1 Petrus 2,9-10 – Levende
stenen: heilige ambassadeurs
van God
Levende stenen (3)

Liturgie
Voorzang: Ps 136,1 (allen) .2 (mannen).3 (vrouwen)
Stil gebed
Votum / groet
Zingen: Ps 136,10 (m).15 (v) .18 (a)
Wet
Zingen: Gez 172,1.2.4
Gebed
Lezen: 1 Petrus 2,1-12
Zingen: Ps 135,1.2.8.11
Preek over 1 Petrus 2,9-10
Zingen: LB 473,1.3.4.5.10
Zingen met de kinderen: EL 455,1.2
Gebed:
Collecte
Zingen: Gez 162,1.2.4
Zegen
Opmerkingen:
– Bij deze preek is een powerpointpresentatie beschikbaar; en
ook een samenvatting met verwerkingsvragen, kijk hier.
– Ik vind het prettig om het even van te voren te horen
wanneer deze preek ergens in een kerkdienst gelezen wordt. In
mijn mailbox past altijd nog wel een mailtje:
hansburger@filternet.nl

Preek over 1 Petrus
Levende
stenen:
ambassadeurs van God

2,9-10 –
heilige

Broers en zussen, gemeente van Jezus Christus, maar ook
iedereen die hier vanmorgen te gast is,
1. Bavaria heeft het mooi voor elkaar. [dia1] Via de dames in
hun oranje Bavaria-jurkjes hebben ze in een klap hun
naamsbekendheid wereldwijd enorm vergroot. Je stuurt een groep
dames in oranje jurkjes het stadion in, vermomd als Deense
supporters. Tijdens de voetbalwedstrijd gaan het rood-wit uit,
en daar stonden ze, in Bavaria-oranje. Om even later
gearresteerd te worden. Bekendheid – dat is waar een merk voor
gaat.
Bekendheid – je kunt er als organisatie ook ambassadeurs voor
inzetten. [Dia 2]Zo is Angelina Jolie ambassadeur voor de
vluchtelingenorganisatie van de VN. Unicef heeft Jörgen
Raymann, Trijntje Oosterhuis, Paul van Vliet. Je ziet ze
hierboven.
Helemaal goed werkt het om ambassadeurs te vinden die zelf uit
van dichtbij weten wat een organisatie doet. Ireen Wüst is
ambassadeur voor de nierstichting. Haar oom is nierpatiënt.
Nigel de Jong ook, zijn moeder is nierpatiënt. Zo zijn er ook
organisaties voor hulp aan daklozen, die ex-daklozen
inschakelen als ambassadeur. Organisaties voor verslavingszorg
die ex-verslaafden uitnodigen om ambassadeur te worden.
Ervaringsdeskundigen zijn de beste ambassadeurs. [dia 3]
Hoe bekend is God in onze wereld? En dan bedoel ik niet: dat
mensen ergens wel eens over God gehoord hebben. Maar dat ze
weten waar het merk ‘God’ voor staat. En dat bedoel ik heel
eerbiedig: de Bijbel heeft het dan over Gods naam – dat is
zijn reputatie, zijn imago. Hoe bekend is God in onze wereld?
Gods naam – weet jij waar dat voor staat?

Dat staat voor ongekende liefde.
Voor goedheid.
Voor een eerlijke wereld, eerlijke rechtspraak, een laatste
oordeel waarin alles wordt rechtgezet.
Voor licht en leven in donkere doodsheid.
Voor redding en nieuwe mogelijkheden.
Maar Gods naam is nog veel te weinig bekend. Zijn reputatie,
zijn imago, ze zijn beschadigd door mensen.
God komt op voor zijn eigen imago. Het is zijn eer te na dat
mensen een slecht beeld van Hem hebben. Dat ze Hem de schuld
geven van de rotzooi die wij er in deze wereld van gemaakt
hebben. Dat ze Hem achteloos vergeten en negeren.
Maar God doet niet aan guerilla-marketing, zoals Bavaria. Hij
speelt volstrekt open kaart. Hij maakt geen gebruik van babes
in mini-jurkjes die je kunt dragen met een diep decolleté. Hij
wil ambassadeurs die heilig zijn. En Hij zet zich belangeloos
in voor zijn ambassadeurs.
God zoekt inderdaad ambassadeurs. En wat zijn betere
ambassadeurs voor God dan ervaringsdeskundigen? Mensen die
zelf aan den lijve ervaren hebben wat het betekent als God in
je leven komt?
2. God zoekt ambassadeurs door mensen te redden. [dia 4] Gered
uit de troep van deze wereld. Gevangenen en verslaafden die
nieuwe vrijheid krijgen. Zondige mensen die geestelijk dood
waren, en nieuw leven krijgen. Uit het donker – in een
wonderlijk mooi licht gezet.
Jullie zijn Gods ambassadeurs: mensen die dood waren, en die
zich bij Jezus Christus hebben gevoegd. Jezus Christus, de
uitverkoren hoeksteen. Die door op Jezus te bouwen levende
stenen geworden zijn.

Deze gemeente – het is een tempel – een ambassade van God in
Franeker.
Jullie, levende stenen, jullie zijn heilige priesters voor God
– heilige ambassadeurs!
En jullie zijn dus zulke ervaringsdeskundigen!
Besef je dat?
Je hoort het vaak van gelovigen die in een christelijk gezin
geboren zijn. Dat ze jaloers zijn op christenen die heel
duidelijk tot bekering gekomen zijn. En dat kan ik me
voorstellen. Als je een duidelijke bekering doorgemaakt hebt,
als je echt zonder God geleefd hebt, en je hebt ervaren hoe
anders een leven met God is – dan ben je God daar ontzettend
dankbaar voor. Dan ben je inderdaad als ervaringsdeskundige
een goede ambassadeur.
Maar lieve mensen: het geldt voor ons allemaal: zonder God
zijn we niks. Zonder God is het donker in ons leven. Zonder
God verdwijnen we in een eeuwige dood. Zonder God blijven we
mensen met een hart van steen.
ervaringsdeskundigen worden.

Allemaal

kunnen

we

Kun jij als een ervaringsdeskundige over God vertellen? [klik]
Dat betekent dat je weet wat jouw problemen zijn: dat je leven
zonder God nergens op uit loopt. Weet jij wat zonde is? Weet
jij uit ervaring: het probleem van het kwaad, het is het
probleem van mijn eigen hart? Ken je jezelf zo goed?
Maar het betekent nog veel meer: dat je gelooft dat God die
problemen werkelijk aan het oplossen is. Dat Hij in Jezus
Christus de beslissende stap gezet heeft. Dat in jouw leven
het licht aan gegaan is. Dat God onvoorstelbare dingen doet.
Ken jij Gods wonderlijke licht? Ken jij Gods ontferming?
Het is een gevaar dat je gewend raakt aan God, aan wat de
Bijbel schrijft over liefde, verlossing, redding, noem maar

op. Ik herken het uit mijn eigen leven. Je wordt er warm nog
koud meer van. Merk je dat je lauw wordt, dat de eerste liefde
weg is?
Bid God om vergeving daarvoor. En vraag Hem je opnieuw de ogen
te openen: dat je vol verbazing, vol ontroering, ziet wat God
in zijn liefde doet. Dat het je hart weer raakt. Eens stond ik
buiten Gods ontferming, maar nu krijg ik het – ook ik krijg
Gods ontferming!
3. Als je Petrus leest, dan proef je hoe bijzonder het is.
Moet je eens kijken wat hij zegt [dia 5]:
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.
Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods
ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u
geschonken.
Valt het jullie op? Petrus borduurt hier verder op allemaal
stukjes uit het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel.
Ik zal er twee langslopen.
Als eerste Exodus 19. Israël is door God bevrijd uit Egypte.
Mozes brengt ze bij de Sinaï. Dan zegt God tegen Mozes [dia
6]:
‘Zeg tegen het volk van Jakob, laat de kinderen van Israël
weten: “Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen
Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je
hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt
en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit
voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de
hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul
je zijn, een heilig volk.” Breng deze woorden aan de
Israëlieten over.’

Petrus gebruikt duidelijk dit gedeelte uit Exodus. Zo laat hij
zien: de voorrechten van Israël zijn nu ook de voorrechten van
de gemeente geworden. Israël is bevrijd, wij zijn bevrijd.
Israël was kostbaar voor God, wij zijn kostbaar voor God. We
zijn Gods bezit – wat een voorrecht! We mogen het net als
Israël zijn: Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een
heilig volk.
Voel je je niet bevoorrecht, ook niet als je dit leest? Lees
dan mee in het tweede gedeelte,
in Jesaja 43 [dia 7]:
Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,
laat het verleden nu rusten.
Zie, ik ga iets nieuws verrichten,
nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?
Ik baan een weg door de woestijn,
maak rivieren in de wildernis.
De wilde dieren zullen mij eer bewijzen,
de jakhalzen en de struisvogels,
omdat ik water schep in de woestijn
en rivieren in de wildernis;
het volk dat ik heb uitgekozen, laat ik drinken.
Dit is het volk dat ik mij gevormd heb,
het zal mijn lof verkondigen.
Dit is een profetie over de tijd na de ballingschap van het
volk Israël. Israël was uit het eigen land gedeporteerd. Je
zou denken: einde verhaal. Maar God belooft: uit het niets zal

ik Israël herstellen. Ik vergeet het verleden, ik ga met
Israël verder. Opnieuw komt er een volk, het zal mijn lof
verkondigen.
Laat je daardoor bemoedigen! Want Petrus zegt: dat herstel van
Israël, die terugkeer uit de ballingschap, dat gebeurt ook
door wat er in de kerk gebeurt. Jullie die God hebben leren
kennen. Jullie die ervaren hebben: God geeft water in de
woestijn. En die daarom Gods lof verkondigen.
4. En dat is bijzonder. [Dia 8] We horen eigenlijk niet bij
Gods volk. We zijn geen Joden – voor zover ik weet – maar
heidenen. Dat God verder wil met Israël, dat is al bijzonder.
En het is superbijzonder: als God verder gaat met Israël, dan
profiteren ook de heidenen ervan. Chinezen, Iraniërs,
Brazilianen, Ghanezen, Duitsers, Canadezen. En wij, Friezen,
Nederlanders.
Van onszelf zijn we geen volk. Geen gemeenschap. Laat staan
een volk van God. Van onszelf zijn we een clubje mensen dat
ook zo weer uit elkaar kan vallen. Samen levende stenen zijn,
het gaat niet vanzelf.
Kijk eens om je heen. Bedenk eens wie je mist. Doe het maar
echt even.
Zijn wij als gemeente een blijverdje, als het van ons af
hangt?
Vergeet het maar!
Als het van ons af hangt, dan kun je het schudden.
Samen levende stenen zijn, het gaat niet vanzelf.
Maar het mooie is: Het hangt niet van ons af.
Het hangt af van Jezus. [klik] Zo begon Petrus: voeg je bij de
levende steen, door God uitverkoren. Levende stenen, dat word
je als je bouwt op Jezus Christus. Daar hebben we het vorige

keer over gehad. Wat doe jij: bouw je op Jezus, of struikel je
over Hem?
Hier noemt Petrus weer andere dingen. Wij zijn een volk door
God verworven [klik]. God heeft ons gekocht. We waren slaven.
God heeft ons gekocht met het bloed van zijn eigen zoon – ga
eens na wat een hoge prijs hij heeft betaald! En nu zijn we
vrij!
Wij zijn een volk dat God geroepen heeft [klik]. Uit het
donker, in het licht. Een wonderbaarlijk licht. Dat dat licht
er is – het is zo bijzonder. Een licht van liefde. Verrassend.
Onverwacht.
We zijn een volk dankzij Gods ontferming. [klik]. We waren
niks. Losse mensen. Maar God heeft gezien dat het niks werd
met ons. Dat wilde Hij niet. Hij wilde niet dat ons leven stuk
zou lopen. Daar doet Hij iets aan – dat is zijn ontferming.
Begin daar steeds weer, bij de bron. Bij God zelf. Dan zijn we
levende stenen.
Besef: wij zijn niet zomaar een gemeenschap. ‘Eens was u geen
volk’, schrijft Petrus. Gemeenschap zijn met elkaar, dat
vraagt om inzet. [klik] Dat jij en ik besluiten: ik kies
ervoor om iets op te bouwen met deze club mensen. Anders heeft
ook een project als ‘Samen GROEI-en’ geen zin. Wil jij, wil
ik, actief ons ervoor inzetten dat wij als gemeente groeien?
5. Maar het begint dus bij God. Wat dat betreft zou je kunnen
zeggen: wij zijn een levend wonder. [Dia 9]Vergelijk ons maar
met iemand die een chronische ziekte heeft. Nou, als je een
chronische ziekte hebt, en je bent lid van een
patiëntenvereniging. Je hoort over een nieuwe behandeling. Je
gaat naar die arts met dat geneesmiddel waardoor alle klachten
verdwijnen. En je bent genezen!
Hou je dat voor jezelf? Wat zouden ze op die
patiëntenvereniging zeggen als je niet wilde vertellen wat er

met je gebeurd is? Als je niet het adres van die dokter wilt
vertellen?
Wij zijn een levend wonder. Wij zouden er niet moeten zijn –
maar God wil toch dat we er zijn. Zonde is een chronische
ziekte. Vroeg of laat ga je er dood aan. Je kunt er van alles
van krijgen, en het is ook nog je eigen schuld. Maar dat
vergeeft God. Hij wil ons genezen. Je zou het niet verwachten,
maar we krijgen zelfs een VIP-behandeling van God. Als
uitverkoren geslacht. Als heilig volk van God. Levend in het
licht. Proef je dat Petrus wil zeggen: jullie zijn enorm
bevoorrechte mensen! Heb je dat door – hoe bevoorrecht je wel
niet bent?
Sta daar steeds weer bij stil. Het is zo belangrijk om dat te
doen. Jij en ik, we zijn bevoorechte mensen. We krijgen zoveel
van God. We krijgen God zelf! En al het andere daarbij. Geloof
je dat? Besef je dat? Dan ben je inderdaad een
ervaringsdeskundige: iemand die uit ervaring kan vertellen
over zijn leven met God. [klik] Dan kun je een goede
ambassadeur van God zijn.
En dat is wat God wil.
Er wordt God zo enorm veel onrecht aangedaan. Gods naam wordt
besmeurd. Gods imago wordt beschadigd. Mensen vloeken en
misbruiken Gods naam. Er wordt onzin over God verkondigd. Hij
wordt genegeerd, aan de kant gezet. Hij geeft ons zoveel
moois, en hoe vaak kan er niet eens een bedankje af. Hij wordt
van van alles en nog wat beschuldigd – God is er de schuld van
dat deze wereld zo’n chaos is. Gods naam is zo onbekend in
onze wereld!
God heeft ons gekocht en nieuwe vrijheid gegeven, om als
ervaringsdeskundigen zijn ambassadeurs te zijn! Mond-op-mond
reclame werkt het beste.
[klik] Levende stenen zijn dus mensen met een taak. Jullie
kunnen toch ervaren dat het niet klopt wat ze in de wereld

over God zeggen? God is anders – een God van bevrijding, van
ontferming. God heeft ons gemaakt tot bevoorrechte mensen. Wij
zijn er om heilige priesters te zijn. Vertel de mensen wat God
voor geweldige dingen heeft gedaan.
6. Petrus gebruikt twee beelden die in elkaar overlopen: [dia
10]: een tempel van levende stenen, en de heilige priesters
die daarin aan het werk zijn. Maar het gaat om hetzelfde:
samen God eren. We sluiten met deze preek het jaarthema van
dit jaar af – levende stenen. Zo loopt het vanzelf over in het
nieuwe jaarthema van het komende seizoen: samen God eren.
Daar gaat het hier om.
Christen ben je niet voor jezelf. Christen-zijn is niet iets
vrijblijvends. We hebben een opdracht.
Een opdracht? Moet ik van alles?
Ach, zo’n opdracht, spreekt het niet vanzelf? Zo zwaar moet je
het niet laden. Wie echt doordrongen is van God, van Gods
Geest, die heeft er geen enkele moeite mee.
Denk aan dat voorbeeld van net: Ken jij een chronisch patient
die genezen is, en die dat niet zou delen met andere
patiënten?
Of kun je je voorstellen dat je fan bent van Nederland en naar
het WK zit te kijken, en dat je niet juicht als Nederland
scoort?
God wil geen ambassadeurs die een verplicht praatje afdraaien
met een chagrijnige kop. Mensen die ambassadeur heten maar
alleen maar voor zichzelf gaan, voor de leuke reisjes, de
feestjes, de VIP-behandeling. God wil mensen die diep
overtuigt zijn van Gods grootheid. En daarom geeft Hij ook
zoveel. Hij geeft alles! Zodat je er niet meer om heen kan:
God is groot!
Wees daarom ambassadeurs van God! Dat zeg ik ook tegen mezelf.

Levende stenen die getuigen van God. [klik] Vertellen wat jij
en anderen van Gods grootheid ervaren hebben. Er is genoeg te
vertellen! Dan is deze gemeente inderdaad een tempel van
levende stenen – hier wordt Gods grootheid voor Franeker
zichtbaar!
En daarmee worden onze verhalen en onze gemeente meteen ook
een levensgroot eerbetoon aan God. [klik] Kun je over God
vertellen, zonder Hem ook meteen te eren? Zonder Hem te willen
loven? Te aanbidden?
En tot slot: wie ambassadeur is van een afkick-organisatie,
verslavingszorg, en tegelijk als dealer cocaïne verkoopt, die
kan geen ambassadeur zijn. Als je ambassadeur wilt zijn van
God, terwijl je manier van leven vloekt met God, dat slaat
nergens op. [klik] Geef daarom niet toe aan je zelfzuchtige
verlangens, maar leef voor God. Heilig, aan Hem gewijd. Laten
we samen God eren!

