
Bijbelstudie Kesteren, 16 mei 2021 
Dood en opstanding, Opstanding in de brieven van Petrus 
 
Hoewel er veel aan bod zal komen, wil ik graag het thema Opstanding en Wedergeboorte als een 

rode draad door deze studie laten lopen. Niet zo heel makkelijk allemaal deze keer. 

1. Lees de brieven van Petrus. 
 Wat is, denk je, het hoofdthema in de eerste brief? Onderbouw. 
 
2. Noem eens wat plaatsen waaruit je kunt opmaken aan wie Petrus zijn brieven schreef? 
 
3. Hoe weet je dat de beide brieven aan dezelfde groep mensen is geschreven? 
 
4. Noteer alle plaatsen waar je de opstanding  van Christus tegenkomt. 
 
5. Petrus koppelt de wedergeboorte aan de opstanding van Christus. Waar? 
 
6. Waar zie je de wedergeboorte nog meer in de eerste brief van Petrus? 
 
7. Zie je nog meer overeenkomsten tussen deze twee Schriftgedeelten (vraag 5 en 6)? 
 
8. Het Griekse werkwoord  bij ‘wedergeboren’ is ana – gennaoo. Het bestaat dus uit twee 

delen.  Ana, wederom en gennaoo. 
 Gennaoo heeft Strongs nummer G1080. 
 Ga eens na hoe je dit woord zoal tegenkomt. 

Zijn er ook teksten waarin je dit woord kunt  relateren aan de opstanding? 
 
9. Welke equivalent heeft het Griekse gennaoo in het Hebreeuws? 
 
10. Kan je een Schriftplaats noemen waaruit een geboorte uit God blijkt? 
 
11. Wat is de betekenis van die tekst? 
 
12. Hoe vind je gennaoo in de eerste hoofdstukken van Johannes terug? 
 
13. Wat is het (taalkundige) verschil tussen ‘wedergeboren’ bij Johannes en ‘wedergeboren’ bij 

Petrus? 
 
14. Waar vind je in de directe context van het gesprek van de Heere Jezus met Nicodémus 

(Johannes 3) de opstanding van Christus terug? 
 
15. Nicodémus begreep er niet zo veel van; toch zou hij (volgens Joh 3:10) wel hebben moeten 

weten wat ‘wedergeboorte’ is. 
 Naar welk Bijbelgedeelte zou de Heere hebben kunnen verwijzen? 
 
16. Noem eens wat overeenkomsten die je zowel in dat gedeelte vindt als in Johannes 3. 
 
17. De Heere Jezus spreekt ook over de wedergeboorte als een periode in Israëls toekomst. 

Waar? 
 
18. Wat betekent ‘geboren uit water en geest’ in Johannes 3:6? 
 



‘Wandel’ in de brieven van Petrus 
Oefening; probeer eens een structuur aan te brengen in de wijze waarop het woordje ‘wandel’ in de 
brieven van Petrus is verdeeld. Hieronder staan de teksten uit de HSV. Markeerstiften met 
verschillende kleuren kunnen goede diensten bewijzen. 
 
‘Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel’ (1 Pet. 
1:15). 
 
‘In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze 
levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is’ (1 Pet. 1:18). 
 
‘Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van 
kwaaddoeners, door de goede werken die zij in  u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag 
dat er naar hen omgezien wordt (1 Pet. 2:12). 
 
‘Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord 
ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden [zonder Woord, SV] 
gewonnen mogen worden’ (1 Pet. 3:1). 
 
‘Doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen’ (1 Pet. 3:2). 
 
‘En hebt een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, 
zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren” (1 Pet. 3:16). 
 
‘En als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, 
verlost heeft’ (2 Pet. 2:7). 
 
‘Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in 
godsvrucht’ (2 Pet. 3:11). 
 
 
Kan je wat lessen trekken op grond van de structuur die je gevonden hebt? 


