Schriftlezing: Matth. 11:25-30, Tekst: Matth. 11:2526. Thema: Gods vreugde om Zich aan je bekend te
maken.
Zingen: Ps.106:3, Ps.51:4, { HD, Ps. 87:4, Ps. 134:3,
Ps.105:5}, Ps.131:1 en 2, Ps.89:7 en 8. Ps.147:6
Hoofdpunten van de preek
Het is Gods vreugde om Zich door mensen te laten
kennen. Jezus dankt de Vader daarom voor Zijn
welbehagen.
Welbehagen
Gods ‘welbehagen’ staat centraal in Jezus’
dankgebed. Welbehagen betekent Gods ‘goede
denken.’
Dat God ten goede denkt blijkt in het wonder dat Hij
omziet naar Zijn volk (Ps. 106:4) en dat Hij zondaren
heeft voorbestemd om als Zijn kinderen te worden
aangenomen (Ef. 1:5 en 9)!

Verborgen
Gods welbehagen concentreert zich in Zijn Zoon
Jezus. Wie zich tot Hem laat roepen leert Gods
vreugde kennen.
Wie de Zoon afwijst zal nooit iets van de Vader zien:
voor wijzen en verstandigen heeft God deze dingen
verborgen.
‘Wijs/verstandig’ heeft niets te maken met
intelligentie, maar met de reactie op het evangelie
waardoor we Jezus om welke reden ook afwijzen.
Bekend
Jezus leert ons dat we ‘deze dingen’ denk aan het
koninkrijk of het heil alleen kunnen ontvangen als
een jong kind.
Kind-zijn heeft niets te maken met leeftijd, maar met
ontvankelijkheid: zonder bedenkingen het evangelie
van Christus ontvangen.

Zulke positieve gedachten zijn om eerlijk te zijn
onbegrijpelijk. Hoe kan het God nu een vreugde zijn
om Zich aan zondaren bekend te maken?

Voor Jezus is dat reden om de Vader te danken. Zo
realiseert zich Zijn welbehagen.

Jezus dankt hier de Vader. Hij is Zijn geliefde Zoon
in wie God Zijn welbehagen heeft (Lk. 3:21). Hij
roept mensen tot Zich om door Hem de Vader te
leren kennen (10:27,28).

Een wezenlijk kenmerk van het evangelie wordt
zichtbaar: om God te leren kennen, moet je leren om
alleen maar te ontvangen. Alles wat er meer bij komt
verbergt het evangelie.
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