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Toerustingsdiensten

Zo. 18 sept. Levende hoop  
  (1 Pet. 1: 1-12)
Zo. 25 sept. Vreemdelingen
  (1 Pet. 1: 13-25)
Zo. 6 nov. Verlanging naar voeding 
  (1 Pet. 2: 2-3)
Zo. 13 nov. Steengoed houvast   
  (1 Pet. 2: 4)
  Priesters
  (1 Pet. 2:2/9)
Zo. 4 dec. Leven met verwachting
  (2 Pet. 3:13)
Zo. 8 jan. Huwelijk   
  (1 Pet. 3: 1-7)
Zo. 12 feb. Gezag
   (1 Pet. 2: 13-18)
Zo. 5 mrt. De doop stelt een vraag  
  (1 Pet. 3: 13-22)
Zo. 2 apr. Lijden als christen
  (1 Pet. 4: 1-19)
Zo. 7 mei Zorg zolang het kan
  (1 Pet. 5: 1-4)
Zo. 14 mei Waakzaam en nuchter
  (1 Pet. 5: 5-9)

Toerustingsavonden

Donderdag 6 oktober
Woensdag 15 februari
Woensdag 5 april

Beste vreemdelingen,

Misschien een rare welkomstgroet boven aan deze brief.  Hoezo 
vreemdelingen? We kennen elkaar toch! Vreemdelingen; één van de 
subthema’s die komend seizoen aan bod komt in de toerustingsdien-
sten. Niet met de gedachte om dit thema vreemdelingen te bespre-
ken vanuit het vluchtelingenperspectief, maar vanuit het perspectief 
dat Petrus ons schetst in zijn eerste brief.
Petrus groet zijn lezers ook met dezelfde aanhef:  ‘aan de vreemde-
lingen die in de verstrooiing zijn’.  Petrus geeft aan deze vreemde-
lingen woorden van hoop mee, maar roept deze vreemdelingen ook 
op om een voorbeeld te zijn en indruk te maken op de mensen om 
ons heen. Geen indruk in de menselijke zin, maar indruk maken door 
onze Hoop aan hen te laten zien. 
Zo zal deze eerste brief van Petrus voor komend seizoen de leidraad 
zijn voor het toerustingswerk binnen de Ark.

Ook spreekt Petrus deze vreemdelingen aan als ‘Priesters’. Zoals het 
volk Israël door God apart is gezet om te zijn als een Koninkrijk van 
priesters voor de niet Joden, zo spreekt ook Petrus deze vreemdelin-
gen aan als priesters. (Pt 2 : 9)
Een priester heeft tot taak om de zorgen en vreugden van de mensen 
bij God te brengen, maar ook om God bij de mensen te brengen. 
Vervolgens werkt Petrus in zijn brief ook uit wat dit priesterschap 
voor ons als gemeenschap betekent. Hoe gaan we om met…….? 
Hoe reageren we op ……..? Wat/wie is onze hoop/Hoop?

Toch wel bijzonder als we door Petrus aangesproken worden als 
‘Vreemdelingen’ en als ‘Priesters’. 
Ervaar ik dat ik een vreemdeling ben, dat ik behoor tot een ‘volk van 
priesters’? Hoe ga ik daar vervolgens mee om en hoe komt dit tot 
uiting in mijn persoonlijke relatie met God en in mijn relaties met 
anderen? Moet ik als vreemdeling anders zijn dan mijn omgeving?

Deze vreemdelingen leven in de verstrooiing. In een omgeving waar 
zij als een klein deel van de bevolking aanwezig zijn. Andere Bijbelse 
voorbeelden hierbij zijn : Abraham, die met zijn kleine gevolg in 
Kanaän ging wonen.  Daniel en Ester, twee personen die in de tijd van 
de ballingschap als vreemden in Babel woonden en werkten.
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Zo leven wij, als christenen, ook als een kleine groep in een grote niet christelijke omge-
ving. Een minderheid. 
Vaak heeft het woord minderheid een beetje een negatieve klank. Alsof altijd alles maar 
minder en slechter wordt. Dit zal niet ons uitgangspunt zijn. Natuurlijk, we hebben en 
krijgen steeds meer het besef dat geloof in God in Nederland minder wordt, maar dat is 
geen reden om op te geven of om bij de pakken neer te gaan zitten! Wij hebben meer, 
een levende Hoop en een hoop op een prachtige Toekomst met Hem. Zoals Petrus in zijn 
brief ook diverse keren benoemd zal de weg naar deze Toekomst niet altijd makkelijk 
zijn. Maar de Eindbestemming is geweldig! Gehoorzamend aan God worden wij door Hem 
gedragen. Dit proberen we tot uiting te laten komen in het volgende jaarthema: 

“Meer dan een minderheid”

Meer als minderheid 
Zoals al eerder genoemd: we leven in een samenleving waarin het geloof in God steeds 
minder wordt. We worden steeds meer een minderheid. Hoe reageren we daarop? Hoe 
gaan we daarmee om? Zijn wij daarin vreemdelingen, zoals we door Petrus aangesproken 
worden? Ervaren wij dit ook zo in ons leven?

Meer dan een minderheid
Tegelijkertijd zijn we méér dan een minderheid. Samen zijn wij een gemeenschap van 
priesters. Priesters die een bijzondere relatie hebben met God, maar ook met de mensen 
(de samenleving) om ons heen. We mogen voor hen bidden en hen bij God brengen en 
tegelijkertijd door ons leven laten zien dat God ons leidt, zodat God ook bij deze mensen 
gebracht wordt.
Zijn wij ons bewust van deze bijzondere priestertaak die wij als christenen van God gekre-
gen hebben? Wat houdt dat nu allemaal in? Wat betekent dit voor onze Ark gemeenschap, 
maar ook voor onze buurt gemeenschap?

Aan de hand van de eerste brief van Petrus zal dit jaarthema komend seizoen uitgewerkt 
gaan worden in diverse toerustingsdiensten en toerustingsavonden. Bij elke toerustings-
dienst komt een hand-out beschikbaar voor verdere overdenken en bespreking thuis of in 
de kring. In het overzicht worden de data en thema’s van de toerustingsdiensten vermeld. 

Wij hopen dat er veel gemeenteleden en kringen zijn die aansluiten bij het jaarthema en in 
hun persoonlijke momenten en tijdens kringavonden over deze thema’s na willen denken, 
zodat we elkaar kunnen bemoedigen en verder kunnen groeien in ons geloof.

Hartelijke groet,

Commissie Toerusting en Missie


