Levende
stenen
Wijkgemeente-avond
Meentkerk

1 Petrus 2: 1-5
1. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij,
afgunst en alle kwaadsprekerij.
2. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de
zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag
opgroeien,
3. indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere
goedertieren is,
4. en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die
wel door de mensen verworpen is, maar bij God
uitverkoren en kostbaar,
5. dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot
een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om

1 Petrus
6 Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een
hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem
gelooft, zal niet beschaamd worden.
7 Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de
ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers verworpen
hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des
aanstoots en een struikelblok;
8 voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door
ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn.
9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk
priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn
eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van
Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar
licht,
10 u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u,

Wie zijn we?
• Onze identiteit
• Steeds weer ge-reformeerd worden
• Gebeurt in dit Bijbelgedeelte

Levenswandel
1. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij,
afgunst en alle kwaadsprekerij.
• Beginnen?
• Petrus volgen

De goede God
2. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de
zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag
opgroeien,
• Woord – redelijke
• Redelijke: goede
• Doordenken van het leven

• Kracht van de traditie
• Kracht van de gemeente

Proeven
2. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de
zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag
opgroeien,
3. indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere
goedertieren is,
• Moedermelk – verlangen
• Proeven – ervaren

• Wordt er voldoende geproefd?

De levende steen
3. indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere
goedertieren is,
4. en kom naar Hem toe als naar een levende steen,
die wel door de mensen verworpen is, maar bij God
uitverkoren en kostbaar,
• Wie is Hem?
• Vanuit vers 4: Jezus
• Vanuit vers 3: God?

Hoeksteen
6 Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een
hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in
Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
7 Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor
de ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers
verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en
een steen des aanstoots en een struikelblok;
8 voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten,
door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd
zijn.

Geestelijk huis
5. dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd
tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap,
om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig
zijn door Jezus Christus.
•
•
•
•

Wij krijgen dezelfde benaming als Jezus
Geestelijk huis – God woont er
Offers worden gebracht
Priesters: contact met God

Levende stenen
Twee kanten
1. stenen: alleen samen nuttig
2. Levend
Slag te maken in onze (wijk)gemeente
A. Gemeenschap – echt geestelijk huis?
B. Levende stenen?

Volk van God
9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een
koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk
dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de
deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de
duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,
• O.T. - Israël
• N.T. - toegepast op gemeente

Verwondering
10 u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk
bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in
ontferming aangenomen bent.
• Verwondering
• Gods ontferming

Heilig volk
9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een
koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk
dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de
deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de
duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,
•
•
•
•

Uitverkoren
Koninklijk priesterschap
Heilig volk
Volk tot eigendom gemaakt

Getuigen
9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een
koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk
dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de
deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de
duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,
• Verkondigen
• Deugden – goedheid
• Doel voor de toekomst

Samenvattend
1. Het Woord staat centraal – blijkt in dit
Bijbelgedeelte,
Kracht van onze gemeente,
hebben we te bewaren!
2. Het Woord laat ons proeven hoe goed God is.
Vragen richting onze tijd:
wordt dat geproefd en beleefd?
3. Christus is het fundament. Alleen door Hem kunnen
wij groeien.

Samenvattend
4. De gelovigen worden geroepen levende stenen te
zijn van het huis, waar God woont.
Dit vraagt om doordenking en vormgeving
in
deze tijd.
5. De goedheid van God mogen we uitdragen.
We hopen toe te groeien naar een meer
getuigend aanwezig zijn in de
samenleving.

