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Hoofdpunten van de preek
Wij leven na Pasen: Jezus is opgestaan! Dat plaatst
ons leven in een totaal nieuw licht: hoop!
Petrus begint zijn brief aan de ‘vreemdelingen’
daarom met een grootse lofprijzing. Dat is de toon
die in deze brief – vol van het weerbarstige leven als
christen – de muziek maakt.
Geprezen zij de God en Vader…
God heeft ons gemaakt om Hem te eren. Vanwege
onze zonde hebben we daar geen oog, oor en hart
voor. Christus zorgt ervoor dat het weer zover komt.
Geprezen zij God. Alleen al om Wie Hij is. De Heere
is het zo waard dat we Hem eren. Daarvoor bestaan
wij als mensen. Het grote doel van kruis en
opstanding van Jezus.
Wie loven wij? de God en Vader van onze Heere
Jezus Christus. Nooit kunnen we God los zien van
Christus. Zonder Zoon geen Vader, maar door de
Zoon helemaal en voluit..
… …die ons heeft wedergeboren…

Eerst de hoofdlijn. Die ons heeft wedergeboren,
d.w.z. een totaal nieuwe identiteit gegeven.
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Dat doet God. Hij werkt dat door de Heilige Geest en
gebruikt daarvoor het Woord (‘het zaad van de
wedergeboorte’).
Door dat woord roept God ons tot geloof. Zo worden
we opnieuw geboren. In Joh. 3 verbindt Jezus dat
aan het geloof. Wie gelovig op de Verhoogde
Christus ziet, is opnieuw geboren.
Dát God het doet, is een wonder van Gods
barmhartigheid. Het is pure genade dat Hij ons niet
afschrijft, maar dat Hij Zijn hart laat spreken.
… … …tot

een levende hoop door de opstanding…
De vreemdelingen aan wie Petrus schrijft ‘zijn’ er
bepaald nog niet. Integendeel. Zij en wij staan
midden in de lastige werkelijkheid van het leven van
‘vreemdelingschap.’
In dat bestaan hebben wij echter hoop. hoop op
God, hoop op het eeuwige leven. Dat is levende in
tegenstelling tot de dode hoop van de ongelovigen.
In de bijbel is hoop het summum van zekerheid. Wij
danken die hoop aan de levende Christus. De Heere
is echt opgestaan. Een woord dat ons leven een
totaal nieuw perspectief geeft. Dat tekent een
christen!

HIJ IS OPGESTAAN

