Schriftlezing: Lukas 3:1-18, Tekst: Luk. 3:16-17.
Thema: Voorbereid op Christus’ komst
Zingen: Ps. 119:1 en 3, Ps. 1:1, Ps.1:2,3 en 4, Ps.
97:1 en 7 Ps. 52:6 en 7
Hoofdpunten van de preek
De prediking van Johannes is vol van de eindtijd
(Luk. 3:3-6). Hij wil de mensen klaarmaken voor de
komst van de Heere.
Hij komt…
Net als veel OT gelovigen verwacht Johannes één
komst van de Messias, waarbij het ware Israël
bevrijdt en de wereld oordeelt.
Hoe ben je er klaar voor? Bekering (3b,8-14)! Heel
praktisch. Daarvoor wijst Johannes niet naar zichzelf
of zijn doop, maar naar de Komende. Hij zal…
Om klaar te zijn voor de grote finale, moeten we niet
bij een voorbereider blijven steken. Johannes en
anderen bereiden ons slechts voor…
Johannes wijst van zich af: het gaat niet om hem,
maar om de Sterkere. Dé grondhouding in het
koninkrijk van God.
Hij zal dopen
Hij zal! Een uitdrukking vol zekerheid. De komende
Heere is Messias, Gezalfde, de door de Geest
Mini_Lukas_3_16-17 10-1-2015 HG Sommelsdijk

geleide. Christus zal de mensen die zich tot Hem
wenden = bekeren maken tot christenen, door hun te
dopen met de Heilige Geest en vuur.
Dopen is ondergedompeld worden in de Geest. In
Hand. 2:38-40 zegt Lukas meer: de doop met de
Geest betekent vergeving van zonden en het
ontvangen van de gave van de Geest.
Hij zal dopen met Geest én vuur; één doop. De
Geest reinigt. Het vuur is hier het beeld van loutering
en doorzuivering (Jes. 4:4-5). Reiniging is nodig om
te kunnen leven in Gods aanwezigheid.
Hij zal zuiveren
Met het beeld van de oogst schetst Johannes de
komst van de Messias. De dorsvloer wordt
gezuiverd.
Tarwe én kaf worden beiden met de wan omhoog
geworpen, geschokt door alles wat gebeurt.
De zwaardere tarwe valt dichtbij de Wanner en wordt
in Zijn schuur verzameld. Beeld van het eeuwige
leven: oogst voor God.
Het veel lichtere kaf stuift weg. De Wanner steekt de
brand in het waardeloze kaf. Dit vuur is niet te
minderen of te blussen. Beeld van het oordeel.

