Schriftlezing: Mal. 3:13-4:6, Tekst: Mal. 3:13-18
Thema: In gesprek over… zin. Zingen: Ps. 135:2 en
4, Ps. 17:4, Ps. 56:4 en 6, Ps. 68:1 en 2, Ps. 68:10.

De gedenkrol is voor Zijn aangezicht, dus altijd in
beeld. In dat boek het verslag van ons leven op
aarde (zie bijv. Ps. 56:9, 69:29, Opb. 13:8 en 20:12)

Hoofdpunten van de preek
Wat heeft het voor zin? Niet alleen een vraag van
buiten, maar ook van binnen de gemeente. De
HEERE kent de oorzaak van deze vraag en gaat
daarop in.

Voor degenen die Gods Naam vrezen én die
gedenken is dit werkelijk troost, dat je naam
geschreven staat in het Levensboek van het Lam en
dat God op basis daarvan recht zal doen.

Aanvechting [13-15]
De aanvechting en de klacht gaan niet langs God
heen, maar komen ‘hard’ aan bij Hem (13). Geen
bevestiging in een slachtofferrol, maar verzekering
dat er geluisterd wordt!
De HEERE gaat ook in op de gevoelens die leven
dat ook trouwe gelovigen geen verschil ervaren
tussen het wel of niet dienen van God (14). Sterker
nog, de laatste groep heeft het in hun ogen beter
(15) en dát roept hun vragen op.
Onderlinge troost [16]
Aanvechting heb je nooit alleen, maar gelukkig ook
nooit allemaal tegelijk. Hier troosten de gelovigen
elkaar.
Hoe? Door elkaar te vertellen dat de HEERE het wel
opmerkt en onthoudt. Hij houdt namelijk een
gedenkboek bij.

Gods eigendom [17-18]
Nu neemt de HEERE Zelf het woord om het laatste
antwoord te geven op de vraag. Hij laat ons verder
kijken dan nu en hier.
Op de dag die God maakt (zie 4:1) zullen zij Zijn
persoonlijk ‘eigendom’ zijn. Een woord vol van liefde
en genade, dat ook vertaald wordt met ‘sieraad’ of
‘kostbaar bezit.’
Een wonder dát God dit zegt van Zijn volk waarmee
Hij tot zes keer het gesprek moest aangaan. Hij
bevestigt in de diepste aanvechting Zijn liefde en
trouw. Daarvoor spaarde Hij Zijn eigen Zoon niet…
De HEERE maakt het verschil. In dé dag zal Hij zich
over Zijn eigendom ontfermen en dat door het vuur
heen redden. Dan is het voor iedereen het verschil
duidelijk tussen God dienen en Hem niet dienen.
Het heeft dus echt zin. Meer dan dat.
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