
Bijbelstudie 1 Petrus 1:3-6 “Leven in hoop” 
 

Lees 1 Petrus 1:1-13 volgens ‘de Zweedse methode’ 

 

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt.  

Een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het! of: dit is een nieuw 

inzicht voor mij!).  

En plaats een ! wanneer dat gedeelte je raakt. 

Noteer dit en vertel elkaar wat je niet begrepen hebt ?, wat je nu juist opgevallen is ! en wat je 

geraakt heeft !. Wat leert deze bespreking jou? 

 

 

Stellingen/vragen om met elkaar te bespreken  

 

• In de wereld om je heen is de ‘hoop’ op aarde gericht. Op bucket list en uit dit leven 

halen wat er nog in zit. In de preek wordt gezegd dat dit “Leven zonder 

toekomstperspectief is. Leven zonder hoop” is. Hopeloos.  

Denk eens na over “hoop.” Hoe is dat bij jou? In welke hoop leef jij? 

• Het evangelie is gebaseerd op “genade.” Toch heb ik (Reinier) moeite met een 

vertaling van “genade” die je vaak hoort. Namelijk dat het ‘gratis’ is. Een ‘cadeau.’ 

Dat klopt wel. Maar we ontvangen al zoveel cadeaus… Begrijpen wij nog werkelijk 

wat “genade” is? Petrus vergelijkt ‘genade’ met een ‘erfenis.’  

Wat zegt dit beeld van Petrus over “genade”? Wat is “genade” volgens jou? 

• De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) spreekt over ‘goedkope genade’ 

en ‘kostbare genade.’ Goedkope genade kost niets en verandert je leven daardoor niet. 

Maar het evangelie is volgens hem kostbare genade. Het kost het leven van de Zoon 

van jouw Vader. Het kost God alles om jou te redden… Wanneer je dat beseft 

verandert je leven. Wat vind jij hiervan? Herken je dit? 

• ‘Leven in hoop’ is te vergelijken met zwangerschap. Je ziet het niet, maar je voelt en 

merkt dat je zwanger bent, je neemt andere beslissingen en het is een enorme 

blijdschap! Leven in hoop is wedergeboorte en werk van de Geest.  

Wat herken jij hiervan in je leven? 
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