Schriftlezing: 1 Petrus 2:1-10, Tekst: 1 Petrus 2:9
Thema: Adeldom verplicht. Zingen: Ps. 103:8 en 9,
Ps. 65:2 [HD, Pss. 87:4, 134:3, 105:5], Ps. 118:7 en
11, Ps. 135:2 en 12 en Ps. 89:7
Hoofdpunten van de preek
De uitverkoren vreemdelingen (1 Petr. 1:1) zijn als
Israël door God gekozen om Zijn heerlijkheid uit te
dragen. Petrus noemt 4 eretitels die ze dragen.
(1) Uitverkoren geslacht
Deze eretitel gaat over Gods selectie. Anders dan
wij kiest Hij de minste ‘spelers’ uit. Waarom? Dan
gaat de hoogste eer naar de Heere.
Uitverkiezing heeft in de bijbel vaak te maken met
Gods bedoeling met Israël/ de gemeente van
Christus. Beide: Zijn volk, geformeerd om Zijn lof te
verkondigen (Jes. 43:21).
Daarom is de zonde zo erg (dubbel erg als het om
Gods volk gaat) want daarmee onthouden we God
Zijn heerlijkheid.
Deze toestand noemt Petrus ‘duisternis.’ Het is
genade dat God het vreemdelingencorpus daaruit
geroepen heeft en dat Hij nog roept. Tot Zijn licht.
Door die roep wordt Zijn doel bereikt: zondaren
verkondigen de heerlijkheid van Gods deugden.

Mini_1_Petrus_2_9 19-7-2014 HG Sommelsdijk

(2) Koninklijk priesterschap
Deze titel gaat over de levenswandel van Gods
selectie. Zij zijn geroepen tot koningen en priesters.
Een koning naar Gods hart en naar het voorbeeld
van Christus regeert ten goede van zijn onderdanen.
Zo hebben wij onze verantwoording te nemen.
Een priester (naar Gods hart enz.) offert alles van
zijn leven als een geestelijk offer voor God. Dankzij
Jezus is dat offer voor God aangenaam (1Pet. 2:5).
Luther: door de doop zijn wij allen gewijd tot
priesters…
(3+4) Heilig en verkregen - volk
De 3e en 4e eretitel lopen in elkaar over. Dit gaat
over de status van Gods selectie.
De gelovigen zijn als Israël: ze behoren exclusief en
ongedeeld aan God toe. Dat komt tot uiting in onze
levenswandel: heilig (1 Petr. 1:15vv).
Wie is heilig, volmaakt zoals God het wil? We zijn
door de doop aan God gewijd. Wat God eist,
schenkt Hij eerst: in Christus.
Gods heilig volk is ook Zijn verkregen volk, d.w.z.
Zijn geliefd bezit. Daarom heeft Hij alles – Zijn Zoon
– ervoor over gehad om Zijn eigendom te verkrijgen.
Een heerlijke verplichting, deze adeldom.

