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Schriftlezing 

1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, 
Kappadocië, Azië en Bithynië, 
2 Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot 
gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u 
vermenigvuldigd. 
3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid 
ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de 
doden. 
4 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard 
is voor u. 
5 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om 
geopenbaard te worden in den laatsten tijd. 
6 In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei 
verzoekingen; 
7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door 
het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring 
van Jezus Christus; 
8 Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, 
maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; 
9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. 
10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben 
van de genade, aan u geschied; 
11 Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en 
te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende. 
12 Denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen, die u nu 
aangediend zijn bij degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heiligen Geest, Die van 
den hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien. 
 

Vragen bij de preek: 

1. Petrus schrijft aan ‘vreemdelingen’. Wie zijn zij? Zijn wij ook ‘vreemdelingen’? 
2. Waar begint Petrus zijn loflied mee? 
3. Wat is het doel van Gods barmhartigheid? Wat geeft God door Christus opstanding? 
4. Welk gevolg heeft ‘opnieuw geboren’ worden? 
5. Hoop is niet misschien, maar een levende Hoop. Wat houdt die levende Hoop in? 
6. Mag u/jij al zo op de opstanding van Christus zien? 


