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We zijn op reis! Weet je waarheen? Naar het eeuwige leven! Eerst in de hemel, en 
na de Jongste Dag: Gods Koninkrijk hier op aarde! Daar is ons thuis. Niet op 
deze aarde zoals die nu is. Hier zijn we maar vreemdelingen. 
 
Onderweg op reis mogen we bidden: contact zoeken met onze Vader in de hemel. 
Het is belangrijk dat we ook leven als kind van God en Hem willen eren in ons 
leven. We kunnen in de bijbel lezen hoe we als Zijn kind moeten leven. 
 

Gods kindGods kindGods kindGods kinderen worden als vreemdelingen in deze wereld opgeroepen eren worden als vreemdelingen in deze wereld opgeroepen eren worden als vreemdelingen in deze wereld opgeroepen eren worden als vreemdelingen in deze wereld opgeroepen 
tot een eerbiedige, heilige levenswandel…tot een eerbiedige, heilige levenswandel…tot een eerbiedige, heilige levenswandel…tot een eerbiedige, heilige levenswandel…    
    
1. … voor het aangezicht van de hemelse Vader.1. … voor het aangezicht van de hemelse Vader.1. … voor het aangezicht van de hemelse Vader.1. … voor het aangezicht van de hemelse Vader.    

    
Christus heeft ons geleerd dat biddenbiddenbiddenbidden heel belangrijk is. We bidden 
ieder persoonlijk, maar ook in de kerk met de gemeente. Dat deden 
Adam en de andere mensen toen ook al: in Genesis 4 staat dat ze bij 
elkaar kwamen om te bidden. Dat was hun eredienst. 
 
We mogen God aanroepen als ‘onze Vader’‘onze Vader’‘onze Vader’‘onze Vader’!!  
Maar deze Vader is niet 
een Vader, die alles wat 
zijn kinderen doen, wel 
goed vindt of goed praat. 
Hij is niet een lieve Heer, 
die hun alles geeft wat ze 
bidden. 
 
Hij oordeelt iedereen 
rechtvaardig. Hij ziet onze 
zonden niet door de 
vingers.  
Voor Hem kunnen we niets 
verbergen. Iedere dag weer 
ziet Hij hoe ons leven die 
dag was. We leven voor zijn 
aangezicht. 
 
Hij is de heilige God, maar 
tegelijk is Hij in Christus 
(omdat Christus voor onze 
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zonden aan het kruis is gestorven) onze Vader. We worden er heel eerbiedig van! 
We moeten de Here vrezen: ontzag voor Hem hebben, groot van de Here denken! 
We hoeven niet bang voor God te zijn. We moeten juist zijn liefde zoeken! We 
willen leven als kinderen van God, bang voor alles wat de verhouding met de 
HERE bederft. We zijn bang voor die dingen die de HERE verdriet 
doen.   
 
Dan vragen we met David in psalm 139:  

Doorgrond mij o God en toets mij. 
Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij over de 

weg die eeuwig is. 
 
De wereldwereldwereldwereld leeft heel anders. Die vraagt niet wat de Here wil, die 
leeft niet voor zijn Koninkrijk, die leeft niet bij het woord dat uit de 
mond van de Here klinkt in de bijbel.  
Die leeft zoals hij zelf wil: naar eigen gedachten, ideeën en begeerten. 
 
In die wereld zijn wij als kinderen van God vreemdelingenvreemdelingenvreemdelingenvreemdelingen. Wij horen bij de 
hemelse Vader, bij Zijn verbond en Zijn Koninkrijk en Zijn toekomst. Wij horen niet 
bij de wereld die er nu hier op aarde nog is. 
 
Maar de dingen van de wereld trekken wel aan ons... Ons zondige hart gaat 
daarnaar uit. We moeten op onze hoede zijn, anders neemt de wereld ons zo We moeten op onze hoede zijn, anders neemt de wereld ons zo We moeten op onze hoede zijn, anders neemt de wereld ons zo We moeten op onze hoede zijn, anders neemt de wereld ons zo 
maar mee. Dan worden wemaar mee. Dan worden wemaar mee. Dan worden wemaar mee. Dan worden we ingepakt en meegevoerd bij onze hemelse Vader  ingepakt en meegevoerd bij onze hemelse Vader  ingepakt en meegevoerd bij onze hemelse Vader  ingepakt en meegevoerd bij onze hemelse Vader 
vandaan.vandaan.vandaan.vandaan.    
We moeten heel erg ‘waakzaam’ zijn dat dat niet gebeurt! 
 

2. …als duur gekocht door Christus' bloed.2. …als duur gekocht door Christus' bloed.2. …als duur gekocht door Christus' bloed.2. …als duur gekocht door Christus' bloed.    

    
Petrus schrijft hier aan gelovigen die vroeger niet in God geloofden. Maar toen 
gewoon meededen aan dat heidense leven.  Een leven zonder God, gevangen 
door de duivel. Het is een leven dat zijn geluk zoekt in haar 
eigen begeerten, los van God en van Zijn Woord. Een leven 
waarin de mens zichzelf zoekt.   
 
Daarin zaten Petrus' lezers vroeger gevangen. Daar zitten 
ook wij van nature in gevangen. Wij kunnen deze brief dus 
ook heel goed lezen!! 
 
Christus heeft ons vrijgekocht van zo’n leeg, zinloos, Christus heeft ons vrijgekocht van zo’n leeg, zinloos, Christus heeft ons vrijgekocht van zo’n leeg, zinloos, Christus heeft ons vrijgekocht van zo’n leeg, zinloos, 
doelloos leven, een leven in de macht van de dood, zonder doelloos leven, een leven in de macht van de dood, zonder doelloos leven, een leven in de macht van de dood, zonder doelloos leven, een leven in de macht van de dood, zonder 
God en zonder hoop!!God en zonder hoop!!God en zonder hoop!!God en zonder hoop!! Hoe?: Hij werd mens om voor ons te 
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lijden en te sterven. Hij heeft er een hele hoge prijs voor betaald!! Wij konden dat 
zelf niet… 
Zo lief had en heeft Hij ons.  
 
Kind van God zijn, bij God horen en daarom vreemdeling in deze wereld zijn, dat 
is heel kostbaarkostbaarkostbaarkostbaar.   
Daar valt al wat de wereld aan schatten en kostbaarheden  te bieden heeft, bij 
in het niet.  
 
Verkijk je niet op al dat uitzichtloze moois in de wereld, al lijkt het vaak zo mooi. 

 
Wees maar heel bang om dat stuk te maken, of te verspelen. 

Dat geef je toch voor geen geld ter wereld prijs? 
Hoe dwaas zou dat zijn! 

 

3. …als betrokken in Gods schitterende plan.3. …als betrokken in Gods schitterende plan.3. …als betrokken in Gods schitterende plan.3. …als betrokken in Gods schitterende plan.   

 
God heeft al altijd dit plan (dat Jezus voor ons zou sterven) gehad. We zitten nu 
in de laatste fase daarvan, voordat de Jongste Dag komt. Jezus is alweer in de 
hemel. 
 
Wij worden ingeschakeld in dit reddingsplan: 
Want doordat de mensen ‘van de wereld’ merken dat we anders zijn dan zij, 
vertellen we ze eigenlijk over God. Misschien komen zij dan ook wel tot geloof. 
 

We moeten in ons leven echt laten merken dat we niet voor oWe moeten in ons leven echt laten merken dat we niet voor oWe moeten in ons leven echt laten merken dat we niet voor oWe moeten in ons leven echt laten merken dat we niet voor onszelf nszelf nszelf nszelf 
leven maar voor Hem. Dat gaat vanzelf als we veel in de bijbel lezen leven maar voor Hem. Dat gaat vanzelf als we veel in de bijbel lezen leven maar voor Hem. Dat gaat vanzelf als we veel in de bijbel lezen leven maar voor Hem. Dat gaat vanzelf als we veel in de bijbel lezen 
en bidden. Dan beseffen we altijd weer: God is Koning en ik mag en bidden. Dan beseffen we altijd weer: God is Koning en ik mag en bidden. Dan beseffen we altijd weer: God is Koning en ik mag en bidden. Dan beseffen we altijd weer: God is Koning en ik mag 

leven in Zijn Koninkrijk.leven in Zijn Koninkrijk.leven in Zijn Koninkrijk.leven in Zijn Koninkrijk.    
Geweldig hè?!!Geweldig hè?!!Geweldig hè?!!Geweldig hè?!!    

Vragen:Vragen:Vragen:Vragen:    
1. Waarheen zijn we op reis? 
……………………………………………………………………………………….. 

2. De wereld waarin we nu leven is niet ons thuis. We leven er als 
……………………………………………………………………………………….. 

3. Waar kunnen we lezen hoe we als Gods kind moeten leven? 
……………………………………………………………………………………….. 

4. Waarom is het zo kostbaar dat we Gods kind mogen zijn? 
……………………………………………………………………………………….. 

5. De dingen van de wereld trekken aan ons:  
a. Kun je een voorbeeld bedenken van iets uit deze wereld dat je 
eigenlijk wel heel leuk vindt maar waarvan je weet dat de Here het 



 4 

niet leuk vindt? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

b. En kun je iets bedenken dat op zich helemaal niet verkeerd is maar 
waarvan je toch merkt dat het je bij de Here vandaan haalt omdat 
je er helemaal in opgaat en er net zo omgaat als de mensen die niet 
in de Here God geloven? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

c. Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat je dicht bij de Here blijft leven? 
………………………………………………………………………………… 

6. Petrus schrijft deze brief naar bepaalde mensen. Waren dat mensen die 
vanaf hun geboorte al over de Here Jezus hebben gehoord? 
………………………………………………………………………………………… 

7. Wat was de prijs die Jezus betaalde om ons te redden uit de macht van 
de dood? 
………………………………………………………………………………………… 

8. Hoe merken de mensen ‘van de wereld’ iets over God? 
………………………………………………………………………………………… 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUZZELTJEPUZZELTJEPUZZELTJEPUZZELTJE----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

    
Schrijf de woorden in het juiste vak hieronder:  
vreemdeling in deze wereld – doelloos – gevangen door de duivel – eeuwig leven! – 
bidden – zoeken het geluk in aardse dingen – eerbiedig – waakzaam 
– dood – niet leven zoals de Here het wil 
 

Mensen van deze wereld Mensen van Gods Koninkrijk 

  
  
  
  
  

Als het goed is zijn precies alle vakjes vol! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUZZELTJEPUZZELTJEPUZZELTJEPUZZELTJE----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 
 

Fijne zondag en misschien tot 
vanmiddag in de kerk! 


