
1 Petrus 1:3-5
Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door
de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop,
tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u,

die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om
geopenbaard te worden in de laatste tijd.

Een geweldig loflied van Petrus waarin hij zijn dankbaarheid aan God de Vader kenbaar maakt voor de genade niet
alleen voor tijd en eeuwigheid gered te zijn, maar vooral het doel van de redding onderstrepend: wedergeboren tot
een levende hoop. Hij laat niet alleen weten dat dit onderwerp van zijn lofprijzing een  alles bepalende zaak voor zijn
leven is, maar hij vindt het - waarschijnlijk voor zijn lezers - noodzakelijk een nadere duiding van die hoop te geven:
een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis. Een zaak die vervolgens, gestoeld in de opstandig, niet
alleen veilig bewaard is in de kracht van God, maar ook nog eens past onder de noemer advent: de levende hoop van
de erfenis ligt gereed om geopenbaard te worden in de laatste tijd.

Dit loflied van Petrus, eigenlijk een nieuwtestamentisch hooglied - want het gaat om de liefdesverbintenis tussen hem
en de Here Jezus Christus, stelt ons voor tenminste een viertal uiterst belangrijke vragen:
1. zijn we bekend met wedergeboorte,
2. als we dat zijn, zijn we dan doordrongen van het gegeven dat dit een niet op zichzelf staand gebeuren is, maar
doelgericht geladen gebeuren,
3. weten we wat er met het doel, de levende hoop, de erfenis bedoeld wordt,
4. bepaalt dit alles ons leven.
Vragen die heel persoonlijk zijn en door u, jou zelf beantwoord moeten worden. Vragen die de zin van Kerst 2018
bepalen, meer nog, onze toekomst! Kunnen wij instemmen met het hooglied van Petrus?

Kerst laat weten dat God het meent met zijn Woord dat zegt, dat Hij de wereld zo lief heeft, dat Hij zijn enig geboren
zoon gaf; een realiteit vanuit Kerst en met Pasen bezegeld en door de opstanding bekrachtigd. Het is een feit:
Immanuel, God met ons en dat alle dagen van het leven - levensbepalend. Heeft Gods Geest kunnen overtuigen van
zonde, gerechtigheid en oordeel? Heb ik vanuit het besef een zondaar te zijn het genade aanbod, de grote
barmhartigheid, met beide handen aangegrepen? Hij staat aan de deur en klopt, al wie de deur opendoet, zal ervaren
(= zeker weten) dat Hij binnenkomt (Openb. 3:20). Hij wil redden tot waartoe Hij de mens van voor de grondlegging
der wereld bedoeld heeft: zijn Zoon, de troon = de erfenis, de bruiloft van het Lam - Toekomst. Bij wie dat heeft
gezien en kent - een levende hoop is - wordt dat zichtbaar in en door het leven van alle dag: niet meer mijn Ik maar
Christus. Op weg naar Kerst 2018. Heeft Kerst voor u, jou zin? Is het meer dan gezelligheid en een eetfeest? Is het
een hooglied waard? Val je in met Petrus: Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus. Is God, de
Here in Jezus je Verlosser en dus de Christus: de komende Koning?

Gebed
Hoe beloftevol is ‘de laatste tijd’ - de eindtijd -  door U Vader in de woorden van Petrus geladen! Hoe appelleert het
aan verlangen, verlangen naar Uw wederkomst in de Here Jezus Christus. Hoe bepaalt Uw Woord ons concreet bij de
zin van ons zijn, de inhoud van ons wedergeboren zijn tot: bestemd te beërven! Een onvergankelijke, onbevlekte en
onverwelkelijke erfenis! Bestemd te delen met Uw Zoon in Zijn troon! Ja, geloofd zij de God en Vader van onze
Here Jezus Christus! Maranatha, amen.


