Schriftlezingen: Gen. 12:1-6, Lukas 9: 75-62, Hebr.
11:8-16, Tekst: Hebr. 11:13-16 Thema: Waar ben je
thuis? Zingen: Ps. 42;1 en 5, Ps. 119:10, Ps. 56:4 en
6, Ps. 89:1 en 7, Ps. 121:1 en 4

Er gaat wat uit van deze belijdenis (14). Het
verlangen naar een beter Vaderland spreekt voor
zich (16a)! Terugkeren was er niet bij (15), zouden
wij het kunnen, of willen?

Hoofdpunten van de preek
De HEERE heeft veel beloofd aan Abraham. Wat is
ervan terecht gekomen?

Twee woorden springen eruit: zoeken en verlangen.
Alles op alles zetten om het te ontvangen en
onweerstaanbaar verlangen dat trekt.

Wel beloofd… [13a]
Abraham, Sara en anderen zijn in het geloof
gestorven zonder dat de belofte echt vervuld werd.
Tot op het laatst komt het aan op geloven…

Het stempelt je leven en de weg van Jezus tekent
zich af: Hij heeft niets…

… en geloven is niet gemakkelijk, wordt beproefd.
Alles achter laten om de Heere te volgen. De prijs is
hoog: als vreemdeling behandeld worden.
Dé vervulling van de belofte bewaart God voor
hierna. Gelovend kunnen we met Abraham vooruit
zien op dé vervulling; #zien, geloven en omhelzen.
Na Christus klampen we ons met nog meer
verwachting vast aan de belovende God.
Op doorreis [13b-16a]
Je kan maar op één plaats thuis zijn.
Abraham bouwde op de belofte en beleed dat hij op
aarde een gast en vreemdeling was. Niet thuis.
Alleen maar op doorreis naar het Thuisland.
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Hier beneden is het niet. Geen wereldmijding, maar
gebruiken zonder te misbruiken (1 Kor. 7:31) omdat
ons burgerschap in de hemel is.
Eindelijk Thuis [16b]
God schaamt Zich niet voor Abraham. Wederzijds:
Abraham schaamt zich ook niet voor God.
Jezus vergelijkt het willen horen bij de wereld en het
niet werkelijk navolgen van Hem, als je schamen
voor Hem en Zijn woorden (Luk. 9:23-26).
Daarom: God schaamt Zich niet om God van
Abraham en… genoemd te worden!
De Thuiskomst is zeker. God heeft een stad bereid.
Daar wonen God en alle vreemdelingen van nu
eeuwig samen. Door Jezus. Hij ging heen om een
plaats te bereiden.

