Schriftlezing: Openbaring 21:9-27 Tekst: Efeze 2:1922. Thema: Nieuwbouw voor God.
Zingen: Ps. 118:11, Ps. 119:10 en 32, Ps. 87:1,2 en
4, Ps. 89:1, Ps. 69:14

Samen zijn we huisgenoot van God. Het huis van de
Vader is ons thuis. Dat maakt ons nu een
‘vreemdeling hier beneên.’

Hoofdpunten van de preek
Een wereld van verschil. Toen ver weg (11), nu
dichtbij (13). Je mag zelfs blijven…

Nieuwbouw [20-22]
Een nieuwe nationaliteit is geen einde, maar een
begin. God bouwt ons op een solide fundament. De
verkondiging apostelen en profeten (vgl. Matth.
16:18). Het werk van Jezus Christus.

Nieuwe nationaliteit [vers 19]
Alle gelovigen hebben één nieuwe nationaliteit
gekregen. Paulus schrijft: je bent geen vreemdeling
of bijwoner meer.

De Hoeksteen bepaalt hoe sterk het gebouw is en
hoe gebouw er uit ziet. Geloofszekerheid,
geloofsgroei en levensheiliging gaan samen op.

Vreemdelingen (zoals Ruth) hadden geen
voorzieningen of rechten. Bijwoners waren mensen
(zoals Abram) die erbij kwamen en gedoogd werden.

Geloofszekerheid: Gebouwd op deze fundering zijn
we net zo sterk als de Hoeksteen en worden we tot
tempel (21) of woning voor God (22).

De Heere God ziet en behandelt ons niet als
buitenstaanders. Door het geloof behoren we wat
Hem betreft erbij en zijn we medeburgers van de
heiligen en huisgenoten van God.

Geloofsgroei groei heeft met onderlinge
geloofsverbondenheid te maken: als we aan elkaar
worden verbonden, verrijst de heilige tempel.

De nieuwe status danken we aan Christus. Het is in
Efeze 2 steeds ‘door Hem, door het bloed.’
Opvallend is dat onze aandacht eerst gericht wordt
op het ‘medeburgerschap.’ We zijn samen met de
heiligen een nieuwe familie. De bloedband van het
geloof is sterker dan alle andere relaties!

Mini_Efeze_2_19-22 4-6-2016 HG Sommelsdijk

Het gebouw is voor de Heere. We worden vakkundig
samengevoegd om de Heere te dienen.
We gaan echter niet op in het geheel. Vers 22 is
heel persoonlijk. U wordt mede gebouwd tot woning
van God. Waar wij ons laten invoegen in het geheel,
weet de Heere Zich thuis.

