Schriftlezing: Maleachi 1:6-2:9 Kerntekst: Mal. 1:6
Thema: In gesprek over respect. Zingen Ps. 33:1 en
7, Ps. 40:4, Ps. 86:5 en 6, Ps. 99:1,2 en 7, Ps. 85:3
Hoofdpunten van de preek
Een gesprek - omdat er iets uitgesproken moet
worden - voer je niet zomaar, maar uit liefde.
1 Respect
Respect betekent eerbied en ontzag hebben voor
iemand met wie je in een bepaalde verhouding staat:
‘Een zoon eert zijn vader, een slaaf zijn heer.’
Maleachi gebruikt twee woorden. Eerbied hebben,
God het volle pond geven in je leven. Aanvaarden
Wie Hij is en wat Hij wil met je leven.
Vrezen. Liefdevol ontzag hebben voor God. In
Maleachi openbaart Hij Zich als de HEERE van de
legermachten (Gods macht en majesteit).
2 Gevraagd
De HEERE moet vragen om respect. Een
dieptepunt. Gods Vaderschap wordt door Zijn volk
niet serieus genomen (zie 3).
Waarom vraagt de HEERE dit? Als dit geen liefde is!
Hij heeft geen mens, gemeente of volk nodig om
geëerd te worden. De hemel is vol van Zijn eer.
Toch stelt God deze vraag. In het eren en vrezen

van God ligt de zaligheid van ons mensen. Ons
levensdoel en bestaansrecht.
3 Waarom?
God spreekt het volk aan (in de priesters) als
verachters van Gods Naam. Verachten is het
tegenovergestelde van respect. Hoe?
Door onreine offers (7). Onreinheid wijst op zonde.
Een belediging voor God, ook al ziet niemand het.
Door gebrekkige offers (8). Onvolmaaktheid wijst op
gebrek aan toewijding.
Door God te bedriegen door het ene beloven en het
andere te geven (14). Het toppunt van verachten.
Velen struikelen door deze praktijk (2:8).
4 Daarom!
De Vader vraagt tóch om respect van Zijn volk. Hij
wil de deur niet wil sluiten (1:10), de vloek niet
zenden (2:2) en het volk niet stuurloos loslaten (2:9).
Dát God deze vraag stelt, is omdat Hij eer en vrees
wil ontvangen van Zijn volk. Hij wil (2:4-7) dat de
priesters de wet onderwijzen en die doen naleven.
De vraag van de Vader roept om de Zoon die Zijn
Vader volkomen eert en als getrouwe leraar de wet
leert en Zijn leven als volmaakt offer geeft.
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