Schriftlezing: Matth. 24:36-44, Openb. 3:1-6 Tekst:
Openb. 3:1-6 Thema: Christus roept je wakker.
Zingen: Ps. 139:1 en 4, Ps. 85:2, Ps. 119:25 en 88,
Ps. 130:3 en 4, Ps. 90:9
Hoofdpunten van de preek
Christus kijkt verder dan de schone schijn van een
mooie buitenkant.
Een schokkende diagnose [vers 1]
Met de zeven Geesten van God is elke vergissing
uitgesloten. Het zijn de ogen van God die het ganse
land inspecteren (Zacharia 4).

* Christus roept op tot waakzaamheid. Wakker zijn is
meer dan Christus’ laatste komst verwachten. Wie
Hem dán verwacht, leeft nu en hier op Hem gericht.
* Versterk het overige… Alle geestelijke inspanning
moet gaan naar het kleine deel dat nog niet dood is.
De werken zijn niet vol. Christus mist de liefde.
* Gedenken, vasthouden en bekeren. Net als Efeze.
Christus leidt het overige terug naar het wonder van
de eerste liefde. Leven uit de verwondering.

De Levende schrijft een dode gemeente niet af: Hij
heeft de 7 sterren (gemeentes) vast. Ook Sardis.

Heilrijk perspectief [vers 4-5]
Het waarschuwende in deze brief gaat niet ten koste
van het vertroostende. Christus ziet ook de enkeling
met schone kleren (een heilige levenswandel).

De diagnose is schokkender dan ooit. Sardis is
ondanks de naam van een levende en bloeiende
gemeente dood. #Naamchristendom.

De belofte voor overwinnaars is heilrijk. Van schone
naar witte kleren. Wit is de kleur van God. Wie is
waardig? Alleen Christus en Wie Hem verwacht.

Het vervolg wijst op een specifiek symptoom: de
gemeente is niet waakzaam (3:2,3). De verwachting
van Christus’ komst ontbreekt.

Christus zal je naam niet schrappen uit het boek van
het leven. De burgerlijke stand van Gods eeuwig
koninkrijk.

Laatste redmiddel [vers 2 en 3]
Christus met de zeven Geesten roept Zijn stervende
gemeente wakker. Daarom géén hopeloze zaak! Het
is echter wel nu of… Verder slapen is fataal.

Christus neemt het voor je op bij God. Het is alles
waard dat Hij – die Zich niet vergist – je naam zal
belijden voor God.
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