door God, de Vader, 

voorbestemd om, geheiligd door de Geest, 

gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met 

zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij 

u en vrede, in overvloed. 

1.Van wie 
Petrus – (hier zonder geboortenaam Simon)  
Grieks: Petros = Hebr.: Kefas = rots(brokken) 
zinspeling op doelstelling: vast maken  

Apostel van Jezus Christus.  
Betekenis: Gezant. Bode met de autoriteit van degene die hem zendt. 
Bijzonder: Jezus Christus zelf (Hebr. 3:1) 

De 12 oog- en oorgetuigen van Jezus  
Andere: Paulus, Jakobus (de broer van Jezus), e.a.  

Petrus is apostel van Jezus Christus = autoriteit, spreekt alsof Jezus 
spreekt. 

2. Aan wie 

Ontvanger: vreemdelingen, verspreid (diaspora) = 
aanduiding: ze zijn niet thuis in deze wereld. 
Christenen zijn op weg  

…weg van het oude  

… onderweg naar een nieuw thuis (huis/land/rijk)  

2. Aan wie 

Ontvanger: vreemdelingen, verspreid (diaspora) = 
aanduiding: ze zijn niet thuis in deze wereld. 
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2. Aan wie 

Ontvanger: vreemdelingen, verspreid (diaspora) = aanduiding: ze zijn 
niet thuis in deze wereld. 
Wij zijn pelgrims, toeristen, vreemde. 
 

Diaspora – hier niet: de Jodenchristenen 

Christenen zijn net als de Joden in de diaspora. 

 

2. Aan wie 

Uitverkorenen (voorbestemd)  - hier niet: kiezen uit een aantal. 
Ook Jezus was uitverkoren. Engelen zijn uitverkoren. 

Uitverkoren = kostbaar, uitstekend, alsof je uit een aantal de ene 
gekozen heb. 

 

uitverkoren door de Vader 

geheiligd door de Geest  

te gehoorzamen aan Jezus Christus 

de besprenkeling met zijn bloed. 
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3. Groet 

Genade en vrede,  

in overvloed. 

 

Genade – (charis) Groetwoord in Rome-Griekenland: Wens: dat je 
iets aangenaam mag ontvangen, wat je blij maakt. 

Petrus en Paulus vullen dit groetwoord door te zeggen hoe deze 
wens vervuld wordt: genade van God, vergeving. 

 

Genade zij u = meer dan een groet, het is gebed! 

Vrede – de angst overwinnen.  

Genade moet werkzaam worden dat de vrede zich kan uitbreiden 

 

1 Petrus 1: 3-12 

3Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus 
Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw 
geboren doen worden door de opstanding van Jezus 
Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. 4-5Er 
wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u 
gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis 
die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het 
einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. 6Verheug 
u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte 
tijd allerlei beproevingen verduren.  

7Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel 
kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het 
vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem 
wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. 8U hebt hem 
lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu 
te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, 
hemelse vreugde, 9omdat u het einddoel van uw geloof 
bereikt: uw redding. 10Wat die redding inhoudt, trachtten 
de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de 
genade die u ten deel zou vallen.  
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11Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke 
omstandigheden Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, 
doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna 
in Gods luister zou delen. 12Er werd hun geopenbaard dat 
deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor 
u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u 
het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige 
Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn 
geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. 

• Lofprijs - Welke God?  God die… 

• Onze bestemming  God die ons… 
(Wat heeft God gedaan! niet: Wat moeten wij doen?) 

• Centrale daad van God: opnieuw geboren doen worden 
Verschil: Schepper / Herschepper 
Geprezen zij God die de wereld geschapen heeft… 
Geprezen zij God die ons opnieuw geboren deed worden… 

Methode voor Bijbelstudie door vragen: Op welke vraag 
geven bepaalde zinsneden/woorden antwoord? Dus… 

• “…in zijn grote barmhartigheid” (1:3) is het antwoord op de 
vraag:  Wat was de oorzaak/motivatie van Gods handelen? 

• “…door de opstanding van Jezus Christus uit de dood” is het 
antwoord op de vraag: Hoe? (Historisch feit als oorzaak) 

• “…waardoor wij leven in hoop” – letterlijk: “…tot een 
levendige hoop” is het antwoord op de vraag: …  
Wat was resultaat /uitwerking ervan voor ons?  

 

Rode draad: LEVENDIGE HOOP (vers 3) 

 

ERFENIS (vers 4) Wat wordt over deze erfenis gezegd? 

• Onvergankelijk - Onbevlekt (ongerept) - Onverwelkbaar 

• Er wacht ons – letterlijk: het wordt bewaakt voor ons. 
(staat klaar!)  

• In de Hemel (nog onzichtbaar, maar absoluut veilig) 

• Wij worden beschermd voor deze erfenis! 
Wat houdt beschermen in? Voorwaarde? 
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Beschermen / bewaken 

• Wat heeft God beloofd? 

“…u, die door Gods kracht wordt 
beschermd omdat u gelooft” 

1Petrus 1:4 

Rode draad: LEVENDIGE HOOP (vers 3) 

 

REDDING (5-12) 

Zal geopenbaard worden. Wanneer? Einde van de tijd = ? 

 

Rode draad: LEVENDIGE HOOP (vers 3) 

 

REDDING (5-12) 

Zal geopenbaard worden. Wanneer? Einde van de tijd = ? 

 

1PETRUS 1: 6 – TROOST VOOR BEDROEFDE CHRISTENEN 

 

Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog 
een korte tijd allerlei beproevingen verduren.  
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Over deze redding zegt Petrus drie dingen: vers 5-12 

1 Onderwerp van toekomstige onthulling (vers 5) (staat klaar om onthult te worden) 

Als wij aankomen in de hemel / erfenis, zal de volle werkelijkheid onthuld worden. 
 

2 Reden voor vreugde (6-9) – voor wie? De lezer. De uitverkorenen, de wedergeborenen, etc. voor 
droevige, - en liefhebbende. 

1) Toetsingen veelvoudig, als het zijn MOET – dit is troost.  Newton: wat Jezus in mijn leven heeft 
gelegd (aan nood) was altijd noodzakelijk; wat Hij mij niet gaf was niet noodzakelijk. 
Als Jezus de Goede Herder is, heb ik geen tekort. 

2) Voor een korte tijd. Voor lijkt het lang, maar gezien de eeuwigheid.. 

3) Het gaat om de toetsing van ons geloof; noodzakelijk. Iedere waarde moet getoetst worden of die 
echt is. 

4) Toetsing van geloof is kostbaarder dan goud toetsen. Geestelijk leven is belangrijker dan goud! 

5) Weten wat het doel is van de toetsing: bij wederkomst wordt ook ons geloof zichtbaar tot 
heerlijkheid van god. 

Liefhebbende:  wie mag zich verblijden  op de openbaring van christus? Degene die hem liefheeft. 
3 inhoud van een verkondiging (10-12) 

Gezegend/geprezen Gij, Heer onze God en God van onze vaderen, 

God van Abraham, God van Izaäk en God van Jakob, 

De grote, machtige en ontzagwekkende God, allerhoogste God, 

die weldaden bewijst en het al tot zijn bezit vormt, 

die de trouw van de vaderen gedenkt  

en een verlosser brengt aan de kinderen van hun kinderen, 

ter wille van zijn Naam, in liefde, 

Koning, helper, bevrijder en schild, 

Gezegend Gij, Heer, schild van Abraham. 
 
1ste beracha (zegening) van het Joodse Achttiengebed 


