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De waarschuwingen ter harte nemen
De waarschuwingen zijn er juist om de grote rijkdom en de kracht
van Gods naam te ontdekken en te ontvangen
Zijn naam is onze redding
Petrus laat dat in zijn brief prachtig zien.
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Hij bemoedigt zijn lezers die het moeilijk hadden.
Door hun keuze voor Christus en doordat ze daarmee een andere
manier van leven hadden gekregen, kwamen ze in een isolement.
De buren keken hen raar aan.
En dat riep zelfs agressie op

Vrees hun bedreigingen niet en laat u niet verontrusten
Wees niet bang en wees rustig
Ok, maar hoe doe je dat
Als er van alles op je afkomt, dreigend, je leven komt in de
verdrukking loopt gevaar, hoe ben je dan niet bang
Dat was niet alleen belangrijk voor de christenen toen en daar.
Maar ook wij mogen onze oren spitsen.
Hoe ben je niet bang voor alles dat er op je afkomt.
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Dreiging van een samenleving die verandert – wat gaat de uitkomst
van de verkiezing van deze week allemaal te weeg brengen,
vooral als je die verkiezing niet apart zet maar onderkent als een
uiting van toch nieuwe ontwikkelingen.
Dreiging van aanslagen.
Het kan zomaar op maandagmorgen als je in de tram of de bus ziet
op weg naar je werk of naar school.
Dreiging van een milieu met wie weet wat voor grote gevolgen
Dreiging van ziekte
Van aftakeling
Van ontslag
Noem maar op.
Hoe kun je niet bang zijn.
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Door de naam van God, door je bewust en consequent je met je hele
hart te richten op wie God is op wie Jezus Christus is of het feit dat Hij
heer is en alle macht heeft.
Dus niet door te ontkennen, te bagatelliseren te rationaliseren, hoofd
in het zand
Niet door je houvast et zoeken in dingen en mensen
Zeker niet door mee te gaan met lieden die als een soort Messias
beweren dat zij je leven vast en zeker kunnen maken.
Nee door gewoon niet meer bang te zijn.
Door je angst van binnenuit te overwinnen.
Door heel letterlijk te nemen en te verwachten en te doen wat Petrus
zegt: wees niet bang.
Door de naam van God tot je te nemen.
Die naam van God als dat visitekaartje met de boodschap als er wat
is, bel; me, 24/7
God die is wie hij is.
En die door wie Hij is ook jou wil laten zijn wie jij bent.
Zijn persoonlijkheid maakt jou persoonlijkheid.
Zijn naam geeft jou een naam
Ik geef je een eeuwige naam zegt God
Je bent pas wie je echt bent als je God kent
Wie mij eren zal ik eren.
Wie mij gewichtig vinden zal ik gewichtig maken.
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Doordat je respecteert wie God is zul jij worden die je echt bent
Zal de kracht van zijn naam ook jouw innerlijke kracht worden
Dan ben je niet meer bang en vind je rust.
Sterk van binnenuit.
Hoe?
door Christus als Heer in je hart te heiligen
Je hart is wie je bent in het diepst van je gedachten en van je
gevoelens van alles wat je wilt en verlangt.
Laat in je denken en in je hart en in je gevoelens het verhaal van
Jezus toe
Hij komt binnen door zijn woord door zijn evangelie
Hij komt binnen doordat je hem ontvangt en gelooft
Dan maakt hij door jouw geloof en door zijn geest woning in je hart
zegt pls in Efese 3.
Daarom lees je de Bijbel en bid je
Daarom ga je naar de kerk
Naar club
Naar de kring
Zo maakt Jezus als heer woning in je haart
Komt de kracht van zijn naam in jou en
maakt jou naam, bevestig en
versterkt jou identiteit en jouw persoonlijkheid.

12

Neem tot je zijn naam = zijn verhaal = wie hij is wat hij heeft gedaan
en wat hij doet en zal doen.
Hij is heer
In de diepte.
Je kunt niet zo diep zitten vallen of Hij is er, als je heer en
overwinnaar en verlosser.
In de hoogte
Er is niets en niemand hoger dan hij
Waar je ook tegenop ziet
Mensen dingen omstandigheden
Jezus is zoveel hoger en machtiger.
De groot dreigingen zijn bij hem als niets
Maar ook de meest imponerende mensen of instanties ze zijn niets
bij hem vergeleken.
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Je mag met blijdschap en zelfs met humor in je hart weten bij alle
grootsraak en intimidatie bij a alles dat groots en indrukwekkend is,
ach mijn heer is zoveel groter.
In de wijdte
Er is niets dat buiten zijn bereik en zijn heerschappij en zijn verlossing
valt
Het hele leven
De aarde en ach neem gerust het heelal er in mee.
Oneindig, ja voor ons besef, maar Hij heeft het volkomen in zijn hand.
Dus heilig Christus als Heer in je hart is dat kinderliedjes zingen

\diep diep die als de zee
Hoog hoog hoog als de lucht
Wijd wijd wijs als het waterblauw is Jezus liefde voor jou en mij
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En weet je wat er dan gaat leven in je hart in wie je bent in wat je
denkt en voelt en wilt
Dat is hoop.
Echte vast en zekere hoop.

Niet die hoop die zegt, ik hoop het maar, maar zeker weten doe ik
het niet
Nee, hoop die rotsvast verankerd is
In de naam van Jezus en dus in jouw naam
In wie Jezus is en doet
En wie in wie jij bent en doet.
Hoe meer Hij Heer wordt in je hart, hoe meer de hoop gaat leven en
alles gaat bepalen.
Door de naam van Jezus = door zijn verhaal = door wie Hij is en wat
hij heeft gedaan
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Zijn sterven aan het kruis en zijn opstanding uit de dood zijn wij
wedergeboren tot een levende hoop.

Is de hoop in ons hart gaan leven
De enige echte renaissance kan alleen Jezus geven.
De hoop die in je leeft zegt:
wie jij bent en mag zijn en zal zijn is gegarandeerd
Alles wat nu nog onaf is
Alles wat nu aangevochten en ook beschadigd is
Wees niet bang en hoop en weet zeker dat het goed zal komen
helemaal meer dan goed.
Je bent gekocht en betaald.
Je hebt je treinkaartje naar het nieuwe Jeruzalem
Hoop geeft zoveel ruimte en rust
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Hoop geeft ruimte om niet meer in angst in woede in frustratie te
knokken voor je zelf.
Hoop geeft ruimte om te kiezen voor het goede ook als dat niet zo
handig lijkt.
Hoop geeft ruimte om de ander voor te laten gaan.
Je hebt niets te verliezen.
Hoop doet je niet alleen wedergeboren worden het laat je ook als
een ander een nieuw mensen ontwikkelen.
De grote drijvende krachten van deze wereld
Angst
Hebzucht
Begeerte
Agressie
Frustratie
Worden door de hoop overwonnen en onschadelijk genaakt
Je wordt vrij om te dienen en lief te hebben
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God boven al en je naaste als jezelf
Geloof en liefde kunnen groeien dankzij de hoop
Dat gaat je leven anders maken zegt Petrus
En dat zal opvallen
En als mensen daarnaar vragen, vertel dan van die hoop in je
Vertel van die naam

Dat is missionair gemeente zijn christenzijn voor iedereen.
Niet iedereen is geroepen om er opuit t trekken om het evangelie op
straat en in alle landen te verkondigen
Die zijn er ook, zeker.
Maar de roeping van de hele gemeente samen en persoonlijk is om
door wie ze is en wie jij bent nieuwsgierig of misschien wel jaloers te
maken.
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Dat mensen er meer van willen weten
En zwijg dan niet.
Vertel dan van die hoop van die naam.
Hou dan die naam niet voor jezelf
Laat de mensen met hun vragen komen.
Dat moet je niet forceren niet opdringen
Als er geen vragen komen is dat reden voor zelfonderzoek.
En soms met je de vragen hoeren zelfs al er geen vraag wordt gesteld
Vragen niet driegt gericht op jou of jouw hoop of jouw heer
Maar wel vragen naar alle dingen die gebeuren
De aanslagen
De verkiezingen hoe reageer je dan?
Wat een verademing mensen die niet vang zijn die niet schelden die
niet afgeven op de ander
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Die zoals Petrus het ons voorhoudt reageren vriendelijk, zachtmoedig
en met respect.
Vanuit de hoop die blijde zeker levende hoop
Voor jezelf, voor de ander voor deze hele wereld.
Hoe kun jij zo rustig zijn en zo vol blijde verwachting
Hoe
Door Jezus.
Die ene naam waardoor de wereld gered kan porden
Vertel van de hoop die echt in jou leeft
Dan vertel je nooit te weinig maar ook nooit te veel.
Die hoop is dat ene lichtje dat de duisternis verjaagt
Vertel niet meer dan je zelf geloof en weet, je hoeft niet alles mooi
en goed te kunnen zeggen
Als het maar echt en oprecht is.
Als je het maar doet vanuit je eigen innerlijke verbinding met de
heer.
Dat is meer dan genoeg want dan legt de heer zelf via jou verbinding
met die ander.
Natuurlijk is niet verkeerd om na te denken, om antwoorden op
vragen te vinden, om dat samen te doen, we eren God ook met ons
verstand en het christelijk geloof is niet hete prijsgeven van je
gezonde verstand integendeel.
Maar het echte het goede is veel en het vele is niet per se goed.
Zeg in ieder geval geen dingen die niet echt zijn.
20

Blijf dicht bij jezelf.
En als je ontdekt dat iemand toch meer wil weten dan jij op dat
moment kunt antwoorden, wees dan een contactpersoon, verbindt
wijs door,
Bv een alpacursus of iemand die verder kan helpen.
Dat is samen missionaire gemeente zijn.

Het derde gebod wat een heerlijke opdracht
Heilig Jezus als heer in je hart
Zijn naam wie Hij is wie God is wat hij heeft gedaan je hart laten
vervullen en hoopvol maken

Amen
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