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LIEFDE VOOR GOD EN MENSEN



I Petrus 2

1 Doe dus alles weg wat slecht is: alle bedrog, jaloersheid 
en kwaadsprekerij. 2 Verlang naar het zuivere woord van 
Gods waarheid, net zoals pasgeboren baby's verlangen naar 
pure, onverdunde melk. Want daardoor zullen jullie 
opgroeien. 3 Door Gods woord zullen jullie proeven hoe 
goed en vriendelijk de Heer is.



4 En ga naar Jezus toe. Hij is de levende bouwsteen waarmee 
God zijn huis wilde bouwen. De mensen hebben Hem wel 
afgekeurd, maar God heeft Hem uitgekozen. Hij vindt Hem 
kostbaar. 5 En jullie moeten je ook zelf laten gebruiken als 
levende stenen waarmee een geestelijk huis wordt gebouwd. 
Zo zijn jullie samen een heilig volk van priesters, een volk dat 
geestelijke offers brengt waar God blij mee is dankzij Jezus 
Christus. 6 Want er staat in de Boeken: "Kijk, Ik leg in 
Jeruzalem een kostbare bouwsteen (= Jezus) neer, die Ik heb 
uitgekozen. Die steen wordt de belangrijkste bouwsteen van 
mijn huis. Iedereen die op Hem vertrouwt, zal nooit in 
Hem teleurgesteld worden."



7 Voor jullie is die Steen kostbaar, want jullie vertrouwen op Hem. Maar voor 
de ongehoorzame mensen zijn de volgende woorden: "De bouwsteen die de 
bouwers niet goed genoeg vonden, is de belangrijkste steen van het gebouw 
geworden. Maar voor hen is hij een steen waaraan ze zich stoten, een 
rotsblok waarover ze vallen." 8 Ze stoten zich eraan, omdat ze Gods woord 
niet gehoorzamen en niet geloven. Dat kan ook niet anders, want zo heeft 
God dat gewild. 9 Maar jullie zijn door God uitgekozen. Jullie zijn een 
uitgekozen volk, een koninkrijk van priesters, een volk dat bij God hoort en 
dat zijn eigendom is. Jullie zijn uitgekozen om de mensen te vertellen van de 
geweldige dingen die God heeft gedaan. Hij heeft jullie uit het donker 
geroepen om in zijn heerlijke licht te komen leven. 10 Vroeger waren jullie 
zijn volk niet, maar nu zijn jullie Gods volk.


