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‘Heer, God van Israël, er is geen God zoals U, niet in de hemel 

en niet op de aarde. U houdt U aan Uw beloftes. U hebt gedaan 

wat U beloofd hebt aan mijn vader David. Laat Uw ogen open 

zijn, dag en nacht, over dit huis, over deze plaats waarvan U 

gezegd hebt: Daar zal Ik wonen. 
(1 Koningen 8 BGT)



Luister naar het gebed van mij en Uw volk, hier in dit huis. 

Luister naar ons vanuit de hemel waar U woont. 

Luister naar ons, en vergeef ons. 

(1 Koningen 8 BGT)



1 Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en 

alle kwaadsprekerij. 2 En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, 

naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag 

opgroeien, 3 indien u tenminste  geproefd hebt dat de Heere 

goed is, 
(1 Petrus 2 vers1-10 HSV)



4 en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door 

de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar,  

5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot  een 

geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers 

te brengen, 
(1 Petrus 2 vers1-10 HSV)



die God welgevallig zijn door Jezus Christus. 6 Daarom staat er 

in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en 

kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 

7 Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de 

ongehoorzamen geldt:
(1 Petrus 2 vers1-10 HSV)



De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de 

hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een 

struikelblok; 8 voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, 

door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn.  

(1 Petrus 2 vers1-10 HSV)



9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk 

priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn 

eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van 

Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar 

licht, 
(1 Petrus 2 vers1-10 HSV)



10 u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, 

die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen 

bent.    

(1 Petrus 2 vers1-10 HSV)



4 kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de 

mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar,  5

dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot  een 

geestelijk huis  

(1 Petrus 2 vers 4,5 HSV)















‘u bent uitverkoren opdat u de deugden zou verkondigen van 

Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar 

licht’ 

(1 Petrus 2 vers 9 HSV)



Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en 

alle kwaadsprekerij 

(1 Petrus 2 vers 1 HSV)



‘Jullie zijn de stenen in de muren. En de belangrijkste steen, die 

het hele gebouw op zijn plaats houdt, is: Jezus Christus! Hij 

zorgt ervoor dat de kerk groeit. En dat God zélf in de kerk 

aanwezig is door Zijn Heilige Geest’

(Efeziërs 2 vers 20   BGT)


