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Brieven van Petrus 

Samenstelling: mevr. H.J. de Jongste en mevr. M. Quist 

 

Zijn de brieven van Petrus belangrijk? Je komt er wel achter als je elke dag het aangegeven 

Bijbelgedeelte leest. De inhoud is belangrijk voor elke leeftijd, voor elke dag en voor alles dat je 

meemaakt. 

 

Petrus geeft lessen door. Hij wijst ons op een goed voorbeeld. Hij heeft een apart woord voor 

jongeren, omdat ze het soms moeilijk vinden gezag te aanvaarden. Hij schrijft ook over de 

heerlijkheid die wacht voor de gelovigen. Petrus leert duidelijk dat de Bijbel geen sprookje is. 

Nee, Gods Woord is de Waarheid. Betrouwbaar dus. Petrus laat Christus schitteren als de 

levende Steen, de vaste Rots. De vaste Rots is tot zijn behoud en tot behoud van allen die God 

zalig maakt door het werk van Zijn Zoon. 

 

Vaste Rots van mijn behoud, 

als de zonde mij benauwt, 

laat mij steunen op Uw trouw, 

laat mij rusten in Uw schauw, 

waar het bloed door U gestort, 

mij de bron des levens wordt. 

 

8 april  Een belangrijke brief 

Lezen:   1 Petrus 1:2-12 

Zingen: Psalm 25:6 

 

• Waarom is de brief van Petrus een belangrijke brief? 

• Waarom is deze brief ook belangrijk voor jou? 
 

9 april  Een opwekking 

Lezen:   1 Petrus 1:13-25 

Zingen: Psalm 34:6 

 

• Hoe moeten de gelovigen gehoorzaam leven en waar moeten ze steeds aan denken? 
(vers 14, 15) 

• Wat betekent deze opwekking voor jou? 
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10 april Vaste Rots van mijn behoud 

Lezen:   1 Petrus 2:1-10 

Zingen: Psalm 118:11 

 

• Wat lees je over de levende Steen? 

• Wat leer jij uit dit gedeelte voor je eigen leven? 
 

11 april  Een goed voorbeeld 

Lezen:   1 Petrus 2:11-25 

Zingen: Psalm 89:7 

 

• Wat is een goed evangelisatiemiddel? 

• Waarom moet je altijd aan het voorbeeld van Christus denken?  
 

12 april Lessen 

Lezen:   1 Petrus 3:1-12 

Zingen: Psalm 141:3 

 

• Wat schrijft Petrus in dit gedeelte over het huwelijk? 

• Wat kun je leren uit de opwekking om ook minder leuke dingen van anderen te 
verdragen? 

 

13 april Lijden om het goede 

Lezen:   1 Petrus 3:13-22 

Zingen: Psalm 66:4 

 

• Wat wordt er bedoeld met lijden om het goede? Wat zegt het jou? 

• Wat heeft Christus door Zijn lijden gedaan? (vers 18) 
 

14 april Het einde komt 

Lezen:   1 Petrus 4:1-11 

Zingen: Psalm 98:4 

 

• Welke raad geeft Petrus voor het einde komt? 

• Wat betekent het voor jou? 
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15 april Gelukkig in lijden 

Lezen:   1  Petrus 4:12-19 

Zingen: Psalm 119:83 

 

• Waarom staat er boven dit gedeelte: gelukkig in lijden? 

• Geldt dit ook nog in onze tijd? Praat erover. 
 

16 april De kudde Gods 

Lezen:   1 Petrus 5 

Zingen: Psalm 68:5 

 

• Wat krijgen trouwe ouderlingen als de Heere Jezus wederkomt? 

• Welke les ligt erin voor jullie als jongeren? (vers 5) 
 

17 april Een heilig leven 

Lezen:   2 Petrus 1:1-11 

Zingen: Psalm 34:5 

 

• Petrus laat dingen zien van een heilig en gezegend leven. Noem ze op. 

• Hoe is dit bij jou? 
 

18 april De Bijbel is geen sprookje 

Lezen:   2 Petrus 1:12-21 

Zingen: Psalm 119:80 

 

• Petrus noemt twee dingen waaruit blijkt dat de Bijbel waar is. 

• Welke les ligt hierin voor ons, in onze tijd?  
 

19 april Een waarschuwing 

Lezen:   2 Petrus 2:1-11 

Zingen: Psalm 34:4 

 

• Voor welk groot gevaar waarschuwt Petrus hier? 

• Welke grote troost ligt nog in dit gedeelte ondanks alles? 
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20 april Een fontein zonder water 

Lezen:   2 Petrus 2:12-22 

Zingen: Psalm 19:5 

 

• Waarom staat er hierboven: een fontein zonder water? 

• Praat over het grote verschil met de fontein uit Zacharia 13:1. Wie is dat? 
 

21 april Spotten en uitzien 

Lezen:   2 Petrus 3 

Zingen: Psalm 1:1 

 

• Hoe denken de spotters en hoe denken de gelovigen over de jongste dag? 

• Welke waarschuwing ligt hierin voor ons in deze tijd? 


