ZICHTBARE LIEFDE VAN CHRISTUS
Week 5: Samen sta je sterk
0

Deel met elkaar de positieve/mooie (persoonlijke) ervaringen
die je hebt meegemaakt met/binnen de gemeente.

1 Petrus 1:3- 12
3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote
barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van
Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. 4- 5 Er wacht u, die door Gods
kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte
erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd
zeker geopenbaard zal worden. 6 Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet
nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. 7 Zo kan de echtheid blijken van uw
geloof zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt
getoetst en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.
8 U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u
in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, 9 omdat u het einddoel van
uw geloof bereikt: uw redding. 10 Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te
achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. 11 Zij
probeerden vast t e st ellen op welke t ij d en op welke om st andigheden Christ us Geest , die
in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in
Gods luister zou delen. 12 Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor
henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u
het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd
gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.
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a. Wat valt je op?
b. Hoe wordt er gesproken over de redding ?
c. Wat betekent dat voor jou?

1 Petrus 1:13- 21
13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop
op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. 14 Wees als
gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger,
toen u nog onwetend was, werd beheerst, 15 maar leid een leven dat in alle opzichten
heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. 16 Er staat immers geschreven: Wees
heilig, want ik ben heilig. 17 En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn
daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als
vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. 18 U weet immers dat u niet met zoiets
vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw
voorouders had geërfd, 19 maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of
gebrek, van Christus. 20 Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God
uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u. 21 Door
hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn
luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God.
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a. Hoe wordt er gesproken over de heiliging ?
b. Wat betekent dat voor jou?

1 Petrus 1:22- 25
22 Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van
uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een
zuiver hart, 23 als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit
onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. 24 De m ens is als
gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af,
25 maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Dit woord is het evangelie dat u
verkondigd is.
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a. Hoe wordt er gesproken over wedergeboort e ?
b. Wat betekent dat voor jou?

1 Petrus 2:1- 10
1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en
kwaadsprekerij, 2 en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van
het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3 U hebt toch ondervonden
hoe goed de Heer is? 4 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd
afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als
levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige
priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus,
welgevallig zijn. 6 In de Schrift st aat im m ers: I n Sion leg ik een hoekst een die ik heb
uit gekozen om zij n kost baarheid; wie daarop vert rouwt , kom t niet bedrogen uit .
7 Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt
echt er: De st een die de bouwers afkeurden is de hoekst een geworden. 8 En: Het is een
st een waarover m en st ruikelt , een rot sblok waaraan m en zich st oot . Zij st ruikelen om dat
ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 9 Maar u bent een
uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God
zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis
heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods
volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.
Petrus schetst het beeld van een baby die een keel op zet om melk te krijgen. Hoe zit het
met jouw verlangen naar geestelijk voedsel? Hoe kun je dat verlangen opwekken?
Petrus spoort aan om je bij Jezus te voegen en je door Hem te laten gebruiken in zijn
bouwwerk op aarde. Het Koninkrijk van God wordt geschetst in het beeld van een tempel
in aanbouw. Prachtig is het om te bedenken dat Petrus waarschijnlijk geen bakstenen
maar natuurstenen in gedachten had: die stenen zijn allemaal verschillend en worden
door de bouwmeester op een passende plaats ingepast.
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a.
b.
c.
d.

Bespreek de stelling: Je kunt niet in je eentje christen zijn.
Waaraan denk j e bij geest elij ke offers ? ( vers 5)
Op welke manier kun je als christenen elkaar helpen in het leven met God?
Hoe kun je de beleving van het samen volk van God zijn versterken?

* * *

Evaluatie:
.
.
.
.

Welke waarde had het gemeenteproject voor jou?
Wat heb je in de afgelopen periode geleerd?
Op welke manier wil je een vervolg geven aan het gemeenteproject?
Welke vragen/opmerkingen/aandachtspunten heb je nog?

