93. Kom tot Jezus
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van 1 Petrus 2:10.





Vind je het leuk om modelvliegtuigjes of andere kleine modellen te maken?
Wat is het grootste model dat je ooit hebt gemaakt? Wat is het meest ingewikkelde ontwerp
dat je ooit in elkaar hebt gezet? Hoe maak je de onderdelen aan elkaar als je een model
maakt? Wat zorgt ervoor dat ze niet uit elkaar vallen?
Heb je wel eens goed naar een gemetselde muur gekeken? De metselaars leggen een rij met
stenen neer, waarop ze een nieuwe laag leggen die de andere stenen precies overlappen.
Waarom denk je dat ze zo bouwen? Waarom stapelen ze niet gewoon de stenen in torens
omhoog?

Lees verder…
De brief tot zover…
Petrus was een van Jezus’ eerste discipelen. Hij was degene die over het water naar Jezus liep. En hij
ontkende dat hij Jezus kende nadat Hij was gearresteerd. Maar na het Pinksterfeest sprak Petrus veel
en moedig over Jezus tegen anderen. Hij was een van de leiders van de kerk in Jeruzalem en zijn
brieven zijn geschreven voor de christenen die zich van daaruit verspreidden. Hier herinnerde hij de
christenen aan wat Jezus voor hen gedaan had. Hij zei dat ze bereid moesten zijn om te lijden voor
hun geloof. Hij bemoedigde hen om te blijven leven voor God en van Hem te houden met heel hun
hart.
Lees nu samen 1 Petrus 2:1-10.

Wat er daarna gebeurde…
Als christen leven kan moeilijk zijn als het betekent dat je anders bent dan mensen om je heen. Petrus
wist dat. Hij bemoedigde Jezus’ volgelingen om niet op te geven. Anderen zien de goede dingen die
we doen. Maar het belangrijkst van alles is dat God ziet wat we doen. Hoe moeilijk het ook kan
worden, we zijn veilig bij Jezus.

Ontdek de Bijbel
Beantwoord samen de vragen op pagina 120 van de ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht
Petrus Hij was een van Jezus’ twaalf vrienden en was de eerste die de anderen over Jezus
vertelde. Ontdek meer daarover in ontdekkingsreis vijftien.

1 Petrus In het Nieuwe Testament zijn er twee brieven van Petrus. Deze eerste is geschreven
voor christenen die oneerlijk werden behandeld omdat ze in Jezus geloofden. Ze leefden in
het land dat we nu kennen als Turkije.
Hoeksteen In een gebouw is een hoeksteen de eerste steen die op zijn plaats komt te liggen
en waardoor alle andere stenen daar omheen passen: die steen is ontzettend belangrijk.

Probeer het uit
Voel jij je wel eens onzeker over God? Het gaat niet om wat we voelen, maar wat God over ons zegt dat telt. Jezus is er altijd voor ons. Kijk maar naar Matteüs 28:20 waar die belofte staat.
Christen zijn draait helemaal om waar we op vertrouwen, niet om hoe goed we zijn. Lees hoe Paulus
dit uitlegt in Romeinen 10:9.
Iedereen krijgt wel eens een moeilijke tijd door te maken. God belooft niet dat Hij die momenten
wegneemt. Hij belooft wél dat Hij ons door die moeilijkheden heen zal helpen. Lees maar verder in 1
Petrus, zodat je kunt zien hoe Petrus de mensen bemoedigt die lijden en vervolgd worden. Als je
twijfelt over God of als alles te lastig lijkt te worden, praat met Hem en vertrouw op zijn beloften.

Praten met God
Heer God, help me om U beter te leren kennen. Help me om U beter te leren volgen. En help me om
te ontdekken hoe goed het is om U in mijn leven te betrekken.’

