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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 on-
dersteunen, 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

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 over-
wint. 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 toekomen-
de 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).

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 pi-
onieren. 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 minderheid in het Romeinse Rijk. Ze werden be-
wonderd vanwege hun liefde en saamhorigheid, maar ook gewantrouwd, ge-
treiterd 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 van Christus 

VOORWOORD
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Je kunt groeien in de volgende aspecten

In je relatie met God. 
Door samen Bijbel te lezen hoor je hoe Gods Woord uitwerkt in het 
leven van een ander. Onderlinge getuigenissen helpen je om te groeien in 
je vertrouwen op de Heer.

 In je relatie met andere gelovigen. 
Door van hart tot hart te spreken groeit de onderlinge verbondenheid als 
gelovigen.

 In je vrijmoedigheid. 
Door in een veilige kring uit te spreken wat de Heer voor jou betekent, 
vind je woorden om dat ook in een andere omgeving te doen.

In het gebruik van je geestelijke gaven. 
In de kleine groep kun je veilig ontdekken wat geestelijke gaven zijn zoals 
profetie, spreken in talen, genezing, onderscheid van geesten, bemoedi-
ging, helpen, etc., die wat jou zijn toevertrouwd. Ook talenten kunnen 
worden geheiligd voor God en kunnen geestelijke gaven worden. 

In je karaktervorming. 
Door met elkaar op te trekken, ontdek je elkaars kracht en zwakheden, 
én hoe je daarmee om kunt gaan. Denk ook aan de Bergrede en de 
vrucht van de Geest (Galaten 5). 

In je geestelijke weerbaarheid. 
Door je geloofsstrijd te delen en voor elkaar te bidden, word je krachtiger 
in de navolging van Jezus.

In je gastvrijheid. 
Door mensen in de groep uit te nodigen en met liefde te omringen, geef 
je ze een kans om tot geloof te komen en daar in te groeien.

Jezus’ benadering, drie niveaus 
Als je de evangeliën in de Bijbel leest, valt het op dat Jezus mensen op 
verschillende niveaus benaderde. Allereerst nam Hij de tijd om met mensen 
persoonlijk te spreken, een op een. Zo knoopte Hij bijvoorbeeld een ge-
sprek aan met de Samaritaanse vrouw toen Hij haar bij een bron ontmoette 
(Johannes 4). Daarbij ging Hij in op haar persoonlijke situatie en nodigde 
Hij haar uit ‘water ’ te drinken waardoor ze nooit meer ‘dorst’ zou krijgen. 
Deze persoonlijke benadering is van groot belang in onze kerken, denk aan 
pastorale gesprekken. 

Daarnaast sprak Jezus ook tot grote groepen mensen tegelijk. Denk aan 
de Bergrede, waarin Hij tot een grote menigte mensen sprak. Of aan de 
wonderbare spijziging, waarin Hij duizenden van brood en vis voorzag. Wij 
kennen in onze kerken ook bijeenkomsten voor grotere groepen, denk aan 
erediensten of conferenties. 

Opvallend is echter, dat Jezus het grootste deel 
van Zijn tijd investeerde in een kleine groep van 
twaalf leerlingen. Met deze kleine kring leer-
lingen ging Hij vriendschappelijk om, gaf hun 
intensief onderricht, beantwoordde hun vra-
gen en gaf hun ‘stage’ opdrachten! In drie jaar 
tijd gaf Hij ze een intense geestelijke vorming 
en vormde ze van discipelen tot apostelen: ze 
werden uitgezonden om discipelen te maken.

Geestelijke groei in de huiskamer
Jezus investeerde dus in de kleine groep. Dat doen wij ook in de GGG.  
In het onderlinge gesprek groeit de gemeenschap met elkaar en met God. 
In de groep kun je geloofservaringen uitwisselen en groeien in je geloof.  
In de groep kun je elkaar stimuleren om je geloof ook werkelijk te leven en 
missionair te zijn. En er is ruimte om elkaar in gebed bij God te brengen. 

WAAROM GEMEENTE GROEI GROEPEN?
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Groeien in discipelschap
De Gemeente Groei Groep is dus meer dan een bijbelstudiegroep: het is een 
kleine geloofsgemeenschap, waarin je elkaar helpt je toe te wijden aan Jezus 
Christus en te groeien in discipelschap. 
Wat is dat eigenlijk, discipelschap? Discipelschap gaat verder dan kerklidmaat-
schap. Een kerklid heeft de mogelijkheid om toeschouwer te blijven en vanaf 
de tribune te genieten van het spel van een ander. Een discipel verlaat de 
tribune en wordt deelnemer, volgeling van Jezus. De kortste en misschien wel 
mooiste omschrijving van discipelschap is afkomstig van Dallas Willard: ‘Een 
leerling is iemand die in de nabijheid van de meester leert van de meester, om te 
worden als de meester.’ Kortom: een leerling van Jezus luistert naar Zijn 
stem en doet wat Hij zegt. 

Maar dat gaat niet vanzelf. Toen Jezus Zijn leerlingen de wereld instuurde om 
getuigen te zijn, riep Hij ze op om eerst te wachten op de ‘belofte van de 
Vader ’ (Handelingen 1:4 en 8). Hij bedoelde daarmee de uitstorting van de 
Heilige Geest. Als Evangelisch Werkverband zijn wij er diep van overtuigd dat 
de kerk begint bij Pinksteren. Dat geldt ook voor discipelschap. Het bijzonde-
re van discipelen is dat ze niet meer vanuit hun eigen kracht werken, maar in 
de kracht van de Heilige Geest. Daartoe heeft Jezus Zijn Geest uitgegoten en 
dat doet Hij nog steeds. Dan gebeuren er dingen die in eigen kracht onmo-
gelijk zijn. Dit is misschien wel de belangrijkste reden om mee te doen in een 
groeigroep: te groeien als discipel in de kracht van Zijn Geest. En zo mee te 
werken aan de geestelijke vernieuwing van de kerk. 
 

Leestips: 
In 2018 komt D.V. een nieuwe uitgave op de markt rond de ontwikkeling en 
het leiden van een Gemeente Groei Groep of kring. Houd de informatie die 
wij verspreiden in de gaten!

Cursussen en discipelschapstrajecten
Op de website van het EW kun je verschillende cursussen en discipelschap-
strajecten vinden die je regionaal en ook in de eigen gemeente kunt volgen. 
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DE OPZET VAN DE BIJEENKOMSTEN

Elke bijeenkomst van de Gemeente Groei Groep doorloopt zeven stappen. 
Probeer deze zeven stappen ook werkelijk te maken. Ze horen bij elkaar. 
Door deze opzet komen alle aspecten van discipelschap aan de orde: luisteren 
naar Gods stem door Zijn Woord en door Zijn Geest en hoe wij op Zijn stem 
kunnen reageren in het leven van alle dag.

1. ONTMOETING  We nemen de tijd voor elkaar om te horen hoe het gaat. 
Ook kijken we terug naar de afgelopen dagen en weken. Dit is geen opwar-
mertje, het is essentieel. We zijn namelijk met elkaar op weg. We willen elkaar 
helpen om Jezus te volgen in ons dagelijks leven. 

2. LIED & GEBED  We verwelkomen de Heer in ons midden met een gebed 
of een lied. Wij reiken liederen aan uit het Nieuwe Liedboek en de protes-
tants  evangelische bundel Hemelhoog (zie www.hemelhoog.nl).

3. INTRODUCTIE OP HET THEMA  Voordat we de Bijbel openslaan, onder-
zoeken we wat we zelf al weten en denken rondom het thema. 

4. IN GESPREK MET DE BIJBEL  We gaan met elkaar in gesprek rondom het 
bijbelgedeelte en gebruiken daarvoor een aantal vragen. 

5. STILLE TIJD  In de stille tijd is er in alle rust om te luisteren naar Gods 
stem. Een mooie ontdekkingstocht. Lees het aparte hoofdstuk hierover op 
pagina 123.

6. IN DE PRAKTIJK  Hoe kunnen we Jezus in het gewone leven van elke dag 
navolgen? Twee keer plannen we een activiteit, een zogenaamd Do Event. 
Lees het hoofdstuk  daarover op pagina 124.  

7. GEBED  We sluiten af met een dankgebed en voorbeden voor elkaar. 



ACHTERGRONDEN
Ten slotte vind je enkele toelichtingen bij de bijbeltekst. Ze zijn niet uit-
gebreid, want we hebben gemerkt dat te veel uitleg het vrije geloofsgesprek 
kan belemmeren. De achtergronden helpen je het bredere verband te ont-
dekken. Je zult zien dat je met elkaar heel veel weet. 

TRIADES
Steeds worden er twee bijbelteksten toegevoegd, die passen bij de besproken 
bijbelverzen. Je kunt ze gebruiken in een huddel/triade, of in je stille tijd thuis. 
Over triades lees je meer in een apart hoofdstuk in deel 2 op pagina 127.

Afkortingen

GGG:  Gemeente Groei Groep

NLB:   Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, opvolger van het Liedboek  
voor de Kerken (LvdK)

HH:  Hemelhoog, opvolger van de Evangelische Liedbundel (ELB)
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INLEIDING OP DE EERSTE BRIEF  
VAN PETRUS

Deze brief is geschreven door de bekendste leerling van Jezus: Petrus. Hij 
schreef de brief aan christenen die woonden in Klein-Azië, het tegenwoordige 
Turkije. Het is moeilijk om precies aan te geven wanneer hij deze brief schreef, 
waarschijnlijk rondom het jaar 50 van de eerste eeuw. Het is een zogenaamde 
rondzendbrief, dat wil zeggen: een brief die gericht is aan verschillende (huis)
gemeenten in de betreffende regio, en die rondgebracht en voorgelezen werd. 

Destijds had Jezus aan Petrus de opdracht gegeven om zich als een herder te 
bekommeren om de gemeenten: ‘Hoed mijn schapen!’ (Johannes 21:15-17).  
In deze brief zien we dat hij dit met hart en ziel gedaan heeft.

De meeste christenen in Klein-Azië waren vóór hun bekering heidenen.  
Ze woonden nog steeds in het gebied waar ze geboren waren, maar door 
hun geloofskeuze werden ze opeens vreemdelingen in eigen land. Zo typeert 
Petrus deze christenen dan ook in zijn brief: vreemdelingen (1:1 en 17; 2:11 
NBV). In de letterlijke tekst gebruikt Petrus zelfs twee woorden: jullie zijn 
 ‘bijwoners en vreemdelingen’. Een bijwoner is iemand die voorgoed in een 
ander land gaat wonen (een allochtoon). Een vreemdeling is iemand die voor 
korte tijd in een ander land gaat wonen (een vluchteling of een expat).  
Petrus bemoedigt ze om in die lastige positie stand te houden en de hoop  
die in hen leeft vast te houden. 



De christenen in Klein-Azië hadden het niet makkelijk, maar we moeten niet den-
ken dat ze stelselmatig vervolgd werden. Er was eerder sprake van pesterijen en 
sociale isolatie als gevolg van hun keuze voor Christus. Stelselmatige vervolgingen 
zien we pas voor het eerst onder keizer Nero in het jaar 64, en dan nog meestal 
incidenteel. Pas in de tweede eeuw zien we systematische vervolgingen. 

De eerste brief van Petrus
Petrus schreef deze brief vanuit Babylon (5:13). Misschien was dit een aan-
duiding voor de stad Rome, maar er zijn ook aanwijzingen dat het letterlijk 
om de stad Babylon aan de Eufraat ging, hoewel de stad in die tijd voor een 
groot deel in puin lag. Petrus verbleef daar samen met Silvanus en Marcus 
(5:12). Deze laatste is mogelijk de schrijver van het evangelie van Marcus,  
dat grotendeels teruggaat op het getuigenis van Petrus. 

Petrus typeert de christenen in Klein-Azië niet alleen als vreemdelingen, maar 
ook als heilige priesters (2:5). Als Jood had Petrus levendige herinneringen 
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aan de priesters en de tempeldienst in Jeruzalem. Priesters waren in Israël 
apart gesteld (heilig betekent: apart gesteld) om te bemiddelen tussen het volk 
en God. Enerzijds vertegenwoordigden ze God bij het volk, door het volk te 
zegenen en te onder wijzen. Anderzijds ver tegenwoordigden de priesters het 
volk bij God door (lof)offers te  brengen. Die bemiddelende rol mogen chris-
tenen nu ook spelen in de wereld. Zij zijn geroepen het licht van Christus te 
laten schijnen in de wereld door de verkondiging van het evangelie in woord 
en daad. En tegelijk de wereld bij Christus te brengen door voor de mensen 
te bidden en namens hen te loven. 

Lijden
In deze brief heeft het ten slotte lijden een opvallende plek. Daarbij gaat het 
vooral om het lijden vanwege en met Christus. Wie volgeling is van de Zoon 
van God moet niet verbaasd zijn als uitsluiting en minachting zijn deel worden. 
Petrus spoort de christenen aan om het lijden met blijdschap te dragen, niet 
alleen omdat Christus Zelf heeft geleden(2:21; 3:18), maar ook omdat Hij is 
opgestaan en wij daardoor als nieuwgeboren kinderen mogen uitkijken naar 
de onvergankelijke erfenis in de hemel (2:3-4). Dat is de hoop die nu al door 
Zijn Geest in ons leeft en die niemand kan wegnemen.

Adviezen
De eerste brief van Petrus is bijzonder actueel voor christenen vandaag, die 
een minderheid zijn geworden en zich vaak een vreemdeling voelen. Petrus 
geeft vier belangrijke adviezen:

1.  Denk goed na over je roeping en je identiteit: wie ben ik?  
(1 Petrus 1:1-2:11).

2.  Isoleer je niet, maar wees een lichtend licht midden in de samenleving  
(1 Petrus 2:12-3:12).

3.  Laat je aansteken door de hoop die Christus in je hart geplant heeft, alleen 
dan houd je het vol te midden van het lijden en heb je een aantrekkelijk 
verhaal te vertellen (1 Petrus 3:13-4:19).

4.  Zorg dat je een goed geleide beweging vormt, en laat je niet verlammen 
door de aanvallen van de duivel (1 Petrus 5).

13
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WIE ZIJN WIJ?

De eerste vijf programma’s gaan over wie wij zijn als christenen, als 
kerk of geloofsgemeenschap.
Om in verwarrende tijden vol te houden, hoopvol en blijmoedig, is het 
belangrijk te weten wie je bent. Daarom begint Petrus in de eerste 
twee hoofdstukken van zijn brief met die vraag: Wie ben je eigenlijk als 
christelijke geloofsgemeenschap? Dat is een belangrijke vraag. Hoe zou 
jij jezelf omschrijven? Petrus gebruikt de volgende vier typeringen:

• Wij zijn vreemdelingen (programma 2)
• Wij zijn een levende hoop (programma 3)
• Wij zijn heilig (programma 4)
• Wij zijn priesters (programma 5)

Maar we beginnen met een vraag die daar nog aan vooraf gaat: 
• Wie is Petrus eigenlijk? (programma 1)

AANTEKENINGEN



ONTMOETING EN  
KENNISMAKING
Voor sommigen is dit het  begin 
van een spiksplinternieuwe 
 Gemeente Groei Groep. Ande-
ren 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. 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.

• Ontmoeting - kennismakingsspel 
Misschien is het je wel eens op-
gevallen 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? 

LIED & GEBED
Waar twee of drie samen zijn in de 
naam van Jezus, is Hij in hun mid-
den. 
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

Matteüs16:18Wie is 
Simon Petrus? 

Jij bent Petrus, de 
rots waarop ik mijn 

kerk zal bouwen.
Matteüs 16:18 

1

2

1918



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 hemel-
poort. 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 Han-
delingen lezen. Daarin vind je niet alleen de 
hoogtepunten van mijn leven, maar ook de 
dieptepunten. Daar schaamde ik me vroe-
ger 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 persoonlijk-
heid.

Deze keer geven wij 
geen bijbeltekst op. 
Daarom ontbreekt ook 
het onderdeel ‘Ach-
tergronden’. Kies een 
bijbeltekst waarin Petrus 
een belangrijke rol speelt 
en die je veelzeggend vind. 
Voor achtergronden bij de 
uitgekozen bijbeltekst kun 
je een bijbelse encyclopedie 
of het internet raadplegen. 
Lees de tekst en bespreek de 
volgende vragen: 

1.  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?

2.         Wat raakt je?

INTRODUCTIE BIJ HET THEMA

IN GESPREK  
MET DE BIJBEL

3

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

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.

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 7 

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.

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 ge-
noeg. Als je niets toe te voegen hebt zeg je gewoon ‘amen’. Dan 
kan de volgende verder gaan.
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