Schriftlezing: Matth. 16:13-20, 18:15-18 en Opb. 3:713 Tekst: Matth. 16:19. Thema: HC31, de sleutels
van het Koninkrijk. Zingen: Ps. 75:1 en 2, Ps. 99:8,
Ps. 51:7 en 9, Ps. 95:4 en 5, Ps. 32:4
Hoofdpunten van de preek
De Koning vertrouwt de sleutels van Zijn Koninkrijk
toe aan Zijn volgelingen.
Twee sleutels [v&a 83]
Bij het slot van de ene toegangsdeur tot het
hemelrijk (overal waar God als koning heerst) horen
twee sleutels.
De 1e sleutel [v&a 84]
Matth. 16:13-20, Mk. 16:15. Joh. 20:23 Hoe gaat de
deur open of wordt deze gesloten? Als ‘volgens het
bevel van Christus’ het evangelie wordt verkondigd.
Jezus geeft deze opdracht aan al zijn discipelen. Hij
zond hun en zendt ons – die geloven – met deze
opdracht de wereld in.
Het evangelie is een boodschap vol zekerheid die
we ‘allen en een iegelijk’ zonder voorbehoud of
beperking moeten ontvangen en doorgeven.
We focussen op de gemeente. Verkondigers komen
op gezag van Christus. Hoe gaan we met het Woord
om, luisteren we naar wat de Geest zegt?
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Wie het gelovig de belofte aanneemt gaat binnen.
Het omgekeerde is ook waar. Op ongeloof, of als er
geen bekering volgt, wordt de deur gesloten.
De deur kan dicht, we mogen dat niet verzwijgen.
Het evangelie is genadig, maar niet vrijblijvend.
De 2e sleutel [v&a85]
Matth. 18:15-18, 1 Kor. 5:1-5, Opb. 2:5. De sleutel
van de ban/ tucht is een zaak voor binnen de
gemeente en heeft te maken met leer en leven.
Ook deze sleutel wordt op bevel van Christus door
de gemeente gehanteerd. De Heere vertrouwt de
heiligheid van Zijn gemeente aan ons toe.
Het evangelie verkondigt vergeving, maar is geen
vrijbrief om in zonde door te leven
De zonde moet worden benoemd en worden
aangepakt, wil deze niet als een kwaad gezwel
binnen de gemeente doorwoekeren. Een bedreiging
voor de verkondiging van het evangelie (Opb. 2:5)
Wie binnen de gemeente ervoor kiest om in de
zonde te blijven leven, moet voor een dichte deur
komen te staan om te ontdekken: ‘zo sta ik er buiten,
ik moet me bekeren.’
Dan heeft de sleutel z’n doel bereikt.

