Schriftlezing: Hand. 9:1-9 en 1 Tim. 1:12-17 Tekst:
Hand. 9:3b-6 Thema: De genadeslag.
Zingen: Ps. 95:1 en 4, Ps. 32:5, Ps. 51:5 en 7, Ps.
138:3 en 4, Ps. 52:7
Hoofdpunten van de preek
Geloofsgetuigenissen kunnen ons bemoedigen en
aansporen! Niet als sjabloon (zo moet het), maar als
voorbeeld om Gods werk te herkennen.
1 Van boven
Saulus is een extremist. Zo pakt Jezus hem aan.
Een lichtstraal van Jezus’ heerlijkheid en kracht is
nodig om hem stil te zetten.
Hoe je bekeert wordt kan verschillen, maar altijd is
het Gods werk. Hij grijpt van boven - beneden in.
Reken maar dat Hij weet hoe!
2 Naar beneden
Jezus werpt door de lichtstraal Saulus op de grond.
Gedwongen onderwerping. God zorgt ervoor dat hij
niet langer (als zondaar) op de been blijft.
Wanneer de Heere in ons leven komt gebeurt dat
ook. Hij maakt ons klein en zorgt ervoor dat we Hem
weer als Heer en Meester erkennen.
3 Luisteren
Als Saulus geveld is, stelt Jezus een vraag. Hij wil
hem inzicht in zichzelf en zijn schuld geven.
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Hoe bijzonder! Een vraag – geen afrekening. Voor
de Heere bestaan er echt geen onmogelijke
gevallen!
De Heere laat met Zijn vraag ons ook iets moois
zien. Hij zegt: waarom vervolg je MIJ. Geweld tegen
christenen trek Jezus Zich persoonlijk aan.
4 Ontdekking
Saulus rekent met God (wie bent U, Heere), maar
Jezus (Die hij niet als heer wilde) antwoordt. Het is
de genadeslag. Ik ben Jezus, Die u vervolgt.
Net zoals met de toespraken van Petrus en Stefanus
klinkt er een beschuldiging. De Geest confronteert
en ontdekt ons: wij zijn geen slachtoffer, maar dader.
Een genadige slag. God wil niet dat we ons kapot
leven (het is hard voor u…), maar wil ons behouden.
5 Gehoorzaamheid
Ontdekking is geen doel op zichzelf. Door de
genadeslag leert Jezus Saulus gehoorzamen. Hij
vraagt nu zijn orders aan een Ander: Wat wilt U…?
Een universele vraag voor elke dag. Geen bekering
zonder gehoorzaamheid. Onze ongehoorzaamheid
zit diep en is hardnekkig.
Saulus is niet meteen Paulus. Hij richt zich op God in
de 3 (!) dagen die hij moet wachten. Het zal een
bijzondere tijd zijn geweest.

