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Opbouw wandeling

Gebed (samen)
Open met een kort gebed

Bijbellezing (samen)
Lees samen het bijbelgedeelte

Verhalen delen (2-tal)
Wat houdt je bezig? Is ‘in beweging’
van vorige keer gelukt?

Bijbelstudie (2-tal)
Bespreek de vragen

In beweging (2-tal)
Welke stap ga je concreet zetten?

Gebed (2-tal of samen)
Sluit thuis af met gebed.
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Gebed (samen)
Open met een kort gebed

Bijbellezing (samen)
Lees 1 Petrus 1:1-6 (NBV)

1 Van Petrus, apostel van Jezus Christus. 
Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen 
verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, 
Asia en Bitynië verblijven, 2 door 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. 
3 Geprezen 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. 4-5 Er 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

Blok 5 - Gesprek 1

Uitverkoren vreemdelingen
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Bijbellezing (samen - vervolg) 
zeker geopenbaard zal worden. 6 Verheug 
u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet 
nog een korte tijd allerlei beproevingen 
verduren. 

Verhalen delen (2-tal)
Lees onderstaande citaten:

“Ik merk regelmatig dat ik me door mijn 
geloof in God een beetje een vreemdeling 
voel in mijn eigen omgeving. Soms word 
ik raar aangekeken om de keuzes die ik 
maak. Mijn collega’s en vriendinnen die niet 
geloven, begrijpen niet altijd waarom ik 
bepaalde dingen wel of niet doe, en dat is 
andersom eigenlijk ook zo. Soms denk ik dat 
die kloof in onze tijd steeds groter wordt. 
(Marianne)

“Ik weet dat de Bijbel zegt dat we door het 
geloof in God, vreemdelingen worden in 
deze wereld, maar als ik heel eerlijk ben, 
ervaar ik dat lang niet altijd zo. Eigenlijk voel 
ik me heel goed thuis in onze Nederlandse 
samenleving. Ik denk trouwens dat mijn 
levensstijl helemaal niet zo verschilt van de 

Blok 5 - Gesprek 1
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mensen om mij heen die niet geloven. Soms 
vraag ik me af of dat wel een goede zaak is. 
(Erik). 

In welk citaat herken jij jezelf het meest? 
Hoe komt dat vooral?

Bijbelstudie (2-tal)
Volgens de Petrusbrief zijn we 
uitverkorenen, zoals eens Abraham 
uitverkoren werd om de stamvader van 
een groot volk te zijn. Zijn hele leven heeft 
hij als vreemdeling overal heen gereisd, 
zonder een vaste woonplaats. Ook wij zijn 
op reis, door God zelf voorbestemd, naar 
een prachtige toekomst. 
 a.  Welke uitdrukkingen gebruikt Petrus 

allemaal om te beschrijven waarvoor 
God ons in Christus bestemd heeft. 
Wat valt je hierin op? 

 b.  Je identiteit dat is wie je bent. Welke 
dingen bepalen vooral jouw identiteit? 
Je afkomst? Je werk? Je gezin? Je 
geloof? Je vrienden? 

 c.  Een hemelse erfenis is ons beloofd. 
Welke dingen zorgen ervoor dat je hier 
sterker op gericht bent en wat zorgt 

Blok 5 - Gesprek 1
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dat je hier minder op gericht bent? 
 d.  Hoe kunnen we als christenen in 

onze samenleving, als minderheid, 
de hoop kenbaar maken die wij 
hebben door Jezus Christus? En welke 
moeilijkheden ervaren we daarbij? 

In beweging
In ons dagelijkse leven maken we vaak 
keuzes. Meestal kost ons dat geen moeite. 
Maar soms staan we ook voor dilemma’s 
en dan merken we dat het belangrijk is wat 
de basis is van onze beslissingen. Probeer 
er de komende dagen eens op te letten 
hoe onze keuzes worden beïnvloed door 
onze identiteit. Bespreek met elkaar welke 
keuzes je denkt te gaan maken. Maak zo 
mogelijk een concrete afspraak hoe en 
wanneer je elkaar hieraan herinnert. 

Gebed 
Dank God dat je samen in verbondenheid 
met Christus mag leven. Bid voor elkaar 
hoe jullie je blik omhoog kunnen richten 
en houden. Bid om wijsheid en leiding om 
als minderheid toch overtuigd en hoopvol 
te blijven.

Blok 5 - Gesprek 1
Uitverkoren vreemdelingen
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Gebed (samen)
Dank dat God jullie bij elkaar heeft 
gebracht. Bid om Gods aanwezigheid. 

Bijbellezing (samen)
Lees 1 Petrus 2:4-10 (NBV)

4 Voeg u bij hem, bij de levende steen die 
door de mensen werd afgekeurd maar door 
God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 
5 en laat u ook zelf als levende stenen 
gebruiken voor de bouw van een geestelijke 
tempel. Vorm een heilige priesterschap 
om geestelijke offers te brengen die God, 
dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 6 
In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik 
een hoeksteen die ik heb uitgekozen om 
zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, 
komt niet bedrogen uit.’ 7 Kostbaar is hij 
voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er 
niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De steen 
die de bouwers afkeurden is de hoeksteen 
geworden.’ 8 En: ‘Het is een steen waarover 
men struikelt, een rotsblok waaraan men 

Blok 5 - Gesprek 2

Koninklijke priesters
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zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze Gods 
woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze 
bestemd. 9 Maar u bent een uitverkoren 
geslacht, een koninkrijk van priesters, 
een heilige natie, een volk dat God zich 
verworven heeft om de grote daden te 
verkondigen van hem die u uit de duisternis 
heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke 
licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent 
u Gods volk; eens viel Gods ontferming u 
niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u 
geschonken.

Verhalen delen (2-tal)
 a.  Het vorige gesprek kreeg je de 

opdracht een keuze vanuit je identiteit 
als christen te maken. Deel met elkaar 
hoe jij dit hebt aangepakt. En benoem 
ook een situatie waarin je achteraf 
dacht: hier heb ik dat niet gedaan, 
maar had ik het wel kunnen benutten. 

 b.  Wat heb je uit de laatste (focus)dienst 
meegenomen voor jou persoonlijk? 

Bijbelstudie (2-tal)
Onze identiteit in Christus heeft 
consequenties voor ons gemeentezijn. Als 
gemeente 1) voegen we ons bij Jezus (vs 

Blok 5 - Gesprek 2
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4), 2) worden we samen een gebouw van 
God (vs 5) en 3) verkondigen we de grote 
daden van God (vs 9).  
 a.  Welke beelden voor de gemeente 

gebruikt Petrus hier (vs 5,9,10)? En wat 
zegt hij over Jezus (vs 6)? Welk beeld 
spreekt jou het meeste aan? 

 b.  Hoe leg je in eenvoudige woorden uit 
wat ‘voegen bij Jezus’ (vs 4) voor jou 
betekent? Oefen dat eens met elkaar. 

 c.  Sommigen stoten zich aan de 
hoeksteen. Herken je dat bij jezelf of 
bij anderen? Bespreek dit met elkaar. 

 d.  Stefan Paas zegt in zijn boek 
‘Vreemdelingen en priesters’: 
de gemeente is een vierende 
gemeenschap waardoor het heil van 
God zich realiseert. Hoe krijgt dit vorm 
in jouw gemeente? 

In beweging
Priesters waren voorbidders voor het volk 
en zongen de lof van God. Neem iemand 
in je hoofd die niet gelooft. Vertel elkaar 
hoe en wanneer je voor deze persoon gaat 
bidden. 

Blok 5 - Gesprek 2
Koninklijke priesters
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Priesters stimuleren ook de lofzang. Welk 
lied komt bij je boven waarmee je God 
kunt loven? Zing of luister dat elke dag van 
de week. 

Gebed 
Bid voor de stad of het dorp waar jullie 
wonen. Heel specifiek voor hen die Jezus 
niet kennen. Maar ook dat in je eigen 
gemeente de lofzang en het gebed 
stimulans krijgt. Bid voor hen die je mist in 
de gemeente. 

Blok 5 - Gesprek 2
Koninklijke priesters
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Gebed (samen)
Dank dat God jullie bij elkaar heeft 
gebracht. Bid om Gods aanwezigheid. 

Verhalen delen (2-tal)
 a.  Omdat Christus Heer is, hoeven we 

niet te leven uit angst of verwarring, 
maar weten we ons geroepen tot 
getuigenis. Dr. Van de Beek schrijft 
over de corona-crisis: “Het doet me 
denken aan een situatie in de oudheid. 
Er was een verschrikkelijke epidemie 
in Rome. Wie kon, vluchtte de stad uit 
(…) Christenen bleven. Zij verzorgden 
de zieken en ze gaven de doden een 
waardige begrafenis.” Wat vind jij van 
zo’n levenshouding? Zou jij het ook 
doen?

 b.  Deel met elkaar wat uit de laatste 
(focus)dienst is blijven hangen voor 
jou persoonlijk.

Blok 5 - Gesprek 3

Geroepen tot verantwoording 
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Bijbellezing (samen)
Lees 1 Petrus 3:13-17 (NBV)

13 Overigens, wie zou u kwaad doen 
als u zich volledig inzet voor het goede? 
14 Maar zelfs als u zou lijden omwille 
van de gerechtigheid, dan bent u toch 
gelukkig te prijzen. Wees daarom niet 
bang voor de mensen en laat u door niets 
in verwarring brengen; 15 erken Christus 
als Heer en eer hem met heel uw hart. 
Vraagt iemand u waarop de hoop die in u 
leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid 
om u te verantwoorden. 16 Doe dat dan 
vooral zachtmoedig en met respect, houd 
uw geweten zuiver; dan zullen de mensen 
die zich honend over uw goede, christelijke 
levenswandel uitlaten, zich schamen over 
hun laster. 17 Het is beter te lijden, indien 
God dat wil, omdat men goeddoet dan 
omdat men kwaad doet.

Bijbelstudie (2-tal)
Ook als christenen goed doen, kunnen 
ze blootstaan aan kritiek, minachting of 
zelfs lijden, zegt Petrus in dit gedeelte. Dit 
hoeft echter niet automatisch tot angst 

Blok 5 - Gesprek 3
Geroepen tot verantwoording
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of verwarring te leiden. We zijn immers 
eigendom van Christus Jezus en leven in 
hoop. 
 a.  In welk opzicht is het belangrijk voor 

jou wat anderen over je denken? Hoe 
beïnvloedt dit de keuzes die je maakt? 

Christus als Heer erkennen heeft een 
binnen- en buitenkant. Innerlijk verbonden 
blijven met Jezus is cruciaal voor je geloof. 
Hoopvol leven komt tot uitdrukking in 
een integere houding die blijkt uit hoe 
je anderen tegemoet treedt, aankijkt en 
aanspreekt. 

 b.  Hoe wordt jouw hoop gevoed? Geef 
elkaar tips en bemoedigingen. Vertel 
elkaar wat jij concreet gaat doen. 

 c.  Woorden geven aan je geloof met 
zachtmoedigheid en respect (vs 16): 
waar denk je dan aan? En wat vraagt 
dit van jou?  

In beweging
Tien tips om woorden te geven aan 
geloof. Oefen met elkaar eens zo’n 
gesprek. Oefen samen een gesprek over 

Blok 5 - Gesprek 3
Geroepen tot verantwoording
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Hemelvaartsdag & Pinksteren, of over 
leven & dood dat je met iemand kunt 
hebben in een tussendoor ontmoeting. 

 1.  Luisteren! 
 2. Een open houding. 
 3. Laat jezelf zien 
 4. Vraag door. 
 5.  Maak verbinding met het gewone 

leven. 
 6. Zoek naar aanknopingspunten
 7.  Je hoeft niet het hele verhaal te 

vertellen. 
 8.  Vertel vanuit jouw perspectief. 
 9. Wees niet bang voor moeilijke vragen.
 10.  Kijk naar de ‘vraag’ achter de ‘vraag’. 
 

Gebed 
Bid voor een concrete ontmoeting met 
een collega of je buren waarin jij iets kunt 
delen van de hoop die je hebt. Bid voor 
elkaar dat je hoop in Christus gevoed 
wordt. Vertel aan God wat jij wilt doen om 
die verbinding meer te voeden.

Blok 5 - Gesprek 3
Geroepen tot verantwoording
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Gebed (samen)
Dank dat God jullie bij elkaar heeft 
gebracht. Bid om Gods aanwezigheid. 

Verhalen delen (2-tal)
Bekijk samen hoe christenen in Egypte 
omgaan met lijden en onrecht. Wat valt 
jullie hierin op?
www.youtube.com/watch?v=WDLUCwtQXg8

Hoe was jullie laatste (focus)dienst. Wat 
zijn de overeenkomsten of verschillen met 
de christelijke gemeente in Egypte? 

Bijbellezing (samen)
Lees 1 Petrus 4:12-16 (NBV)

12 Geliefde broeders en zusters, wees niet 
verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; 
er overkomt u niets uitzonderlijks. 13 Hoe 
meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des 
te meer moet u zich verheugen, en des te 
uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn 
luister geopenbaard wordt. 14 Als u gehoond 

Blok 5 - Gesprek 4
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wordt omdat u de naam van Christus draagt, 
prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat 
de Geest van God in al zijn luister op u rust. 
15 Laat niemand van u moeten lijden omdat 
hij een moordenaar is, een dief, misdadiger 
of onruststoker. 16 Maar als u lijdt omdat u 
christen bent, schaam u dan niet en draag 
die naam tot eer van God.

Bijbelstudie (2-tal)
Ons geloof wordt beproefd door het 
lijden en de verdrukking die we zullen 
meemaken. Petrus noemt vier dingen die 
ons helpen om anders tegen die negatieve 
reacties te kijken: 
 1.  Niet verbaasd zijn: lijden is niet 

vreemd. 
 2.  Door lijden zijn we verbonden met 

Jezus’ verheerlijking. 
 3.  Smaad herinnert je eraan dat Gods 

Geest bij je is. 
 4.  De naam ‘christen’ mag je 

hooghouden. 

Spreek met elkaar door over de volgende 
vragen. 
 a.  Noem voorbeelden uit je eigen leven 

waarbij er (onverwacht) negatief werd 

Blok 5 - Gesprek 4
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gereageerd op je keuzes die je vanuit 
je geloof maakte. 

 b.  Lijden hoort erbij, volgens Petrus. 
Wat zegt het ons dat we in Nederland 
relatief weinig te maken hebben met 
lijden? Of zien we dat niet als lijden 
om ons christen-zijn? Denk aan de lege 
kerken of negatieve stereotypering in 
talkshows.

 c.  Petrus wijst op de heilige Geest als 
trooster. Hoe is Hij merkbaar aanwezig 
in je leven en hoe kun je dat met 
dankbaarheid uitstralen? 

In beweging
Leef jij herkenbaar als volgeling van Jezus? 
Welke keuzes heb je dit blok gemaakt om 
dit duidelijk te maken? Kijk nog eens naar 
de vier punten van Petrus. 
 a.  In welke concrete situatie verwacht 

je dat je druk zult ervaren om met de 
stroom mee te gaan? 

 b.  Welke van de door Petrus genoemde 
punten kan je helpen om anders tegen 
die situatie aan te kijken?

 c.  Welke concrete stap ga jij zetten om 
kleur te bekennen en tegen de stroom 
in te gaan? 

Blok 5 - Gesprek 4
Tegen de stroom in
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Gebed 
Dank voor het gesprek en Gods 
aanwezigheid daarin. Bid dat de Geest van 
God op jullie rust nu je afscheid neemt. 

Sluit af met het gebed van Franciscus van 
Assisi uit de 12de eeuw op de volgende 
pagina.

Blok 5 - Gesprek 4
Tegen de stroom in
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Heer, maak mij een instrument van Uw vrede. 

Laat mij liefde brengen waar haat heerst, 

laat mij vergeven wie mij beledigde, 

laat mij verzoenen wie in onmin leven, 

laat mij geloof brengen aan wie twijfelt, 

laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt, 

laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt, 

laat mij licht brengen aan wie in duisternis is, 

laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. 

Laat mij niet zoeken getroost te worden, 

maar te troosten, 

niet begrepen te worden, maar te begrijpen, 

niet bemind te worden, maar te beminnen. 

Want het is toch door te geven,

dat men ontvangt  door te verliezen,

dat men vindt door te vergeven,

dat men vergiffenis ervaart 

door te sterven, dat men verrijst tot

het eeuwige leven. Amen.
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