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Om te lezen 
1 Petrus 1 

1 Petrus 2 

1 Petrus 3 

1 Petrus 4 

1 Petrus 5 

 

Voor een geloofsgesprek 
1. Ben jij wakker? Zie je de geestelj-

ke strijd die gaande is? Hoe blijf of 

word je wakker? 

2. Wat heb jij met de Vervolgde 

Kerk? Wat kunnen we leren van de 

Vervolgde Kerk? 

3. Herken je dat de duivel rondgaat 

als een brullende leeuw? Waaraan 

zie je dat? Onderschatten of over-

schatten we het werk van de dui-

vel? 

4. Petrus noemt de christenen aan 

wie hij schrijft ‘vreemdelingen’. Zijn 

wij als Nederlandse christenen ook 

‘vreemdelingen’? 

5. Wat wil/ga jij concreet doen om 

verbonden te raken en te blijven 

met de Vervolgde Kerk? 

 

Websites 
www.josdouma.nl 

www.mijnpreekplek.wordpress.com  

www.plantagekerk.nl  

 

Open Doors 
www.opendoors.nl 

www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/videos/  

www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/schrijf/  

Wist je dat er in de wereld wel 100 miljoen christenen leven 

die te maken hebben met vervolging en met de angst, de drie-

ging en het geweld die daarbij horen? Vandaag staan we 

daarbij stil en raken we verbonden met onze broers en zussen 

die het veel en soms alles kost om te kiezen voor Jezus. 

 

Wakker blijven 

Soms is het heel belangrijk om wakker te blijven. Als je nacht-

dienst hebt in het ziekenuis bijvoorbeeld. Of als je op vakantie 

gaat en ook in de nacht wilt rijden. Je blijft wakker door te 

praten, koffie te drinken, regelmatig even frisse lucht te hap-

pen en dextro energy. Petrus roept zijn lezers in de brief op om 

ook wakker te blijven. De christenen in Kleine-Azië zijn nog 

maar kort geleden tot geloof gekomen en waren aan het ont-

dekken dat dat betekent dat je er in de samenleving niet meer 

bij hoort (‘vreemdelingen’). Ook waren er al vervolgingen. Het 

is best een gevaar dat je dan weer terugvalt in je oude leven, 

dat je langzamerhand weer minder ‘anders’ wordt dan de 

mensen om je heen. 

 

Brullende leeuw 

Achter de tegenstand en vervolging ziet Petrus de geestelijke 

strijd tussen God en de duivel (diabolos). In die strijd is de 

duivel als een leeuw op zoek naar prooi. Als we beelden van 

geweld tegen christenen zien (IS), dan kijken de satan in de 

ogen. Maken we de duivel zo niet te groot? Het gevaar dat we 

de duivel onderschatten is momenteel groter dan dat we hem 

overschatten. Er is daadwerkelijk een rijk van duisternis dat 

het rijk van het licht probeert kapot te maken. Je herkent dat 

rijk aan angst, kwaadsprekerij, geweld en dreiging. [Denk in 

dit verband ook aan de Charlie Charlie hype onder jongeren, 

waardoor je in contact komt met de boze geestenwereld, wat 

kan leiden tot nachtmerries, dwanggedachten, negatieve en 

angstige gevoelens.] Als Petrus spreekt over de duivel kunnen 

we ook denken aan Jezus die tegen hem gezegd heeft: ‘Weet 

dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te 

mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet 

zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, 

moet jij je broeders sterken’ (Luc. 22:31-32). Dat zien we nu in 

deze brief gebeuren! Wees wakker! Wees op je hoede!  

 

Bemoediging 

Petrus bemoedigt door te zeggen dat ze zich moeten laten 

sterken door hun geloof: vertrouw op God! Zó kun je de duivel 

aan (Jezus is áltijd sterker). Ook wijst Petrus op anderen die 

waar ook ter wereld hetzelfde leed ondergaan. Het is niet iets 

verbazingwekkends of angstaanjagends wat er gebeurt. Het 

hoort erbij: navolging leidt tot vervolging. Weten dat ook an-

deren worden vervolgd leidt tot verbondenheid. Hoe ziet ver-

volging er in Nederland uit? Niet zoals in de Vervolgde Kerk. 

Maar er is een zelfde geestelijke strijd gaande die zich uit in 

bijvoorbeeld in slaap sukkelen, lauw zijn, je laten verleiden om 

mee te doen met ‘de wereld’ en weg te lopen voor vreemde-

lingschap. Wees wakker! Petrus sluit af met een krachtige be-

moediging waarin we helemaal op God en zijn genade in 

Christus worden gericht. Zijn luister is groter dan ons lijden. 

Zijn kracht is groter dan onze onmacht. De Heer zelf zal ieder 

die voor hem gekozen heeft staande houden. 

 

Wat kan ik doen? 

Je kunt het gevoel hebben dat je niks kunt doen als je hoort 

over de Vervolgde Kerk. Maar dat is een vergissing. Er zijn 

minsten vier dingen  die je kunt doen om verbinding te maken 

met de Vervolgde Kerk en zo van betekenis te zijn in de geeste-

lijke strijd die gaande is. 

1. (samen) Bidden: bid voor wie vervolgd worden, voor de 

landen waar zij wonen, voor de kerkleiders. Maak er de 

komende week ruimte voor m.b.v. het gebedskaartje. Bid 

mee tijdens de Nacht van Gebed 

2. (samen) Lezen: lees de eerste Petrusbrief met de ogen van 

vervolgde christenen (die soms zelfs geen Bijbel hebben). 

Lezen is een belangrijke manier om wakker te blijven! 

3. (samen) Kijken: laat filmpjes tot je doordringen die iets 

laten ervaren van vervolging en de gevolgen ervan. 

4. (samen) Schrijven: bemoedig door kaartjes te sturen naar 

vervolgde geloofsgenoten. 


