Schriftlezing: Rom. 7:7-26, Tekst: Rom. 7:24,25
Thema: Waar liefde is… n.a.v. HC44b
Zingen: Ps. 119:84 en 87, Ps. 147:10, Ps. 139: 1 en
14, Ps. 86:6 en 8, Gez. 1:9
Hoofdpunten van de preek
God verklaart ons met Israël Zijn liefde. Ik ben de
HEERE uw God. Met het gebod wil Hij ons bij Zijn
liefde bewaren en ons leren Hem lief te hebben.
De pijn van de liefde [antw. 114a]
Waar liefde is… is pijn. Liefde verlangt naar
volmaaktheid. Om echt lief te hebben.
In een relatie kom je jezelf tegen: je bent geen
engel, maar kind van Adam. Blijvend geschonden
door de zonde, zodat gewoontes en ik gerichtheid
diep in ons menszijn zijn verworteld.
Waar liefde is… is dat een probleem. Heel anders
dan vroeger. Nu door Gods genade is er liefde in het
‘spel’. Het wordt ons eerlijk en tot troost gezegd.
Zelfs de allerheiligsten… dát begin(sel) is er dan
maar wel.
Het verlangen van de liefde [antw. 114b]
Waar liefde is… is verlangen. Liefde kan en wil altijd
meer. Achteroverleunen en je liefde laten aanleunen
is er niet bij.
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Gods liefde vuurt aan tot wederliefde. Een ware
christen wil zoals Christus wat God wil. Zijn wil is ons
tot wet. Altijd. Overal. Helemaal.
Waar liefde is… is het menens. Een ernstig =
hartelijk gemeend voornemen om naar Gods
geboden te leven. Dan is het is alles of niets.
Het leven van de liefde [antw. 115]
Waar liefde is… is leven. Voor de liefde is het nooit
genoeg, maar altijd te weinig.
Liefde is zó dankbaar wanneer alles wat de liefde
remt of schaadt wordt ontmaskerd en verwijderd (a).
Pijnlijk heilzaam.
Ontdekking verbindt ons des te meer aan Christus
om alles van Hem te verwachten (b). In Hem is alles
te vinden om de liefde tot God te leven.
Gods gebod brengt ons tot gebed. We hebben de
Geest van Christus nodig (c). Hij leert ons naar Gods
wil te doen en vernieuwd ons naar het beeld van
God. Volmaaktheid wacht.

