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Een gemeente van levende stenen
Gemeente-opbouw volgens 1 Petrus 2:1-5
Gemeente-zijn vandaag: wat is belangrijk? Hoe maakt de heilige
Geest in het bouwen van de gemeente gebruik van onze inzet? Hoe
vormen we een geestelijke tempel? Want hoezeer een bakstenen
gebouw helpend is voor kerk-zijn, het gáát om levende stenen die
aansluiten bij de ene levende steen, de hoeksteen Jezus Christus.
Laat u gebruiken als levende stenen
Petrus doet in 1 Petrus 2:1-5 een aantal oproepen. We starten
met deze: ‘Laat u zelf gebruiken als levende stenen voor de
bouw van een geestelijke tempel’. De tempel is dus iets van de
Geest: de kerk is een huis waar de Geest woont en werkt.
Tegelijk wordt onze inzet gevraagd: ben jij een lévende steen?
Een steen die op een vitale manier een plek heeft in de opbouw
van de gemeente? Dat roept meteen de vraag op: en als dat nu
niet lukt? Als het je ontbreekt aan levend geloof, wat dan? We
moeten oppassen voor een wettische manier van toepassen van
deze woorden. Dan moet je het in eigen kracht doen, zonder het
leven van Jezus in je.
Vorm een heilige priesterschap
Het gaat om het vormen van een heilige priesterschap (mensen
die samen apart zijn gezet, zijn gezuiverd om God te dienen en
lief te hebben, met een gezamenlijk doel) die geestelijke offers
brengt (geleid door de Geest dingen opgeven of juist geven, in
overgave). Samen een geurige gave voor God zijn (vgl. Ef. 5:2)!
Levende stenen zíjn en ook zíen!
Voeg u bij de levende steen
Maar we moeten een stapje terug doen om niet het gevaar te
lopen in eigen kracht aan de slag te gaan (een valkuil van veel
gemeenteopbouw). Eerst zegt Petrus: voeg u bij de levende
steen! Het gaat erom dat we Jezus’ eigen stem in ons leven
horen: ‘Ik ben de levende steen. Voeg je bij mij!’ Dit klinkt ook

mee: ‘Kom naar mij, dan zal ik je rust geven’ (Mat. 11:28). Het
gaat erom dat we ons vasthouden aan Christus en met hem
verbinden en op hem vertrouwen (zie ook Joh. 15:1-5). Dat is
niet vanzelfsprekend: velen hebben Jezus afgekeurd, struikelen
over hem, stoten zich aan hem (1 Pet. 2:6-8). We moeten nog een
stap terug en onszelf afvragen: Hebben we ondervonden hoe
goed de Heer is (vgl. Psalm 34:9)? Dat is blijkbaar van groot
belang. Als we God ervaren als veeleisend, afwezig, veroordelend
en boos, zal elke oproep verkeerd bij ons binnenkomen. Hoe
wezenlijk is het dat de kerk de plek is waar we Gods goedheid
(zijn onvoorwaardelijke liefde, vergevingsgezindheid, geduld,
trouw enzovoort) zoeken en ervaren. Je kunt je pas als levende
steen laten gebruiken als je vertrouwd bent met Gods goedheid!
Verlang naar het woord
We doen nog een stap terug: als we Gods goedheid willen
ondervinden, is bezig zijn met zijn woord onmisbaar! Verlang je
naar zijn woord? Verlang je ernaar om zijn stem te horen?
Hunker je ernaar om je te voeden met wat Gods Geest zegt? Een
geestelijke tempel kan alleen worden gebouwd als er geestelijke
honger is naar het horen van Gods Geest die spreekt door Gods
Woord.
Ontdoe u van alles wat slecht is
En dan de laatste stap terug: alles wat het bovenstaande in de
weg staat, moeten we loslaten. Laat los wat slecht is: bedrog,
huichelarij, afgunst, kwaadsprekerij. Dat is behoorlijk concreet.
Lieg niet maar leef de waarheid. Doe niet alsof maar wees
authentiek. Wees niet jaloers maar gun de ander het licht in de
ogen. Spreek geen kwaad maar doe aan goedsprekerij. Hoe mooi
is het dat Jezus ons ontdoet van wat slecht is door ons te
vergeven. Juist dát vieren we in het Avondmaal waar we naar
Jezus komen om ons vol verlangen bij hem te voegen.

Om te lezen
1 Petrus 2:1-10
Johannes 15:1-8
Matteüs 11:25-30
Psalm 34:1-11
Om te delen
1. Wat vind jij een mooi
kerkgebouw?
2. Wat versta jij onder een
‘geestelijke tempel’?
3. Ben jij een levende steen die
zich door de Geest laat gebruiken?
Waaraan is dat te zien?
4. Welke rol speelt Jezus in jouw
manier van aanwezig zijn in en
meebouwen aan de gemeente?
5. Herken je de valkuil van een
‘moeterig’ bezig zijn in de kerk
waarin de Geest en zijn genade
niet stromen?
6. De kerk is de plek waar we
samen leren om Gods goedheid te
ondervinden. Ben je het daarmee
eens?
7. Hoe groot is jouw verlangen
naar het Woord van God?
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