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VOORWOORD

Gespreksmateriaal
Voor je ligt het nieuwe gespreksmateriaal voor Gemeente Groei Groepen
(GGG). Daarin gaat het over een bijzonder geloofsgeheim: De hoop die in ons
leeft. Petrus, de bekende discipel van Jezus, heeft rondom het jaar 50 een
rondzendbrief geschreven aan kleine groepjes christenen in Klein-Azië om ze
te bemoedigen en aan te steken met het virus van de hoop. De situatie van
deze christenen lijkt wel een beetje op de situatie waarin we ons vandaag
bevinden, een verwarrende en soms ook angstige tijd waarin alles beweegt.
Het christelijk geloof wordt als iets vreemds beschouwd. Dit boekje volgt stap
voor stap de eerste brief van Petrus, in 16 programma’s. Wij hopen van harte
dat jij, net zoals de christenen van destijds, aangestoken zult worden door de
hoop.
Hoop
Hoop is niet hetzelfde als optimisme. Hoop is geen roze bril waardoor je de
werkelijkheid mooier maakt dan ze is. Hoop is het diepe besef dat Jezus in het
verborgene bouwt aan Zijn koninkrijk. Hij is de Opgestane. Hij leeft. Hij overwint. Hij nodigt. En nu al giet Hij het levende water van zijn Geest over zijn
kinderen uit, zodat ze iets mogen proeven van de krachten van de toekomende eeuw (Hebreeën 4:5). Christelijke hoop heeft dus zijn anker in Jezus zelf.
Wie zich aan dat anker vastgrijpt wordt zelf een drager van de hoop. Daarom
spreekt Petrus over de ‘hoop die in u leeft’ (1 Petrus 3:15), en over ons als
‘levende hoop’ (1Petrus 1:3 HSV).

van Christus aan de wereld te tonen. Aanvaard het lijden en koester de hoop
die Jezus in je hart heeft geplant. Je zult verwonderd staan over wat Hij gaat
doen.
We hebben elkaar nodig
Net als het vorige GGG-boekje over de Psalmen (we hebben veel positieve
reacties gehad) ziet het nieuwe gespreksboekje er fantastisch uit, met achter
grondinformatie in ieder programma, mooie afbeeldingen die de thema’s
o ndersteunen, en inspirerende interviews met christenen in kerk en samenleving die je ambassadeurs van de hoop zou kunnen noemen. Het zal je
inspireren. Ik geloof dat de kerk van de toekomst steeds meer zal werken
door en vanuit kleine groepen. We hebben elkaar nodig. Daarom is de GGG
een geweldig concept om elkaar te bemoedigen om
hoopvol achter Jezus aan te gaan in verwarrende
tijden. Laat dit nieuwe boekje je daarin bij de hand
nemen.
Namens de landelijke stuurgroep Gemeente Groei
Groepen wens ik je Gods zegen toe.
Hans Maat
Directeur Evangelisch Werkverband

Verwarring
Het Evangelisch Werkverband is opgericht in de overtuiging dat Jezus zijn
kerk zal doen herleven, ook in Nederland. Hoop is nooit vanzelfsprekend,
maar altijd aangevochten. We zien nog steeds dat kerken vergrijzen of sluiten.
We zien hoe kansrijk maar ook complex het werk is van gemeentestichting en
pionieren. De christenen in Nederland worden een minderheid. Hoe ga je
met deze verwarrende feiten om? Petrus schreef zijn brief aan christenen uit
de eerste eeuw. Zij waren een kleine minderheid in het Romeinse Rijk.
Ze werden bewonderd vanwege hun liefde en saamhorigheid, maar ook gewantrouwd, getreiterd en uitgesloten. Daardoor dreigden ze de moed te laten
zakken. Maar Petrus bemoedigt ze. Niet wanhopen. Gras groeit door beton.
Weet wie je bent in Christus. Weet dat je geroepen bent om de zuivere liefde
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Wie is
Simon Petrus?

Matteüs 16:18
1

ONTMOETING EN
KENNISMAKING

Voor sommigen is dit het begin
van een spiksplinternieuwe
Gemeente Groei Groep. Anderen gaan gewoon verder in een al
bestaande GGG of kring. Hoe het
ook zij, dit GGG-gespreksboekje
is voor iedereen nieuw. Misschien
heb je al wat gebladerd en weet je
waarover het gaat: de hoop die in
ons leeft
leeft. We gaan hierover praten
aan de hand van de eerste brief
van Petrus, en staan vandaag stil bij
Petrus zelf. Maar eerst ontmoeten
we elkaar gewoon.

Jij bent Petrus, de
rots waarop ik mijn
kerk zal bouwen.
Matteüs 16:18

• Ontmoeting/ kennismakingsspel.
Misschien is het je wel eens opgevallen dat Petrus altijd afgebeeld
wordt met een sleutel. Heb je een
sleutelbos bij je? Vertel aan de hand
van je sleutels iets over jezelf. En:
wat is je favoriete sleutel?
2

LIED & GEBED
Waar twee of drie samen zijn in de
naam van Jezus, is Hij in hun midden.
In liederen en gebed danken we
Hem en dragen elkaar aan Hem op.
HH 350: Hij is de rots
HH 285: Stilte over alle landen
NLB 512: O Jezus, hoe vertrouwd
en goed
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INTRODUCTIE BIJ HET THEMA

Petrus aan het woord:
‘Ik zal me aan jullie voorstellen. Ik heet
Simon Petrus. Simon is de naam die ik van
mijn ouders kreeg. Maar Jezus noemde me
Petrus, rots. Misschien ken je me allang, want
ik ben beroemd en berucht. Misschien ken je
mij van de grappen over Petrus bij de hemelpoort. Maar wie ben ik echt? Sinds Jezus mij
uit de vissersboot van mijn vader riep om
Hem te volgen, is mijn leven op zijn kop
gezet en veranderd. Misschien kun je maar
het beste de evangeliën en het boek Handelingen lezen. Daarin vind je niet alleen de
hoogtepunten van mijn leven, maar ook de
dieptepunten. Daar schaamde ik me vroeger voor. Maar ik heb geleerd mijn leven
steeds meer te bekijken met de ogen van
Jezus! Dat maakt alles anders. Heb jij
jezelf wel eens bekeken met de ogen van
Jezus Christus?’
• Wat weet je van Petrus?
Vertel elkaar waar je aan moet
denken.
• Welk verhaal of karakterisering van
Petrus spreekt je het meeste aan?
• Welke karaktertrek van jou vind je
zelf lastig?
• Hoe zou Jezus jou typeren als
je Hem er naar vraagt? Welke
woorden komen dan bij je
boven?
TIP
Bid samen en vraag God om zijn
leiding en liefde in de vorming
van je karakter en persoonlijkheid.
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IN GESPREK
MET DE BIJBEL

5

Toen Simon beleed dat Jezus de Messias is, de Zoon van de levende
God, reageerde Jezus met de volgende woorden:

Deze keer geven wij
geen bijbeltekst op. Kies
een bijbeltekst waarin
Petrus een belangrijke rol
speelt en die je veelzeggend vind. Lees de tekst
en bespreek de volgende
vragen:

1.

2.

Wat ontdekte jij naar
aanleiding van deze
tekst over of van Petrus?
Heb je in deze tekst iets
nieuws ontdekt over
Petrus? En over jezelf?

STILLE TIJD

Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten
van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de
sleutels van het koninkrijk van de hemel geven.
[ Matteüs 16:16 en 18-19 ]
Wees stil, laat de woorden enkele minuten in je omgaan en luister
naar wat de Heilige Geest je te zeggen heeft. Deel dit kort met
elkaar.
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IN DE PRAKTIJK
Deze keer kijken we in ‘in de praktijk’ naar onszelf:
• Wat hoop je in jouw groeigroep of kring te ontvangen? En wat
wil en kun je geven?
• Meedoen aan een GGG levert je groeikansen op. Op pagina [...]
worden er zeven genoemd. Welke drie spreken jou het meest
aan?
• Je bent samen verantwoordelijk voor de GGG. Kijk eens naar de
‘spelregels’ (deel 2 hoofdstuk 1). Bespreek ze met elkaar.

Wat raakt je?
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GEBED
Verzamel gebedsonderwerpen die te maken hebben met wat je
hebt besproken vandaag.
Breng alles in een kringgebed bij God. Ieder kan wat inbrengen.
Voel je vrij. Houd het simpel, een enkel woord of zinnetje is genoeg. Als je niets toe te voegen hebt zeg je gewoon ‘amen’. Dan
kan de volgende verder gaan.
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Wij zijn
vreemdelingen

1 Petrus 1:1
1

2

ONTMOETING
Wat heeft je vandaag of deze week beziggehouden? Laat iedereen kort iets delen.
Het is belangrijk dat je weet hoe iedereen
er bij zit vanavond.
Of: Ik voel me ongemakkelijk als ik
iemand ontmoet die in allerlei opzichten
anders is dan ik (kleur, taal, land, cultuur,
godsdienst). Geldt dit ook voor jou?

LIED & GEBED
3

HH 479: Heer, U bent mijn leven
NLB 802: Door de wereld gaat een woord

INTRODUCTIE OP HET THEMA

Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen
verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië,
Asia en Bitynië verblijven.
1 Petrus 1:1
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Petrus aan het woord: ‘Ik staar nog naar
een leeg papyrusvel. Wat moet ik opschrijven? Wat zal ik zeggen tegen de gelovigen
in Klein-Azië? Ze hebben het niet makkelijk.
Ze hoopten misschien dat het evangelie
hun geluk en voorspoed zou brengen,
maar het tegendeel is gebeurd. Ze worden
afgebekt, niet meer uitgenodigd op feestjes
en ook de overheid zit hen op de hielen.
Ze voelen zich vreemdelingen in hun eigen
dorp. Pas sprak ik iemand uit Bitynië: hij was
ontslagen omdat hij met een collega over
het geloof had gesproken. Wat zal ik ze
schrijven? Hoe zal ik ze aanspreken?’
• Met welk van de volgende dieren voel
je je als christen het meest verwant:
grijze muis, vreemde vogel, een trouwe
hond, een spartelende vis… Leg uit.
• Wat denk je, hoe wordt er door de
samenleving aangekeken tegen christen?
En tegen de kerk? Is dat terecht?
11
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IN GESPREK MET DE BIJBEL

We lezen

1.

Petrus typeert christenen in vers 1 als vreemdelingen.
a. Ken jij vreemdelingen of heb jij jezelf wel eens vreemdeling gevoeld?
Waaraan merkt iemand dat hij als vreemdeling wordt beschouwd?
b. Wat versta je onder ‘uitverkoren zijn’? Heb jij je wel eens uitverkoren gevoeld?
In welke situatie wat dat?
c. Petrus zegt er wel wat bij. Letterlijk: Jullie zijn ‘uitverkoren vreemdelingen’.
Hoe zouden de eerste lezers dit hebben opgevat?

2.

Vervolgens lezen de christenen uit de diverse plaatsen dat hun situatie als het
ware is ‘meegenomen’ door God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Pluis vers 2 eens uit.
Welke hoop proef je hierin?

3.

Wat betekent het voor jou om voorbestemd te zijn en gehoorzaam te zijn aan Jezus?

4.

Lees de inleiding bij de eerste brief van Petrus (deel 2, hoofdstuk 1).
Wat valt je op in de situatie van de christenen in die tijd?

5.

We keren weer terug naar onze eigen tijd, naar de situatie van de
Nederlandse christenen.

1 Petrus 1:1-2

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.
1

a. Wat vind je: zijn wij ‘vreemdelingen’?
b. Is het vreemdeling zijn een kans voor de christenen van vandaag?
En voor de kerk?
c. En welke mogelijkheden zie je puur voor jezelf?
Welke keuzes maak jij die een niet-christen niet zo snel zou maken?
d. Er wordt vaak gezocht naar aansluiting bij de behoeften van nietchristenen. Hoe ver moeten we daarin gaan? Met andere woorden:
hoe zou jij het Evangelie met anderen delen?
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Markeer wat
je aanspreekt
of opvalt

Plaats vraagtekens
bij wat je
bespreken wilt
13

Achtergronden bij 1 Petrus 1:1-2

5

STILLE TIJD
Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’
[ Marcus 1:17 ]
Wees stil, laat de woorden enkele minuten in je omgaan en luister naar wat
de Heilige Geest je te zeggen heeft.

6

IN DE PRAKTIJK
Petrus spreekt christenen niet aan als goed aangepaste burgers, maar als
uitverkoren vreemdelingen: anders, en soms uitgestoten. Ze zijn immers
ook burgers van Gods koninkrijk.
• Wat doet het met je om jezelf zo te zien? Als vreemdeling…?
• Welke mogelijkheden liggen er voor jou open? Vraag aan de Heilige Geest
wat dit voor jou zou kunnen zijn. Wees enkele minuten stil en luister.
Als je niets denkt, voelt of hoort, bedenk dan wat het zou kunnen zijn.
• Wat ga je deze week concreet doen in reactie op wat God je heeft duidelijk gemaakt? Vertel aan elkaar waarin je iets wilt doen of veranderen. Al
is het een kleine stap of actie, zoals een belletje naar iemand. Help elkaar
door hierop later terug te komen.
TIP Ga in gesprek met een ‘vreemdeling’ en vraag hem of haar hoe het is
om vreemdeling te zijn? En welke uitdaging betekent dat voor jou? Doe de
volgende keer verslag van het gesprek of nodig hem of haar uit.
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GEBED
Schrijf een gebed voor de kerk in Nederland. Gebruik daarin woorden als
uitverkoren, vreemdeling, geheiligd en gehoorzaamheid. Deze gebeden kun
je met elkaar in een kringgebed bidden. (Bedenk dat geestelijke vernieuwing
de vrucht is op gebed. Het is dus belangrijk om te bidden voor de kerk.)
TIP VOOR EEN GEBED MET ELKAAR
Here Jezus, wij zijn vreemdelingen op deze wereld. We horen er niet bij als
we U volgen. Dat is soms moeilijk, maar we bidden U om niet ‘vreemd’ te
zijn in ons gedrag maar om de leiding van Uw Heilige Geest als we keuzes
maken die anders zijn dan de wereld om ons heen. Help ons om gehoorzaam te zijn en Uw koninkrijk te vertegenwoordigen in ons gewone leven.
Om in wie wij zijn en wat wij dagelijks doen U te laten zien. Help ons om
staande te blijven als keuzes niet altijd worden begrepen door de mensen
om ons heen. Leer ons te leven door de kracht van het bloed van Christus.
Stort Uw liefde in onze harten uit en geef ons bewogenheid voor ieder die
wij ontmoeten. In Jezus naam, amen.
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Bij vers 1: Uitverkorenen, vreemdelingen
De woorden ‘uitverkorenen’ en ‘vreemdelingen’ horen bij elkaar. Letterlijk staat er:
uitverkoren vreemdelingen. Christenen zijn
dus niet zomaar vreemdelingen, maar uitverkoren vreemdelingen. Deze uitverkiezing heeft geen betrekking op hun ‘eeuwig
heil’, ze zijn uitverkoren om vreemdelingen
te zijn: anders, machteloos en uitgestoten. Er was in die tijd weliswaar nog geen
sprake van een georganiseerde vervolging,
maar de gemeente had wel last van intimidatie en spot. Over ‘vreemde lingen’ vind je
meer in de inleiding bij de brief van Petrus,
deel 2, hoofdstuk 1.
Bij vers 2: hemel
De situatie waarin de christenen zich
bevinden, is er een waar God weet van
heeft, die geheiligd wordt door de Geest
en die tot gehoorzaamheid aan Jezus leidt.
De uitdrukking ‘met zijn bloed besprenkeld’
herinnert aan de sluiting van het verbond
op de Sinaï. Israël werd besprenkeld met
bloed van het offer (Exodus 24:8). Christenen zijn besprenkeld met het bloed van het
nieuwe verbond. Samengevat: christenen
zijn vreemdeling in de samenleving, maar
volk van God.
Triadeteksten
Exodus 24: 3-8
Hebreeën 11:13-16
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Gefeliciteerd!
Je hebt de proefeditie in je handen van het nieuwe gespreksmateriaal
voor groeigroepen voor seizoen 2017/2018 met als thema ‘De hoop die
in ons leeft’. Het materiaal is samengesteld op basis van de eerste brief
van Petrus, een brief waar je veel van je eigen leven in zult herkennen.
De hoop van het evangelie
Petrus schreef zijn brief aan christenen uit de eerste eeuw, een tijd die
veel lijkt op de onze. De rode lijn door het nieuwe boekje wordt de
vraag hoe je christen kunt zijn als je in de minderheid bent en hoe je
in een verwarrende tijd als de onze kunt leven vanuit de hoop van
het evangelie. In het boekje worden ook ‘Hoopvolle v erhalen’
opgenomen van christenen in kerk en samenleving.
In juli verkrijgbaar
Al meer dan 15 jaar geeft het EW gespreksmateriaal uit dat gebruikt
wordt door groeigroepen en kringen in en buiten de PKN. ‘De
hoop die in ons leeft’ zal in juli 2017 uitkomen bij het Evangelisch
Werkverband en zal verkrijgbaar zijn via www.ewv.nl.
LANDELIJKE TRAININGSDAG
Ben jij de gespreksleider van je kring of groeigroep? Kom dan zaterdag 7 oktober 2017 naar ‘Geloven in kleine kring’ – dé landelijke trainingsdag voor kringen groeigroepleiders. Met Jelle de Kok, Ronald van der Molen, Marcel & Lydia
Zimmer en een groot aanbod aan workshops en trainingen! Kijk op www.ewv.nl.

GERT-JAN SEGERS - FRACTIEVOORZITTER CHRISTENUNIE : ‘Hoop doet je geloven dat het niet hoeft te blijven zoals het nu is’
ELS VAN DIJK - DIRECTEUR EH : ‘Ik zie steeds weer dat Jezus levensveranderend is. Zonder de hoop van het evangelie leverde ik
vandaag nog de sleutels in, dan heb ik niks te vertellen.’
MARGRIETHA REINDERS - MISSIONAIR PREDIKANT IN AMSTERDAM :

‘God biedt altijd een uitweg. Daaruit put ik hoop.’

