Schriftlezing: Lukas 10:21-24 en 1 Kor. 1:18-31
Tekst: Lukas 10:21 Thema: Gods welbehagen voor
baby’s Zingen: Ps. 65:1, Ps.130:2, {Ps. 87:4, 134:3,
105:5}, Ps. 8:1,2 & 4, Ps. 25:4 & 7, Ps. 118:10
Hoofdpunten van de preek
Jezus is een man vol emoties. Hier horen we Hem
vol vreugde de Vader danken voor Zijn welbehagen.
Welbehagen
Welbehagen betekent dat je iemand goed gezind
bent. Hier gaat dat over God! Denk aan het
engelenlied: ‘in mensen een welbehagen…’
Hoe is het mogelijk! Dat welbehagen is niet bepaald
wederzijds, want elk mens ging/ gaat zijn eigen weg.
Daarom juist de vreugde van Jezus: Hij prijst de
Vader, want het komt helemaal van Zijn kant. Hij wil
genadig zijn. Gods welbehagen en Zijn verkiezende
liefde liggen dicht bij elkaar (Ef. 1:5).
Jezus is ten hoogste verheugd omdat Gods
welgevallen er niet alleen is, maar ook gerealiseerd
wordt. De Heere God is kinderen goed gezind!
Voor baby’s
De Vader heeft ‘deze dingen’ (het evangelie van het
Koninkrijk van God) geopenbaard.
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Met die boodschap komen Jezus en Zijn discipelen
(10:1-20, 22), maar dezelfde boodschap wordt
verschillend ontvangen. Hoe komt dat?
Wie het evangelie ontvangt, ontvangt dat als een
kind. Hoe is nu een kind? Een kind ontvangt zonder
wat hem gegeven wordt en kan daarbij niets
teruggeven, dan liefde (en een vuile broek  ).
Jezus dankt voor dit grondpatroon in het evangelie.
Ontvangen zonder iets te kunnen teruggeven of
betekenen. Dat is nu genade.
Niet voor wijzen
Paradoxaal. Voor een kind wordt het steeds
duidelijker, maar voor een wijze alleen maar
onduidelijker. Hij ontvangt hetzelfde evangelie niet.
Voorbeelden van zulke verstandigen zijn de
farizeeërs en de rijke jongeman. Al redenerend
komen ze met hún kennis en al berekenend met hun
kwaliteiten.
Daar is God niet van gediend. Zijn genade ontvang
je, of ontvang je niet. Genade moet genade blijven.
Daarom verbergt Hij ‘deze dingen’ voor de wijzen.

