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Het verhaal van Akram
Dit is Akram (45) uit Eypte. Hij is getrouwd en heeft twee 
zoons. Akram heeft diverse stukken grond. Je zou hem groot-
grondbezitter kunnen noemen. Zijn aardappels verkoopt hij 
aan fabrieken die er chips van maken. Akram loopt een beetje 
mank. Een paar jaar geleden heeft hij een ernstig auto-onge-
luk gehad waarbij zijn medepassagier om het leven kwam.
In het dorp van Akram leven moslims en christenen samen. 
De verhouding tussen hen is minder vanzelfsprekend dan 
vroeger, merkt Akram. Er is meer spanning voelbaar. Hij weet 
ook hoe dat komt. “De prediking in moskeeën wordt radica-
ler. Moslims worden tegen christenen opgezet, bijvoorbeeld 
doordat de imam oproept geen vlees meer bij een christelijke 
slager te kopen. Of om christenen niet meer te feliciteren met 
het kerst- of paasfeest, iets wat eerder de gewoonte was. Wat 
je ook ziet is dat als een christen en een moslim op dezelfde 
baan solliciteren, de moslim wordt aangenomen.” Christenen 
worden achtergesteld vanwege hun geloof in Jezus Christus. 

“De reactie 
van de kerk 
is dat zij zich 
terugtrekt”, 
zegt Akram. 
“Maar dat is 
niet goed. Als 
jij je terug-
trekt, geef 
je de ander 
de kans om 
jouw ruimte 
in te nemen. Zo maak je de bedreiging alleen maar groter. De 
kerk moet juist naar buiten treden, zichzelf laten zien. Een 
Egyptisch spreekwoord zegt: ‘Wees als een palmboom: gooit 
iemand een steen naar je, werp dan je vruchten af’. De vrucht 
die de kerk moet afwerpen is dienstbaar zijn voor de samenle-
ving, juist als zij wordt bedreigd.”

“Wees als een palm-
boom”

laat de

verdwijnen!

kerk
niet

Stel dat je leeft op een plek waar niet iedereen in God gelooft. 
Of is gaan twijfelen over zijn bestaan. Dat jij, wellicht samen 
met anderen, een minderheid bent die een relatie met de 
levende God heeft. Wat doe je in zo’n situatie? Trek je je 
terug? Wel zo veilig natuurlijk. Of kies je ervoor aanwezig te 
blijven? Lastig, soms zelfs erg ingewikkeld misschien. Maar 

ook de enige manier waarop mensen door wat jij doet en zegt 
iets van die levende God kunnen zien of ervaren. In deze bij-
belstudie proberen we op een evenwichtige manier te kijken 
hoe je christen kunt zijn in een omgeving waar steeds minder 
mensen dat zijn. De woorden van Petrus en het verhaal van 
Akram uit Egypte helpen ons daarbij.
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                        Christenen in Egypte 
                         In Egypte is ongeveer 90 procent van de bevolking moslim. Christenen zijn dus een kleine minderheid. De verhou-
                         ding tussen moslims en christenen lijkt steeds moeilijker te worden. Moslims zijn in Egypte de baas. Christenen 
                         krijgen steeds minder ruimte en voelen zich gediscrimineerd. Uit angst voor de buitenwereld trekt de kerk zich 
terug. Maar door dat te doen, verliest zij het contact met haar omgeving en daarmee ook haar betekenis. Gelukkig zijn er in 
Egypte ook christenen die dit beseffen. Ze moedigen andere christenen aan om er op uit te trekken en hun omgeving te laten 
zien dat de kerk iets te bieden heeft.
Bekijk met elkaar de � lm ‘Introductie� lm Egypte’ die op de dvd in de gemeentemap staat, of bekijk de � lm via https://www.
gzb.nl/werkvelden/de-bedreigde-kerk-in-het-midden-oosten.

Bekijk de � lm

D
ez

e 
bi

jb
el

st
ud

ie
 h

oo
rt

 b
ij 

de
 G

ZB
-g

em
ee

nt
em

ap
 L

aa
t 

de
 k

er
k 

ni
et

 v
er

dw
ijn

en
.

D
ez

e 
bi

jb
el

st
ud

ie
 h

oo
rt

 b
ij 

de
 G

ZB
-g

em
ee

nt
em

ap
 L

aa
t 

de
 k

er
k 

ni
et

 v
er

dw
ijn

en
.



Petrus
Lees met elkaar 1 Petrus 2: 11-18. De info hiernaast helpt je 
om de tekst beter te begrijpen.

De houding van Akram heeft wel wat weg van waar Petrus 
het over heeft. ‘Houd je levenswandel goed’ geeft hij zijn 
lezers mee. Want als je dat doet zullen de mensen uitein-
delijk daardoor God verheerlijken. Daarmee komt wat zijn 
lezers, wat Akram, maar ook wat wij doen, opeens in een 
heel ander daglicht te staan. Wat we doen of laten vertelt 
anderen iets over God. Het maakt dus uit.

Om te bespreken
1. Lees met elkaar het stuk uit de brief van Petrus. Wat 

spreekt je aan, wat vind je lastig?
2. Akram vertelt dat het soms moeilijk is om christen te 

zijn in zijn dorp. Roept wat Akram zegt herkenning of 
eerder vervreemding op? 

3. Verbind jouw situatie en die van Akram aan het 
‘vreemdelingschap’ waar Petrus het over heeft. In 
hoeverre gelden de woorden van Petrus ook voor ons 
vandaag? 

4. Je proeft bij Akram het verlangen aanwezig te zijn, 
geloven een gezicht te geven. In hoeverre deel je zijn 
verlangen? Een kwetsbare vraag, omdat je misschien 
het gevoel hebt een correct antwoord te moeten 
geven. Hopelijk durf je elkaar eerlijk te bevragen en je 
verhaal te doen.

5. Petrus koppelt het handelen van christenen direct 
aan het geloof dat zij hebben ontvangen (vs. 10). 
Bespreek eens of dienstbaarheid voor jou gekoppeld 
is aan toewijding, of dat het soms eerder een ‘moeten’ 
lijkt. 

6. Hoe zie je Akram het verschil maken? Hoe zou je dat 
zelf kunnen en willen doen?

7. Akram gebruikt een prachtig beeld om zijn situatie 
als christen in Egypte mee te vergelijken: zijn als een 
palmboom. Met welk beeld zou je de plek van christe-
nen in Nederland kunnen vergelijken? 

Afsluiting
Neem de tijd om samen te bidden en danken voor Gods 
kerk wereldwijd, in het bijzonder de kerk van Egypte. Bid 
voor Akram en zijn verlangen om naar buiten te treden. 
Bid voor elkaar en je verlangens om God te dienen en je 
plek in de samenleving in te nemen.

Als afsluiting kun je met elkaar zingen: ‘Heer, U bent mijn 
leven’ (vers 1 en 4).
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Bij de tekst

De brief van Petrus
De brief van Petrus is gericht aan christenen die verspreid 
over Klein-Azië wonen, het huidige Turkije. De Romeinen 
zijn er de baas en ook in de cultuur is de Grieks-Romeinse 
invloed overal aanwezig.  

Petrus roept de christenen op te volharden in het geloof 
en trouw te blijven. Ondanks dat er lijden en vervolging is 
in hun leven, mogen ze blijven uitzien naar de hoop en ver-
wachting van het Koninkrijk. De dood en opstanding van 
Jezus Christus is daarin een voorbeeld voor de gelovigen. 

In het gedeelte dat we lezen met deze bijbelstudie legt 
Petrus uit hoe gelovigen als vreemdelingen leven in een 
wereld waarin het Evangelie wordt afgewezen. Als je een 
goed leven leidt, kun je getuigen zijn van deze boodschap.

Vreemde heersers/gezag
De christenen leefden onder het gezag van de Romei-
nen. Niet altijd eenvoudig, omdat ze de Romeinse keizer 
niet de goddelijke status wilden geven die hij voor de 
Romeinen had. Dat maakte christenen in de ogen van de 
bestuurders tot een potentieel gevaar. Door hun goede 
levensstijl en door het gezag van de overheid te respecte-
ren, konden zij laten zien dat de overheid niets van hen te 
vrezen had.

Vreemdelingschap
Petrus begint zijn brief in hoofdstuk 1 met zijn lezers 
vreemdelingen te noemen. Een woord dat ook in hoofd-
stuk 2 weer terug komt. Petrus gebruikt het begrip met 
een dubbele lading. Zijn lezers leven verspreid over Klein-
Azië, in de verstrooiing. Maar voor Petrus is deze ver-
strooiing ook het beeld voor christenen die altijd vreem-
deling zullen zijn, omdat thuis bij God zelf is.

Dienstbaarheid 
Petrus maakt concreet hoe zo’n goede levenswandel con-
creet vorm kan krijgen. Het draait daarbij om dienstbaar-
heid. De ander hoger achten dan jezelf. Elkaar liefhebben. 
Degene die boven je is gesteld dienen en gehoorzamen, 
hoe ingewikkeld soms ook. De reden hiervoor is God zelf. 
In wat jij doet ziet de ander iets van God terug. 

Toewijding
Petrus koppelt het handelen van christenen direct aan 
het geloof dat zij hebben ontvangen (vs. 10). Je bent ge-
kend door God. Wie dat werkelijk ervaart, zal van daaruit 
willen leven en God willen volgen. Leven vanuit de vrijheid 
van Christus noemt Petrus het. Daarmee zal een goede 
levenswandel ook nooit een trucje kunnen worden, iets 
dat je wel even zult doen. Het leven van een christen staat 
in de vruchtbare spanning tussen geloven in God en dat 
wat je doet vanuit je geloof. Waar een van beide te veel of 
te weinig aandacht krijgt, zal het evenwicht verdwijnen.




