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We sloten vorige keer af met 1 Petrus 2:6. Laten we dus kort

herhalen en dan verder gaan. Daarna zullen we nog heel wat

andere dingen toevoegen – sommige daarvan liet ik vorige

week na te behandelen.

1 Petrus 2:4 En komt tot Hem, …

Hier hebben we alweer een werkwoord in de tegenwoordige

tijd – komt – wat laat zien dat onze hele relatie met Christus er

één is van voortdurend tot Hem komen. Wat zei Jezus? "Allen

die zwaar belast zijn …" Wat moesten die doen? "… kom tot

Mij." We moeten op een voortdurende basis tot Hem blijven

gaan in gebed en Bijbelstudie en de manier waarop we leven,

enz.

1 Petrus 2:4 …, de levende steen, …

Als we hier verder doorheen gaan zal ik u enkele dingen aan-

reiken die u kunt doen bij uw toekomstige Bijbelstudies. Mis-

schien kunt u aan de hand van een concordantie een Bi-

jbelstudie doen over 'steen'. Denk aan de steen die Jakob bij

Bethel onder zijn hoofd had gelegd, waarvan men veronderstelt

dat die met Jozefs gebeente werd meegenomen toen zij het land

Egypte verlieten. En men veronderstelt ook dat het water dat de

Israëlieten in de woestijn uit 'de rots' kregen, uit die steen

kwam. Het is interessant dat we hier een levende steen hebben.

Jezus zei dat als men de Heilige Geest ontvangt, wat zou er dan

uit hun binnenste vloeien? Stromen van levend water! Breng in
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uw studie de woorden levend, steen en water met elkaar in ver-

band.

1 Petrus 2:4-5 …, door de mensen wel verworpen, maar bij

God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende

stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, …

Wie voert het bouwen uit? Christus. Hij zal Zijn Kerk, Zijn

Huis bouwen. We hebben dat de vorige keer behandeld.

1 Petrus 2:5-6…, om een heilig priesterschap te vormen, tot

het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn

door Jezus Christus. Daarom staat er in een schriftwoord: Zie,

Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, …

Heel veel mensen hebben beweerd dat dit deksteen betekent, de

steen die boven op het gebouw wordt gelegd. Nee, het is net

andersom, omdat een hoeksteen een fundamentsteen is.

1 Petrus 2:6 … een uitverkoren en kostbare hoeksteen, …

Uitverkoren is 'eklektos'; wij zij de 'eklekto', de uitverkorenen

Gods.

1 Petrus 2:6-8 …, en wie op hem zijn geloof bouwt, …

De tijd van dit werkwoord duidt ook alweer op een voortgaand

iets.

1 Petrus 2:6-8 …, zal niet beschaamd uitkomen. U dan, die

gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De

steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot

een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der er-
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gernis, voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid

aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn.

Heel interessant. Ga terug en breng het volgende met elkaar in

verband:

• vers 4 – verworpen door de mens

• vers 7 – verworpen door de ongelovigen

• vers 8 – een Steen des aanstoots, een Rots der ergernis

En daarna bracht ik dat in verband met:

1 Petrus 2:8 voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoor-

zaamheid aan het woord, stoten, …

Laten we kijken wat we werkelijk vervangen. Lucas 21:1 hangt

daarmee samen. Misschien geef ik een aparte preek over

geestelijke offeranden, omdat daar heel wat over te zeggen valt.

Onder andere:

• gebed

• Bijbelstudie

• helpen van de leden der gemeente

• God vereren

• mediteren over Gods woord

• enz.

Een heel klein beetje hiervan zullen we vandaag behandelen,

maar ik wil er eigenlijk een hele preek over geven.

Lucas 21:1 Toen Hij opkeek, zag Hij de rijken hun gaven in de

offerkist werpen.
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Waar is dit een vorm van? Van offerende verering – naar we

aannemen naast de dierlijke offeranden.

Lucas 21:2 Hij zag ook een behoeftige weduwe twee koper-

stukjes daarin werpen,

Dat was van haar kant echt een offer.

Lucas 21:3-4 en zeide: Waarlijk, Ik zeg u, deze arme weduwe

heeft meer dan allen daarin geworpen. Want deze allen hebben

van hun overvloed iets bij de gaven geworpen, maar zij heeft

van haar armoede haar ganse levensonderhoud erin geworpen.

Daarom heeft God hen geroepen die rijk zijn in geloof – maar

misschien arm in omstandigheden. U ziet hoe dit rechtstreeks

samenhangt met:

• ons karakter

• onze houding

• ons gezichtspunt

om 'levende stenen' te zijn; omdat Christus de levende Steen is

waar we naar toe gaan. Wij zijn 'levende stenen'. Let er nu op

wat Hij zegt van de tempel; en dit is belangrijk omdat de tem-

pel de plaats was waar God verkoos Zijn naam te plaatsen. Dit

was de plaats waar God Zich op aarde had gevestigd. En dit zal

ons laten zien hoe krachtig het Nieuwe Verbond is, als we dat

eenmaal echt begrijpen.

Lucas 21:5-6 En toen sommigen van de tempel zeiden, dat hij

met schone stenen en wijgeschenken versierd was, sprak Hij:

Wat gij daar aanschouwt, er zullen dagen komen, waarin geen

steen op de andere zal gelaten worden, die niet zal worden

weggebroken.
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Heel interessant als we de stenen van het gebouw vergelijken.

De stenen van de muur. En daar had God Zijn naam geplaatst.

Wij moeten 'levende stenen' zijn met de houding van Christus.

Laten we Jesaja 66 opslaan – we halen dit schriftgedeelte erbij

omdat het heel belangrijk is. Ik weet dat ik in mijn boek daar

heel wat over heb te zeggen in de sectie over de superioriteit

van het Nieuwe Verbond; en dat is zo en daardoor zullen som-

mige mensen van streek raken. Maar desalniettemin is het een

'steen des aanstoots', daar kunnen we dus niets aan doen. En

hier vinden we wat God werkelijk wil. Daarom gaat dit schrift-

gedeelte in op de geestelijke offeranden, en dit hangt er

enigszins mee samen.

Jesaja 66:1-2 Zo zegt de HERE: De hemel is mijn troon en de

aarde de voetbank mijner voeten, waar zou dan het huis zijn,

dat gij Mij zoudt bouwen, en waar de plaats mijner rust? Dit

alles heeft immers mijn hand gemaakt en zo is dit alles

ontstaan, luidt het woord des HEREN; …

Wat kunnen wij gaan bouwen voor God? Hij schiep het univer-

sum!

• Gaan wij een huis bouwen?

• Gaan wij een gebouw bouwen?

• Gaan wij een afgod maken?

• Waarvan wordt een afgod gemaakt?

• Van hout of steen!

We moeten dus niet doen zoals zij. We moeten niet doen als

domme afgoden.

Hier staat hoe we dan wel moeten handelen – en dit maakt deel

uit van de geestelijke offeranden die we moeten brengen.
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Jesaja 66:2 …; op zulken sla Ik acht: op de ellendige, de

verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft.

Daarom is het, zoals we zullen zien, de taak van elke dienaar

om de mensen naar Christus te verwijzen. Altijd, altijd, altijd,

altijd! Daarna wordt verteld wat er gebeurde, zelfs met die

fysieke offeranden, als zij niet deden wat zij werden veronder-

steld te doen.

1 Koningen 18 gaat over Elia en al de profeten van Baäl. Zij

vertegenwoordigden de afgoden, al die profeten riepen de hele

dag tot Baäl – daar zou je een grappige film over kunnen

maken. Ze sneden zichzelf, geselden zichzelf en Elia zei: "Mis-

schien moeten jullie toch nog wat harder roepen, jongens. Mis-

schien slaapt hij of is hij op reis. Je moet Baäl wel opporren tot

actie." Hoevelen onder u hebben het oratorium Elia van Men-

delssohn gehoord? Dat lied over Baäl is echt indrukwekkend!

"Hoor ons, o Baäl! O, hoor ons, o Baäl! …" Dat is echt in-

drukwekkend! Hij heeft daar een goed stuk werk geleverd.

Laten we naar Jesaja 40 gaan om te kijken naar enkele van die

afgodsbeelden voor Baäl en wat de mensen zullen doen. Het is

heel interessant omdat als je ervoor gaat zitten en alles

doorneemt wat God hier zegt, is het precies wat iedereen wil.

Alles wat God heeft gezegd is wat iedereen wil en verlangt. En

toch willen ze het niet op Gods manier doen. God wordt dus

niet vereerd door uit wat Hij heeft geschapen dingen te maken

om Hem te vereren.

Jesaja 40:18-20 Met wie dan wilt gij God vergelijken en welke

vergelijking op Hem toepassen? Een vakman giet het beeld

[gemaakt van het metaal dat uit de aardbodem komt] en een

goudsmid overdekt het met goud en smeedt er zilveren ketenen

voor. Wie te arm is …
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Met andere woorden de mensen die leven in de oerwouden van

Nieuw-Guinea, of mensen zoals de Indianen die in het noord-

westen van de Verenigde Staten woonden, voordat het in bezit

werd genomen door de blanken.

Jesaja 40:20 … voor een wijgeschenk, …

Dat betekent dat hij niet de middelen heeft om een gegoten af-

godsbeeld te maken of één van beeldhouwwerk.

Jesaja 40:20 …, kiest een stuk hout dat niet verrot; hij zoekt

zich een kundige vakman om een beeld op te richten, dat niet

wankelt.

Dit is een interessante vergelijking als we dit vergelijken met

wat wij als levende stenen moeten doen. Als we dat vergelijken

met afgodsbeelden van steen en afgodsbeelden van metaal en

afgodsbeelden van hout, enz.

Hij gaat verder met:

Jesaja 40:21-25 Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord?

Is het u van de aanvang niet verkondigd? Hebt gij geen begrip

van de grondvesten der aarde? Hij troont boven het rond der

aarde, en haar bewoners zijn als sprinkhanen; Hij breidt de he-

mel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men

woont. Hij geeft de machthebbers over ter vernietiging, Hij

maakt de regeerders der aarde tot ijdelheid; nauwelijks zijn zij

geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks wortelt hun stek in de

aarde, of Hij blaast reeds op hen, zodat zij verdorren, en een

storm neemt ze op als stoppels. Met wie dan wilt gij Mij ver-

gelijken, dat Ik hem zou gelijk zijn? zegt de Heilige.



De eerste brief van Petrus, deel 78

Als u ooit in een dip belandt of ontmoedigd raakt of gaat

denken als sommigen die bijna levende doden zijn - waarover

ik gesproken heb – zij zijn zo gebiologeerd door hun religie. Ze

hebben een sociale club en beoefenen 'religie' en ze vereren

God niet. Als u dus in een situatie belandt waarin u niet zo

vurig bent als u behoort te zijn, of als u door beproevingen of

moeilijkheden heen gaat en u zich afvraagt waar dat allemaal

op zal uitdraaien, doe dan dit, ga naar buiten en doe dit:

Jesaja 40:26 Heft uw ogen naar omhoog …

Dat is altijd een nederig makende ervaring. Ga 's nachts naar

buiten, in een nacht waarin het echt helder is, kijk naar boven

naar de sterren. Daar had David het over toen hij zei: "O Here,

God, wat is de mens dat U aan hem denkt? Als ik de hemelen

zie die Uw hand heeft gemaakt, en de zon en de maan en de

sterren en alles wat U hebt gedaan, wat is dan de mens die U

hebt gemaakt?"

Jesaja 40:26 Heft uw ogen naar omhoog en ziet: wie heeft dit

alles [zo ontzagwekkend en schitterend] geschapen? Hij, die

het heer daarvan in groten getale uitleidt en elk daarvan bij

name roept door de grootheid zijner sterkte en omdat Hij

geweldig van kracht is; er blijft niet één achter.

Dat is werkelijk ontzagwekkend! Dat is werkelijk waaruit de

bron van kracht en hulp en het zijn van levende stenen voort-

komt.

Laten we nu in het volgende hoofdstuk van Jesaja gaan lezen:

Jesaja 41:21-22 Brengt uw rechtsgeding voor, zegt de HERE;

voert uw bewijsgronden aan, zegt de Koning van Jakob. Laten

zij aanvoeren en ons bekendmaken, wat er geschieden zal.
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Geeft te kennen, hoe het vroeger was, opdat wij het overdenken

en kennis nemen van de afloop. Of doet ons het toekomstige

horen;

Ik zeg dat daar heel wat dienaren de mist zijn ingegaan, niet?

Doet ons het toekomstige horen. En het gebeurde niet! Ver-

gelijk dat met God.

Jesaja 41:26 Wie heeft het van de aanvang af bekendgemaakt,

zodat wij het weten? En tevoren, zodat wij moeten zeggen: Hij

heeft gelijk? Neen, niemand heeft het bekendgemaakt, niemand

heeft het doen horen, niemand heeft u daarover horen spreken.

Jesaja 41:28-29 Zie Ik rond, dan is er niemand; en zie Ik naar

hen, dan is er geen raadsman dat Ik hun zou kunnen vragen en

zij Mij antwoord zouden kunnen geven. Zie, zij allen zijn

nietigheid; niets zijn hun werken, wind en ijdelheid hun ge-

goten beelden.

Volledig het tegengestelde, gemeente, van wat wij moeten zijn:

levende stenen van God.

Laten we nu een aantal dingen betreffende de geestelijke offer-

anden bekijken. Laten we even naar Openbaring 5 gaan. Laten

we begrijpen dat als we bidden, onze gebeden worden gehoord.

God hoort ze. Hij beantwoordt ze. Soms moeten we herhaalde

malen vragen en daarin vasthoudend zijn, maar God

beantwoordt ze. God is in staat voor ons te voorzien. Als we

om ons heen kijken naar onze omstandigheden, dan weten we

dat het menselijk leven zo in elkaar zit. In de ideale zin zit er

iets verderfelijks in het menselijk denken en dat is: We zien

graag alles in perfecte conditie; dat betekent echter dat we, om

alles perfect te hebben, geestelijk moeten zijn, niet? We pro-

beren een perfect fysiek leven te hebben, maar het leven wordt



De eerste brief van Petrus, deel 710

in de fysieke zin nooit perfect. Daarom hebben we de neiging

als er een beproeving komt, ontmoedigd te raken; omdat som-

mige van deze dingen meer kunnen zijn dan waarvoor we wer-

kelijk hadden onderhandeld. Maar God is in staat ons er

doorheen te helpen.

Nu naar Openbaring 5, daar gaat het over de vier levende di-

eren en de 24 oudsten.

Openbaring 5:8 En toen het de boekrol nam, wierpen de vier

dieren [beter: de vier wezens; 'dieren' klinkt enigszins barbaars]

en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende

elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebe-

den der heiligen.

Dat maakt deel uit van onze geestelijke offeranden die we God

moeten brengen – in gebed – en zij gaan op tot God. Er staat

dat ze 'vol' zijn met de gebeden van de heiligen.

Laten we nu Openbaring 8 opslaan; daar zien we iets soort-

gelijks. In het Oude Verbond moest je naar Jeruzalem gaan. In

het Nieuwe Verbond – en daarom is het Nieuwe Verbond zo

superieur aan het Oude Verbond – hebben we rechtstreeks toe-

gang gekregen tot God, de Vader, in de hemel, door te zeggen:

"Vader."

Als we eraan denken hoeveel mensen proberen zich tussen u en

God te plaatsen, … God heeft daar maling aan! Want onze ge-

beden gaan rechtstreeks naar God. Soms laten we na te bidden

op de manier waarop we dat zouden moeten doen. Of we zijn

ontmoedigd en bidden niet. Misschien is de reden van de ont-

moediging wel dat we niet hebben gebeden, terwijl we wisten

te moeten bidden. We kunnen dan eigenlijk geen kant uit. We

worden net als dat marmotje in de kooi, we blijven maar ren-
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nen en rennen en rennen – hoe harder we rennen, hoe sneller

het gaat en hoe sneller we moeten rennen. En dan gaat het te

snel en tenslotte worden we eruit gegooid en we belanden ge-

heel verdwaasd op de grond en we vragen ons af wat er gaande

is. God zegt ons uit de tredmolen te komen – nu kunnen we

bidden.

Nu echt naar Openbaring 8. We bevinden ons daar te midden

van alles wat er gaande is, het begin van de trompetplagen,

vlak voordat ze geblazen worden.

Openbaring 8:3 En er kwam een andere engel, die met een

gouden wierookvat bij het altaar ging staan, …

Onze gebeden gaan recht omhoog. We zullen zien dat we een

priesterschap zijn.

Hoevelen kennen het verschil tussen een Leviet en een

priester? Een priester was uit het huis van Aäron, uit het ges-

lacht van Levi! Alleen de nakomelingen van Aäron mochten

priester zijn. Al de andere Levieten assisteerden de priesters.

Niemand van die Levieten mocht op het altaar offeren. Als er

problemen waren omdat er onvoldoende priesters waren, dan

mochten de Levieten bij het altaar assisteren voor het brandof-

fer. Maar alleen het huis van Aäron mocht in het heilige bin-

nengaan om het dagelijks reukoffer te brengen. En het

dagelijks reukoffer wordt vergeleken met onze gebeden. Bin-

nen het heilige staat het reukofferaltaar. Daar staat ook de

gouden kandelaar met de zeven kandelaars, die de zeven

Kerken symboliseren.

Alleen de priester mocht daar binnengaan. En daar moest

dagelijks het reukwerk worden geofferd. Ze mochten op dat

reukofferaltaar niets anders offeren dan reukwerk. En het was
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een speciaal mengsel van kruiden dat tot op de dag van van-

daag niet bekend is. En dat steeg symbolisch op tot God in het

heilige der heiligen, wat het volgende deel was van de bin-

nenkant van de tempel. En het heilige der heiligen was de sym-

bolische plaats waar God verbleef bij de ark van het verbond.

We komen zo aan bij de berg Sion, niet de berg Sion op aarde,

maar die boven in de hemel.

En daar gebeurt het volgende:

Openbaring 8:3-4 En er kwam een andere engel, die met een

gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel

reukwerk geschonken om het te geven, met de gebeden van

alle heiligen, op het gouden altaar voor de troon. En de rook

van het reukwerk, met de gebeden der heiligen, steeg uit de

hand van de engel voor Gods aangezicht op.

Onze gebeden gaan dus rechtstreeks naar God. Dit is een type

van de macht van de Heilige Geest.

Laten we Hebreeën, hoofdstuk 12, opslaan. Maar eerst denken

we nog aan een ander schriftgedeelte, uit Jacobus 5, waar staat

dat het effectieve gebed van een rechtvaardig mens veel ver-

mag. Daarna volgt het voorbeeld van Elia. Laten we het ver-

schil bekijken.

Hebreeën 12:14 Jaagt naar vrede met allen …

En dat is de gehele situatie betreffende het Nieuwe Verbond,

gemeente. We hebben vrede met God, omdat God ons tot vrede

heeft geroepen. De rest van de wereld is in oorlog met God.

Hebreeën 12:14-17 … en naar de heiliging, …
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Dit maakt dus deel uit van onze geestelijke groei en karakter.

Hebreeën 12:14-17 …, zonder welke niemand de Here zal

zien. Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade

Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring

stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden. Laat

niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau, die

voor een spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want gij

weet, dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afge-

wezen werd, …

Hij trekt hier een vergelijking tussen dat en wat wij zullen ont-

vangen.

Hebreeën 12:17 …, want toen vond hij geen plaats voor ber-

ouw, hoewel hij het onder tranen zocht.

Dit is een heel interessant iets. Het laat zien dat er een tijd komt

waarop berouw niet langer verschil uitmaakt, omdat het te laat

is. Daarop slaat 'het geween en het tandengeknars' bij de poel

des vuurs – het is te laat! Maar hij zegt:

Hebreeën 12:18 Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar

[Statenvertaling: tastelijke berg] …

Bedenk dat we begonnen met de berg daar, met de tempel toen

ze bij de tempel vandaan gingen en ze keken naar de stenen en

hoe prachtig die waren. Jezus zei: "Geen steen zal op de ander

blijven." We naderen dus niet tot die berg, die tastbaar is.

Hebreeën 12:18 … en brandend vuur, …

Dat is de berg Sinaï, waar ze de Tien Geboden ontvingen.
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Hebreeën 12:18-21 …, tot donkerheid, duisternis en storm-

wind, tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een

stem, bij het horen waarvan zij verzochten, dat niet verder tot

hen gesproken werd; want zij konden dit bevel niet dragen:

Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd.

En zo ontzaglijk was het verschijnsel, dat Mozes zeide: Ik ben

enkel vreze en beving.

Ga terug naar Exodus 20 en lees dat opnieuw, hoe toen God op

de berg neerdaalde het er op leek of een vulkaan ontplofte.

Donkere wolken, de hele berg stond in vuur, en natuurlijk

weken alle mensen achteruit – niemand ging de berg op. De

aarde schudde aan alle kanten. En nadat dat allemaal is gebeurd

klinkt een stem: "Mozes, kom naar boven, hier bij Mij." Mozes

was uitzonderlijk bevreesd en stond te trillen op zijn benen.

Dat moest echt wel iets spectaculairs zijn geweest, omdat het

volk later zei, toen hij veertig dagen weg was: "We weten niet

wat er met Mozes is gebeurd." We naderen dus niet tot iets so-

ortgelijks.

Hebreeën 12:22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, …

Dat is boven in de hemel, Jeruzalem in de hemel boven, ge-

meente!

Hebreeën 12:22 …, tot de stad van de levende God, het he-

melse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen,

Die worden uitgezonden om hen te dienen die tot behoud zijn

geroepen.

Hebreeën 12:23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering

van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, …



De eerste brief van Petrus, deel 7 15

Daar zal alle eer vandaan komen. Die zal geheel en al van God

komen! Niet van de mens. Het zal allemaal komen door Chris-

tus! Niet van de mens.

Hebreeën 12:23 …, en tot God, de Rechter over allen, …

Daarom begint iedere brief met: "Genade en vrede zij u van

God de Vader en onze Heer, Jezus Christus." Omdat als we

onder genade zijn, dan bestaat ons oordeel eruit dat Christus in

onze plaats wordt aanvaard. Dat is echt iets om over na te

denken. Dat is alles waar genade over gaat. Heel diepgaand!

Hebreeën 12:23-24 …, en tot de geesten der rechtvaardigen,

die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar

van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat

krachtiger spreekt dan Abel.

Dat is een geweldige roeping, gemeente; dat we zijn geroepen

tot een geestelijk priesterschap.

Laten we nu teruggaan naar Openbaring 5 en op een andere

manier kijken naar hoe het toneel eruit ziet als we gaan bidden

– als we voor God verschijnen om te bidden. En bedenk wat de

Heilige Geest doet. Die komt voor ons tussenbeide met onuit-

sprekelijke zuchten! De engel is dan degene die al de gebeden

naar God brengt – en ik weet niet hoe hij dat doet, maar op een

of andere manier werkt het geestelijk op zo'n manier dat het

voor God komt als een welriekende reuk; al de gebeden van de

heiligen.

En daarna:

Openbaring 5:8-10 …; dit zijn de gebeden der heiligen. En zij

zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boek-
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rol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en

Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en

taal en volk en natie; en Gij hebt hen voor onze God gemaakt

tot een koninkrijk en tot priesters, …

Ons koninklijk priesterschap uit zich nu in de geestelijke offer-

anden, maar het zal in werkelijkheid, straks als Christus wed-

erkomt, deel gaan uitmaken van Zijn taak.

Openbaring 5:10-11 …, en zij zullen als koningen heersen op

de aarde. En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen

rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal

was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtal-

len,

Dat is een overweldigend tafereel. En toch staat God ons toe –

omdat Hij ons heeft geroepen en ons Zijn Heilige Geest heeft

gegeven – voor Hem te verschijnen met de woorden "Onze

Vader die in de hemel is, Uw naam worde geheiligd." Is dat

niet iets geweldigs? Dat is verbazingwekkend, gemeente, als

we het werkelijk begrijpen.

Openbaring 5:12-13 zeggende met luider stem: Het Lam, dat

geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en

de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.

En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde

en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die

op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de

heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.

Wat zal er gaan gebeuren met al deze kracht en rijkdom en eer

en heerlijkheid? Noteer: Openbaring 20:4-6, daar staat dat wij

zullen deelhebben aan de eerste opstanding als koningen en

priesters. Schrijf dat alleen maar op, want ik wil nu naar
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Romeinen 8 gaan. Daar zien we dat God ons een geweldig

privilege heeft gegeven; dat is een absolute zegen. Daarom

moet God ons kiezen. God moet ons roepen. God moet ons

verstand openen om dit te begrijpen. Daarom worden we de

uitverkorenen genoemd.

Romeinen 8:14-16 Want allen, die door de Geest Gods geleid

worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een

geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ont-

vangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen:

Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kin-

deren Gods zijn.

Laten we opnieuw naar Openbaring 5 kijken. Kijk daarnaar

terwijl ik tezelfdertijd de volgende schriftgedeelten lees.

Openbaring 5:12 Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ont-

vangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte,

en de eer en de heerlijkheid en de lof.

Romeinen 8:16-17 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij

kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook

erfgenamen: erfgenamen van God, …

Erfgenamen van kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en

eer en heerlijkheid en zegeningen.

Romeinen 8:17 …, en medeërfgenamen van Christus; im-

mers, indien wij delen in zijn lijden, …

Niet het lijden waar we prijs op stellen. Daarom moest Paulus

zoveel dingen meemaken. Ik stel er niet echt prijs op. Ik ben

nog steeds niet zo ver dat ik naar de sabbatdiensten kom, al

glimlachend en springend van vreugde en zeg: "Hoera, ge-
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meente, ik had de meest rampzalige week die ik ooit in mijn

leven heb gehad." Maar ik denk dat als het door blijft gaan, ik

dit wel ga zeggen! Paulus zei dat zeer zeker!

Romeinen 8:17-18 …, is dat om ook te delen in zijn verheer-

lijking. Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegen-

woordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons

geopenbaard zal worden.

Wat gebeurt er als we in de put raken en ons helemaal tern-

eergeslagen voelen, van alle kanten geslagen en verkreukt?

Dan is Psalm 73 een goede psalm om op te slaan. Let erop hoe

die begint. Dit is een psalm van Asaf, niet van David, maar van

Asaf, een van de priesters.

Psalm 73:1 Waarlijk, God is goed voor Israël, voor hen die

rein van hart zijn.

Deze uitspraak wordt min of meer uit gewoonte gedaan om

God aan het denken te zetten. Waarom? Omdat hij probeerde

een rein hart te hebben, maar de dingen liepen niet zo lekker

voor hem, vandaar dat hij God aan het denken wilde zetten.

Psalm 73:2 Maar mij aangaande, bijkans waren mijn voeten

afgeweken, …

Toen kreeg hij echt een probleem met zijn houding!

Psalm 73:2-3 …, bijna waren mijn schreden uitgegleden.

Want ik was afgunstig op de hoogmoedigen, toen ik de

voorspoed der goddelozen zag.

Daar hebben we de 'doctrine van eerlijkheid'. Dit moet het

probleem van mijn buurman zijn, niet dat van mij.
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Psalm 73:4 Want moeiten hebben zij niet, …

Alles schijnt goed voor hen te verlopen.

Psalm 73:4 …, gaaf en welgedaan is hun lichaam;

Het gaat hen voor de wind en niemand kan dat veranderen.

Psalm 73:5 in de kwelling der stervelingen delen zij niet, en

met andere mensen worden zij niet geplaagd.

Ik voeg het deze keer toe; ik heb het al diverse andere keren

willen toevoegen: 'zoals met mij het geval is'. Want dat wordt

hier gesuggereerd.

Psalm 73:5-6 …, en met andere mensen worden zij niet ge-

plaagd [zoals ik wel]. Daarom is de trots hun een halssieraad,

…

We zouden hier kunnen zeggen: Michael Jackson en sommige

anderen. Kies maar welke naam u wilt invullen.

Psalm 73:6 …, het geweld omhult hen als een kleed;

Met andere woorden het maakt geen verschil uit wat ze doen,

ze krijgen alles door te nemen, te slaan, te plunderen, te stelen

en (voor ons) slechte deals te sluiten.

Psalm 73:7 hun ogen puilen uit van vet, …

Net zoiets als die grote, vette klonter in Star Wars. Daar heb-

ben we die grote bolle figuur met die geweldig grote, uit-



De eerste brief van Petrus, deel 720

puilende ogen. Het is vrij grappig, omdat hij daar de grote

veelvraat is – en hij is net zoiets.

Psalm 73:7-9 …, de inbeeldingen van hun hart lopen over; zij

spotten, en boosaardig spreken zij van verdrukking, zij spreken

uit de hoogte; ze zetten een mond op tegen de hemel, en hun

tong roert zich op de aarde.

Deze mensen gaat het goed, waar ze ook maar gaan. We vragen

ons soms af hoe die mensen ooit die functies hebben kunnen

krijgen. Ik bedoel, we zien sommige van hen hier in de Ver-

enigde Staten deel uitmaken van het kabinet van de president –

het is ongelooflijk!

Psalm 73:10-11 Daarom wendt zijn volk zich hierheen, en als

water in overvloed wordt het door hen geslorpt; zij zeggen:

Hoe zou God het weten; …

Kijk eens naar alles, waar ik zonder problemen mee uit de

voeten kom.

Psalm 73:11-12 …, zou er ook wetenschap zijn bij de Aller-

hoogste? Zie, zo zijn de goddelozen, altijd onbezorgd vermeer-

deren zij het bezit.

• Wat staat er in Johannes 17? "Wij zijn niet van de wereld."

• Wat staat er in Openbaring 18 betreffende Gods volk en het

grote Babylon? "Kom uit Mijn volk!"

We kunnen vers 1 koppelen aan vers 13.

Psalm 73:13 Maar tevergeefs heb ik mijn hart rein ge-

houden, mijn handen in onschuld gewassen.
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Vergeleken met hen is het wassen van mijn handen als het

wassen van handen in onschuld – geen schuldige handen. Ik

werk eraan om te overwinnen, probeer me van al die dingen te

ontdoen, en al zulk soort dingen te veranderen. Maar ik ben

nog niet echt opgeschoten daarin. Ik moet wachten op de op-

standing; dan zullen de resultaten zichtbaar worden – de

uiteindelijke resultaten!

Psalm 73:14 De ganse dag word ik geplaagd, mijn bestraffing

is er elke morgen.

En dat was inderdaad zo!

Psalm 73:15-16 Indien ik gezegd had: Ik zal aldus spreken,

zie, dan ware ik afvallig geweest van het geslacht uwer kin-

deren. Ik tobde erover om dit te begrijpen, een kwelling was

het in mijn ogen,

Hij had het echt gehad. Bent u ooit in zo'n situatie geweest?

Voor iedereen geldt dat wel. Ik wel! Ik wel! We komen in een

situatie terecht, in een probleem dat zo overweldigend is, dat

het zelfs pijn doet om eraan te denken. Wat krijgen we dan?

We krijgen een barstende hoofdpijn! Onze hersenen slaan op

hol! Ze raken volkomen leeg! En al die slechte mensen doen

maar wat ze willen en krijgen wat ze willen, en hier zijn wij

gefrustreerd aan het worstelen en proberen en het lijkt wel dat

er niets goed gaat.

Hier hebben we dan de oplossing:

Psalm 73:17 totdat ik in Gods heiligdommen inging, …

Asaf was een priester. Wat deed hij om weg te komen van de

slechte mensen? Hij ging naar de heilige plaats en als hij
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reukwerk offerde en tot God bad, zei hij: "Ja God, ik begrijp

het." Wij hebben de gelegenheid, gemeente, om voor God de

Vader in de hemel te verschijnen, in het heiligdom dat in de

hemel is. Wat moeten we met deze dingen doen? Ze voor God

brengen. Weet u, er waren enkele vijanden waarvoor ik bad. Ik

vroeg God: "Pak ze aan, God. Neem ze voor Uw rekening." En

ik kreeg echt een slechte houding. "Ja, God, neem ze te pak-

ken!" Daarna begon ik na te denken en vroeg me af, wat als

iemand voor mij bad, omdat ik een van zijn vijanden was. Zou

ik willen dat God dat gebed verhoorde? Natuurlijk niet, want

het ging om mij! Dus, natuurlijk niet! Maar ik wilde wel dat

God hen te pakken nam, omdat zij mijn vijanden waren. Ik

leerde dus de les die in Romeinen 12 staat, die in Mattheüs 5

staat.

Dit is het moeilijkste gebod ter wereld, in het bijzonder als ons

onrecht wordt aangedaan! En in het bijzonder als we weten dat

we in ons recht staan!

Mattheüs 5:43-44 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult

uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. [Goed zo,

Heer!] Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief …

Mompel, mompel. Dat is onze reactie. Daar weten we niet veel

op te zeggen!

Wanneer was de laatste keer dat we voor onze vijand baden?

We lijken misschien wel op die rabbi in The Fiddler on the

Roof. Iemand ging naar de rabbi toen zij door de Russen wer-

den verdrukt, en hij trad op hem toe en zei: "Rabbi, rabbi, is er

een zegen voor de tsaar?" De rabbi dacht even na en (je ziet het

voor je, die baard en dat rare hoedje en van alles) hij keek

nadenkend omhoog en zei: "Ja, moge de Heer hem zegenen en

hem VER bij ons vandaan houden!" Maar bedenk wat Jezus zei
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toen Hij aan het kruis hing. Hij zei: "Vader vergeef het hun,

want ze weten niet wat ze doen." Hield Hij Zijn eigen gebo-

den? Ja, zeker!

Mattheüs 5:44 Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u ver-

volgen,

Dat is het moeilijkste te doen als we weten dat we in ons recht

staan! Als dat zich tussen man en vrouw afspeelt, zijn ze niet

langer de tortelduifjes, maar zijn ze elkaars vijanden en weten

beiden dat ze het bij het rechte eind hebben! Het is dan mo-

eilijk om te bidden: "O God, open haar verstand zodat ze be-

grijpt wat ik haar probeer te zeggen." Of: "O God, help hem

zodat hij inziet dat ik het bij het rechte eind heb!" Het is dan

vreselijk moeilijk te zeggen: "God vergeef me mijn houding en

zegen alstublieft mijn man, of zegen mijn vrouw – en als er

enige verandering van gedachten moet plaatsvinden, mijn ar-

gumenten kunnen het niet, God – maar Uw Geest kan dat wel!

Help mij ondertussen mijn tong in bedwang te houden en te

doen wat goed is!"

Mattheüs 5:44-45 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en

bidt voor wie u vervolgen, [waarom?] opdat gij kinderen

moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; …

Wij denken dat wij uitgescholden werden? Hoeveel meer werd

God niet uitgescholden? En dan tel ik niet eens alle keren mee

dat Gods naam op de golfbaan ijdel werd gebruikt! En in de

fabrieken! Of in huis! Hoeveel keren werd God niet uit-

gescholden – iedereen is tegen God!

Wat als God gewoon iedereen uitschakelde voor alles wat ze

verkeerd deden – BAM! Neem ze te pakken! Direct! Er zou
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niemand overblijven. God is vriendelijk ten opzichte van de

wereld. Hij zegt:

Mattheüs 5:45-48 …; want Hij laat zijn zon opgaan over

bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en on-

rechtvaardigen. Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat

voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En

indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan

het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? Gij dan zult

volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.

Dat is een zware opdracht!

Met andere woorden, wetend dat we in onze vleselijke staat

niet volmaakt kunnen zijn, wat zegt Hij ons dan? Wat is hier de

boodschap? We moeten volmaakt zijn zoals de Vader in de

hemel volmaakt is. Maar alvorens van start te gaan met bidden

om vloeken over onze vijanden, God te bidden hen te corrig-

eren die ons vervolgen, moeten we begrijpen waar God de Va-

der en Christus doorheen zijn gegaan in Hun behandeling door

de mens, door iedere man, vrouw en kind op aarde. Wie weet,

misschien eindigt die persoon waartegen we vechten en wor-

stelen, wel als een apostel Paulus. Hebt u er ooit aan gedacht te

bidden voor hun bekering? Dat is een ongewone gedachte,

niet? Sta na zo'n gebed niet op om een Bijbel te pakken en die

aan hen voor te leggen. Het kan zijn dat wij niet het instrument

zijn. God moet hen roepen.

Nu terug naar Psalm 73 en we zien daar het eindresultaat. En ik

weet dat sommige mensen hebben gezegd: "O, ik weet dat het

Pascha eraan komt. We hebben heel wat problemen. Het

schijnt dat er dan altijd wel een aantal zijn." En zoals ik vorige

week zei, vraag God: Weest U alstublieft barmhartig.
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Psalm 73:13 Maar tevergeefs heb ik mijn hart rein gehouden,

…

Wat voor nut heeft het een christen te zijn als je dit allemaal

moet lijden – kunnen sommigen zeggen. Sommigen kunnen

zelfs zeggen, daar ze weten van de tweede opstanding:

"Waarom riep God me niet in de tweede opstanding in plaats

van nu!" Wie weet, misschien was uw lijden in de wereld nog

wel erger geweest dan waar u in de Kerk doorheen bent

gegaan. Dat weten we niet!

Psalm 73:14 …, mijn bestraffing is er elke morgen.

Er schijnt niets goed te gaan.

Psalm 73:15-17 Indien ik gezegd had: Ik zal aldus spreken,

zie, dan ware ik afvallig geweest van het geslacht uwer kin-

deren. Ik tobde erover om dit te begrijpen, een kwelling was

het in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging, en op

hun einde lette.

Waarom? Omdat zolang we God de Vader toebehoren, er niets,

niets, maar dan ook niets is dat iemand kan doen om ons uit

Zijn handen te halen – NIETS!

Daarom ging hij het heiligdom binnen, en toen hij daar was,

werd hij als het ware omgeven door wat genoemd wordt de

'shekina': de aanwezigheid of de heerlijkheid van God, omdat

de heerlijkheid van God de tempel vervulde. Toen hij daar dus

naar binnen ging in de aanwezigheid van God, begreep hij. Dat

is de manier waarop we deze dingen moeten begrijpen.

Psalm 73:17 …, en op hun einde lette.
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Wat is hun einde? Het loon van de zonde is de dood! Waartoe

heeft God ons geroepen? Leven! Wij moeten levende stenen

zijn, geen dode stenen.

Psalm 73:18-19 Waarlijk, Gij stelt hen op glibberige plaatsen,

Gij doet hen instorten tot puin. Hoe worden zij in een oogwenk

tot een voorwerp van ontzetting, zijn zij verdwenen, vergaan

door verschrikkingen;

Waarom laat God het de goddelozen zo lang goed gaan? Wie

weet, misschien bekeren ze zich wel! Dat moeten we begri-

jpen. Als het einde hun dan overkomt, dan komt dat net zo snel

als over de Maffia op Sicilië in deze tijd. De Maffia sloeg terug

en ze doodden rechters en allerlei soort mensen, en tenslotte

maakten ze iedereen echt woedend en bezorgd. Zodoende pak-

ten ze recent de twee topmensen van de Maffia die hen meer

dan 25 jaar wisten te ontlopen. Zij hadden de bevolking het

vuur zo na aan de schenen gelegd dat ze uiteindelijk zeiden,

genoeg! Geen angst en intimidatie meer van de Maffia. Nu is

hun einde gekomen. Die dag komt altijd, altijd. Net als een

beproeving die ons overkomt, we verwachten die niet, zo ver-

gaat het de goddeloze als hun dag van afrekening komt en God

zegt 'genoeg' – dan is hun dag aangebroken.

Psalm 73:20-22 gelijk een droom na het ontwaken, o Here,

versmaadt Gij, als Gij opwaakt, hun beeld. Toen mijn hart ver-

bitterd was, en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik

een grote dwaas en zonder verstand, ik was een redeloos dier

bij U.

De God van liefde en genade en barmhartigheid en goedheid;

en we gaan naar God en zeggen: "Vernietig onze vijanden" en

soortgelijke dingen. Het is een harde les die we moeten leren,

in het bijzonder als we strijdlustig zijn. Ik ben strijdlustig! Ik
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zal de eerste zijn om het te zeggen. Werp geen stenen,

alstublieft. Ik werp mijn eigen stenen wel, met daarop ge-

graveerd: Strijdlustig! Het is moeilijk, maar desondanks is het

bereikbaar.

Psalm 73:23 Nochtans zal ik bestendig bij U zijn, …

Ondanks dat alles! Dat moeten we goed onthouden.

Psalm 73:23-28 …, Gij hebt mijn rechterhand gevat; Gij zult

mij leiden door uw raad, en daarna mij in heerlijkheid opne-

men. Wie heb ik nevens U in de hemel? Nevens U begeer ik

niets op aarde; al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns

harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig. Want zie, wie

verre van U zijn, gaan te gronde, Gij verdelgt al wie overspelig

U verlaat, maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te

zijn, …

Daar staat het, pal hier, dat is de oplossing.

Psalm 73:28 …, de Here HERE heb ik tot mijn toevlucht

gesteld, en ik wil al uw werken vertellen.

Dat is echt overweldigend, gemeente. Dat is de manier waarop

we levende stenen moeten zijn.

Laten we naar Romeinen 8 gaan, laten we begrijpen dat God

Zelf door dit alles heenging – voor ons! God ging door dat al-

les heen. Denk er eens even aan hoeveel Christus opgaf toen

Hij het God-zijn opgaf om mens te worden; als God aanbaden

alle engelen Hem en wat daar niet meer bij komt kijken. Hij

gaf heel wat op toen Hij naar de aarde kwam om te worden

veracht, te worden verworpen en daarna een schandelijke dood

te sterven.
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Romeinen 8:24 Want in die hoop zijn wij behouden. …

Dat is de hoop die we zojuist hebben doorgenomen en

bekeken.

Romeinen 8:24-28 … Maar hoop, die gezien wordt, is geen

hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij

echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met

volharding. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp;

want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar

de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtin-

gen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des

Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen

pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten

goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voorne-

men geroepenen zijn.

Romeinen 8:37-39 Maar in dit alles zijn wij meer dan over-

winnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben ver-

zekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten,

noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch

diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van

de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Laten we nu teruggaan naar 1 Petrus, hoofdstuk 2. Daar hebben

we het dan, gemeente. Dat is iets indrukwekkends, niet? Mijn

week, deze week, was niet zo slecht. Ik hoop dat die van u ook

niet zo slecht was, maar als dat wel het geval was, weet dan dat

we daarom de sabbat hebben, zodat we op de sabbat geïn-

spireerd kunnen worden. Zoals ik vorige week zei, wie weet

wat de maandag ons brengt.
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1 Petrus 2:6 …, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet

beschaamd uitkomen.

Die beschaamdheid waarover hier gesproken wordt, is als de

schaamte van een nederlaag. Waarom? Omdat we met Christus

meer dan overwinnaars zijn, omdat we zullen overwinnen! Elk

jaar lukt het de arme American Football League weer niet om

in de Superbowl te komen. Zij voelen zich beschaamd, erg

beschaamd! Waarom? Omdat ze verloren! Maar, gemeente,

wij verkeren in een situatie waarin we NOOIT beschaamd zul-

len staan. Wij zullen gaan winnen! Waarom? Door Christus!

We zullen nooit beschaamd staan. Waarom? Omdat we 'in Hem

geloven'.

Laten we naar Johannes 6 gaan, daar staat de sleutel hiertoe.

We zullen een paar schriftgedeelten bekijken betreffende ge-

loven. Dat is het punt waar het om draait bij wat we doen en

hoe we het doen. Waarom heeft God ons geroepen? Om te ge-

loven! En dit is vandaag even waar als toen. Aangezien God

het universum maakte, aangezien God alles schiep dat er is, en

God zelfs zegt: "Wat gaat u voor Mij bouwen? Wat is dat wat u

voor Mij gaat bouwen? Ik heb alles gemaakt!" Wat is het be-

langrijkste wat u voor God kunt doen? God liefhebben en Hem

geloven!

Johannes 6:28-29 Zij zeiden dan tot Hem: Wat moeten wij

doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus

antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, …

Elke dienaar die een afgod heeft die hij 'het werk' noemt – en

het is een afgod! – die plaatst dat tussen u en God en dat plaatst

uzelf tussen God en de mensen. "Wat is het werk opdat wij de

werken van God kunnen werken?" Er is inderdaad een werk te

doen, dat is waar. Maar hier hebben we het voornaamste werk:
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Johannes 6:29 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het

werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft.

U gelooft Christus! Wat gaat dat voor u doen? Laten we terug-

gaan naar:

Johannes 5:46-47 Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij

ook Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven. Maar in-

dien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden

geloven?

Hier vinden we wat geloven in Christus doet, en dat is de enige

oplossing:

Johannes 5:21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet

leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil.

'Opwekken' betekent 'leven geven'. Dat is net als het zien van

een lijk dat ergens ligt en zeggen: 'Sta op en wandel.'

Johannes 5:22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar

heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven,

Waarom? Omdat Hij ook door alles waar wij doorheen gaan,

is heen gegaan.

Johannes 5:23-24 opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader

eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem

gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord

hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig

leven …

Omdat u de Heilige Geest ontvangt.
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Johannes 5:24 … en komt [vanwege Gods genade] niet in het

oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

Daarom moeten wij levende stenen zijn. "… overgegaan uit de

dood in het leven." En dat hangt allemaal samen met het zijn

van levende stenen.

Ik moet nog steeds die preek geven, met vermoedelijk als titel:

Laat de doden hun doden begraven; dat zijn de woorden van

Christus. Laten we nu teruggaan naar 1 Petrus, hoofdstuk 2, en

dan stoppen we er voor vandaag mee. We kwamen vandaag

niet erg ver, sorry daarvoor – er zijn van die dagen.

1 Petrus 2:7-8 U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor

de ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd

hadden, …

Dat waren de Joden uit die tijd, zij waren toen aan het bouwen.

1 Petrus 2:7-8 …, die is geworden tot een hoeksteen en een

steen des aanstoots en een rots der ergernis, voor hen, die zich

daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, …

Iedereen die zich aan het Woord van God stoot, ergert zich aan

Christus.

1 Petrus 2:8 …, waartoe zij ook bestemd zijn.

Als u zich aan die Steen stoot, als u over die Steen valt, zult u

verbroken worden – verbroken in berouw en bekering; uw

ijdelheid en uw lusten en uw begeerten en uw eigen ik zullen

verbroken worden – als u over die Steen struikelt. Maar zij die
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zich ergeren aan de Steen, daarvan zei Jezus: "Die zal hen ver-

pletteren." Dat is de vernietiging waartoe zij waren bestemd.


