Schriftlezing: Maleachi 3:6-12, Kerntekst: Mal. 3:6
Thema: In gesprek over… verandering. Zingen: Ps.
90:1,2 & 7, Ps. 74:2 & 12, Herdenken overledenen,
Ps. 103:9, Ps. 77:5 & 6, Ps. 102:10 & 15, Ps. 146:3
Hoofdpunten van de preek
Er is een vertrouwenscrisis. Israël toen heeft het
gevoel dat hun God veranderd is en daarom niet te
vertrouwen is. De beloofde zegen blijft uit.
Onophoudelijk Jakob
Opnieuw opent de HEERE uit liefde (1:2) het
gesprek. Hij is niet veranderd, maar zij ook niet!
Letterlijk staat er: ‘jullie zijn niet opgehouden om
kinderen van Jakob te zijn.’ Daarmee wijst de
HEERE de oorzaak van de vertrouwenscrisis aan.
Jakob kennen we… De man die berekenend en
bedriegend het beste voor zichzelf regelt. Vluchtend
voor zijn leven belooft hij onderaan de ladder zijn
tienden op Gods bescherming.

Onveranderlijk HEERE
De HEERE is ONDANKS ALLES Dezelfde.
Hij maakt Zijn Naam waar: Ik ben er bij. En: Jezus
Christus is gisteren en vandaag dezelfde. Alle reden
om Hem te vertrouwen!
De crisis die ook wij kunnen meemaken is niet het
gevolg van een veranderde God, maar van een
weggelopen mens. Wie bij Hem wegloopt, loopt ook
Zijn zegen mis.
Het is een wonder dat ze/ we er nog zijn! Dan lezen
we toch: ‘daarom bent u niet omgekomen.’ De crisis
en bijbehorende ellende had blijvend kunnen zijn.
Daarom roept de HEERE op: keer naar Mij terug (7).
Hij wacht als Vader op de bekering van kinderen
Jakobs.
Bekering is een terugkeer in vertrouwen. God ‘daagt
je uit’ om Hem daarin te beproeven. Zegen zal je
ervaring zijn.

Toen (Gen. 35:1) en nu (Mal. 3:8) moet God
daaraan herinneren: jullie beroven Mij. De crisis
werd op God afgerekend en ging/ gaat ook ten koste
van de naaste.

Zegen van boven (10) is Gods antwoord op de crisis
beneden (11). De paradijselijke belofte (12) wil hoge
verwachtingen wekken.

Daar heeft Israël toen en kunnen wij vandaag de
ellende aan te danken hebben (9).

We zien de vervulling: de nieuwe hemel en de
nieuwe aarde komen zeker: het is onmogelijk dat
God liegt.
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