Schriftlezing: Psalm 89:28-38, Opb. 1:1-8, Tekst:
Opb. 1:5a Thema: De groeten van Jezus. Zingen:
Ps. 146:1 en 4, Ps. 30:3, Ps. 89:12 en 15, Ps. 97:1
en 7, Ps. 72:8 en 11.
Hoofdpunten van de preek
Johannes mag namens o.a. de Heere Jezus de
groeten overbrengen aan de 7 gemeenten.
1 Genade en vrede van Jezus Christus… [1:4m]
Johannes opent zijn brief met de zegengroet
namens God. De Bijbelse betekenis van groeten is
groot. Vol van inhoud en zeker geen formaliteit.
God zegt ons genade en vrede aan. Het eerste wat
gezegd wordt. Genade van en door Jezus Christus.
Vergeving, aanvaarding… en daarom ook ‘vrede.’
Vrede met God door Jezus, dankzij het kruis!
2 De getrouwe Getuige
Jezus Christus groet de gemeente als de ‘getrouwe
Getuige.’ Zijn getuigenis over het Koninkrijk van God
is betrouwbaar, geloofwaardig.
Getuige is ook martelaar zijn. Jezus heeft Zijn leven
gegeven voor Zijn getuigenis, door Zijn opstanding
blijkt de betrouwbaarheid.
Deze groet is een aanmoediging voor gelovigen, die
te maken hebben met aanvechting en afval. Het
getuigenis van Jezus dat ter discussie wordt gesteld.
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3 De eerstgeborene uit de doden
Jezus groet de gemeente als de Opgestane vanuit
een andere ‘wereld.’ De wereld van alleen leven.
Het verschil met de wereld van de gemeente kan
niet groter zijn. Zij en wij leven in een bestaan dat vol
is van de gevolgen van de zonde, dood en verderf.
Door deze groet worden we net zoals de dispelen
bemoedigd en verzekerd. De Heere heeft de wereld
van het leven, het nieuwe bestaan, bereikbaar
gemaakt: ’Ik ben de opstanding en het leven.’
Hij is de eerste die uit de dood geboren is en opent
daarmee de weg voor elke zondaar die door het
geloof aan Hem verbonden is.
4 De overste van de koningen der aarde
In de groet klinkt Jezus’ Paasoverwinning helemaal
mee. Hij heeft getriomfeerd over de zonde, de dood
en de machten van de hel. Jezus is Heer’.
Wat ziet de gemeente daarvan? We leven gelovig uit
het gehoor. Jezus heerschappij is voor ons oog nog
verborgen. Maar steeds wordt het ons gezegd:
Jezus regeert over alle machten en krachten in deze
wereld.
Troost en moed voor de gemeente in de
verdrukking. De overwinning is zeker!

