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Om te lezen 
Exodus 19:1-15 

Jesaja 43:1-7 en 14-21 

Matteüs 5:13-16 

1 Petrus 2:1-10 

1 Petrus 2:11-25 

 

Voor een geloofsgesprek 
1. Welke rol speelt mission in onze 

geloofsgemeenschap? 

2. Hoe kunnen we meer sámen bezig 

zijn met Gods missie? Wat is Gods 

missie? 

3. Welke van de vier namen spreekt 

je het meeste aan? 

4. Hoe kunnne we meer betrokken 

raken bij het zendingswerk in In-

donsië? 

5. Op welke manieren kunnen we in 

ons dagelijks leven Gods grote 

daden verkondigen? 

6. Hoe helpt de heilige Geest ons als 

het om mission gaat? 

 

Websites 
www.josdouma.nl 

www.mijnpreekplek.wordpress.com  

www.plantagekerk.nl  

 

Geloof delen wereldwijd 
www.indonesiemission.nl  

 

 
 

  

Wat is de roeping van de kerk? Petrus geeft op die vraag een 

duidelijk antwoord: de grote daden van God verkondigen! 

Doet de kerk dat ook? Die vraag kan ons in verlegenheid 

brengen. Want wat moeten we dan precies verkondigen? Wat 

zijn die grote daden? Hoe doe je dat: verkondigen? Willen we 

het wel? Kunnen we het wel? We staan vandaag stil bij de 

missionaire opdracht van de kerk: ‘geloof delen wereldwijd’ 

(slogan van De Verre Naasten). Twee van de drie wereldbe-

woners kennen Jezus nog niet als hun verlosser! 

 

Jullie zijn… 

Als we ons moedeloos of overvraagd voelen vanwege die mis-

sionaire roeping, is het goed om naar Petrus te luisteren. Hij 

zegt: ‘U bent…’. Twee dingen: 1) Petrus spreekt in méérvoud: 

‘Jullie zijn…’. Hier worden geen individuen aangesproken. Er 

wordt een gemeenschap aangesproken. Gods grote daden ver-

kondigen doe je niet in je eentje maar altijd samen; 2) De din-

gen die gezegd worden, komen van buitenaf, ze worden áánge-

zegd. We bedenken het niet zelf maar we worden aangespro-

ken door iemand anders die ons iets laat ontdekken.  

 

Namen van God 

Petrus reikt zijn lezers en ons een viervoudige identiteit aan, 

vier eretitels, vier onderscheidende benamingen. Ze komen uit 

het Oude Testament, want de missie van God (missio Dei) om 

alle volken te bereiken met het evangelie van het goede leven 

is er al vanaf het eerste begin. De benamingen komen uit Exo-

dus en Jesaja. En als we dat lezen, ontdekken we dat de bena-

mingen uit Gods eigen mond komen! 

 Exodus 19:4-6: Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetre-

den tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedra-

gen heb en je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woor-

den ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, 

zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle 

andere volken – want de hele aarde behoort mij toe. Een 

koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. 

 Jesaja 43:19-21: Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu 

ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een 

weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis. (…) 

Het volk dat ik heb uitgekozen, laat ik drinken. Dit is het 

volk dat ik mij gevormd heb, het zal mijn lof verkondigen. 

 

Viervoudige identiteit 

Dit zijn de vier namen die we mogen horen klinken over onze 

gemeente en die we mogen laten doordringen in ons hart: 

1. een uitverkoren geslacht: Jezus is de levende steen die 

God heeft uitverkoren, en Israël is het uitverkoren ge-

slacht. God heeft op hen en ons zijn oog laten vallen. Hij 

vormt als Vader een familie: zijn gezin. 

2. een koninkrijk van priesters: we zijn als Christus’ ge-

meente een gemeenschap van koningen en priesters; we 

worden allemaal én samen door God in dienst genomen 

om onze Koning te dienen. 

3. een heilige natie: we zij een door God apart gezet volk, 

om heilig te zijn zoals hij heilig is. 

4. een volk dat God zich verworven heeft: God heeft er 

alles aan gedaan om ons tot zijn eigendom te maken, Niet 

ik, maar wíj zijn in leven en sterven eigendom van Chris-

tus. 

Omdat we uit de duisternis geroepen zijn tot het licht, worden 

we nu geroepen om in het licht te staan en in het licht te wan-

delen en zo ook zelf tot een licht te zijn voor de volken. Dat 

lukt niet ‘onder een korenmaat’ (Matteüs 5:14-16). Dat lukt 

niet als we alleen met onszelf en ons eigen zieleheil bezig zijn. 

 

Gods grote daden verkondigen 

We ontvangen de benamingen niet om ons op de borst te 

kloppen maar om in ons hart geraakt te worden en zo in bewe-

ging te komen en woorden te spreken en daden te stellen die 

getuigen van Gods ontferming, bevrijding, vergeving, gene-

zing, genade, liefde en alles wat hij ons in Jezus gegeven heeft 

en geeft. Als we ons moedeloos of overvraagd voelen dan zijn 

Petrus’ woorden (d.w.z. Gods eigen woorden) vol bemoediging 

en belofte. We staan er niet alleen voor: God zelf is er door zijn 

Geest bij als we sámen zoeken naar wegen om ons geloof te 

delen, dichtbij én wereldwijd! 


