Schriftlezing: Deut. 27, Gal. 3:13-18, Tekst:: Gal.
3:13, Thema: HC4. Zingen: Ps. 85:1 en 3, Ps. 81:11,
Ps. 6:1,2 en 9, Ps. 130:2 en 4, Ps. 86:3
Hoofdpunten van de preek
Kinderen leren: mijn enige troost is dat ik het
eigendom van Christus ben.
In ieder geval beleef ik géén troost wanneer ik
mezelf vrijpleit (v&a9), Gods oordeel niet serieus
neem (v&a10) en Gods liefde lievig maak (v&a11).
Ik ben verantwoordelijk [v&a9]
Houdt God mij aan een onmogelijke ‘eis’ (en is dat
dus onrechtvaardig van Hem)?
Welke eis? De kern van de wet: u zult de HEERE uw
God liefhebben… Hoewel wij zo zijn geschapen dat
we het konden, brengen wij dat nu inderdaad niet
meer op. Maar moet God het dan met minder doen?
God doet het niet met minder. Hij verlaagt nog
Zichzelf, nog de mens. Wat zou er van de mens
overblijven? Een on-mens.
God blijft ons behandelen als mensen. Roept ons
daarom ter verantwoording en houdt ons aan de eis
van Zijn wet: liefde! Wat een troost!
Maar, hoe kwam het dat wij God niet meer kunnen
en willen liefhebben: ‘wij hebben onszelf daarvan
beroofd.’ 3 aantekeningen:
 NB! we hebben daarmee ook God beroofd!
 Wij zijn verantwoordelijk, maar onze keuze heeft
gevolgen voor bijv. onze kinderen
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Satan zet ons aan tot zonde, maar dat maakt
ons niet minder verantwoordelijk.

God straft [v&a10]
God kan en wil de zonde niet ongestraft laten. Hij
verlaagt Zichzelf niet tot een ongeloofwaardige God.
Deze realiteit mogen wij niet verbloemen of
kleineren.
Wat betekent Gods toorn? Het is de ijver van Gods
gepasseerde liefde. Als jaloerse Vader kan en wil
God niet leven met mensenkinderen die Hem niet
liefhebben.
God toornt… realiteit voor elke mens die Jezus niet
liefheeft: nu en hier. Wat Gods toorn inhoudt kunnen
we het duidelijkst zien aan het kruis, waar God
Jezus verantwoordelijk maakt voor mijn zonde.
God straft met tijdelijke en eeuwige straffen. 3 opm.:
 Tijdelijk: tucht om ons te corrigeren
 Eeuwig: Oneindig (tijd en intensiteit)
 Rechtvaardig: zie v&a 11
God is rechtvaardig[v&a11]
Gods eigenschappen (liefde, rechtvaardigheid)
horen bij elkaar en mogen niet tegen elkaar worden
uitgespeeld (‘ja, maar God is toch liefde…?’).
Gods liefde is heilige liefde. De zonde inclusief haar
gevolgen worden niet in bescherming genomen. Dat
is een grote troost: er zal in deze liefdeloze wereld
recht geschieden. Gods rechtvaardigheid = dat God
Zich aan Zijn woord houdt: in oordeel en genade .

