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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over 1 Petrus 3,14-15 (Schriftlezing  1 Petrus 3) 

Goed doen, priester zijn, God bij de mensen brengen en mensen bij God, kan leiden tot respect en 

waardering. Het kan ook zo zijn dat mensen op deze manier tot geloof komen. Als gelovige vrouw kan je 

door je gedrag je man voor Christus winnen, zegt Petrus. 

Maar wat wanneer dat nu niet gebeurt? Er geen waardering is? Als mensen onverschillig blijven of zelfs 

vijandig? Wat doet dat dan met je? Is het dan voor niets geweest?  

“Nee”, zegt Petrus, wees niet bang voor mensen, laat je door niets in verwarring brengen, erken Christus als 

Heer en eer Hem met heel je hart. Hij wijst daarbij op een paar belangrijke punten: 

1) Verbaas je niet over tegenstand, vijandigheid en onverschilligheid. Dat hoort erbij (3,16; 4,12). 

2) Wees niet bang voor mensen (3,13-14) 

3) Jezus heeft overwonnen (3,22). 

4) Blijf het goede doen (3,17). 

5) Zo volg je Jezus, je mag delen in zijn lijden (3,18) 

Maak je dus niet afhankelijk van wat anderen van je vinden. Juist wanneer je te maken krijgt met tegenstand, 

kan dat je dichter bij Jezus brengen. Hoe blijf je ondanks weerstand en onverschilligheid toch geloven? Waar 

put je kracht uit? En hoe verlies je de moed niet? Door de hoop die in je leeft. Hoop is de vorm die het geloof 

krijgt, als het wordt aangevochten.  

Besprekingsvragen    
1. Welke ervaringen heb je zelf met het delen van je geloof?  

2. Kan je vertellen hoe mensen, maar misschien ook jij zelf wel, voor Christus gewonnen zijn? Wil 

je dat delen?  

3. Heb je ook te maken gehad met weerstand? Wat deed dat met je?  

4. 1 Petrus 3,14 heeft het over ‘bang zijn’. Ben je weleens bang geweest voor de reactie van 

mensen? 

5. Neem 1 minuut de tijd om in 1 zin op te schrijven wat de hoop is die in je leeft. Deel dat met 

elkaar. 

6. Bespreek de 5 punten die uit 1 Petrus opkomen over leven uit hoop terwijl je onder druk staat. 

(zie hierboven de samenvatting van de preek) Zijn ze duidelijk? Welke bemoedigt jou het meest? 

Waar kun je niks mee?  



7. Neem mensen in gedachten die jou het meest onder druk zetten als het gaat om je christen zijn. 

Wat neem je vanuit dit alles (Bijbelgedeelte, preek, gespreksavond) mee in je omgang met die 

mensen?  

8. Ken je de ervaring dat geloof de vorm van hopen krijgt wanneer het wordt aangevochten?  

9. 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: Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille 

van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult 

rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.’ (Matteüs 

5,11-12) 

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

11. Zingtip: GK 111   

Teksten om te lezen 
Psalm 141 

Matteüs 5,1-16 

Romeinen 6,1-14 

2 Korintiërs 1,1-11 

Openbaring 12-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


