Schriftlezing: Markus 15:21-41, Tekst: Markus 15:34
Thema: HC16b [43-44] Zingen: Ps. 69:1 en 3,
118:13, Ps. 142:1,2, 4, 5, Ps. 130:3 en 4, Ps. 138:4
Hoofdpunten van de preek
De HC brengt ons steeds bij de enige troost en
vraagt daarom door naar de betekenis van het
kruislijden en het helse lijden van Jezus.

Winst uit verlies
Elke keer als we met het kruis geconfronteerd
worden gebeurt er wat met ons (als de Gekruisigde
ons aan het hart gaat). De HC vraagt: wat heb je er
allemaal aan? Drie dingen:
Onze oude mens wordt gekruisigd. Het offer van
Christus maakt ons rechtvaardig én heilig.
Daarom moet onze oude mens steeds met het kruis
in aanraking komen. Ook dat is genade!
Levensheiliging is ook verlossing, geen project in
eigen kracht, maar door Zijn kracht!
Opdat de boze lusten van het vlees ons niet meer
regeren… Het streven van het vlees is vijandschap
tegenover God en behaagt God dus niet. Steeds als
we met gelovige ogen het kruis ‘aanschouwen’ wordt
de ban van de zonde gebroken.
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… maar dat we onszelf aan Hem offeren. God maakt
door de kracht van het kruis ons leven tot een
dankoffer. Concreet, in de vrucht van de Geest, in
onze levenswandel naar Gods wil en wet.

Houvast in aanvechting
Het geloof is geen triomftocht en gelovigen zijn geen
supermensen. Het troostboek leert ons dat ook/ juist
in aanvechting er troost ligt in het lijden van Christus.
Wat aanvechting is horen we aan het kruis! De
Heiland – mijn Heere Jezus – maakt mijn klacht en
strijd de Zijne!
Hoe? Zoals Hij Davids woorden overnam: Mijn God,
Mijn God waarom heeft U Mij verlaten?
Geen strijd en aanvechting gaan zo diep als die van
Jezus. Hij werd werkelijk door Zijn Vader alleen
gelaten in de afwezigheid van Zijn liefde. Dat was
voor Jezus de hel.
Wie hem ‘mijn Jezus’ leert noemen zal dit nooit en te
nimmer meemaken! Wie Hem verwerpt, wacht deze
toekomst.
Onze aanvechting kent een grens! Hoe hoog die ook
gaat, met Jezus is ons lijden niet dé hel. De hitte van
Gods toorn is geblust. Jezus is opgewekt. Daarom is
er troost!

