Schriftlezing: Maleachi 2:10-16 Tekst: Idem.
Thema: In gesprek over… trouw.
Zingen: Ps. 111:1 en 5, Ps. 79:4 en 7, Ps. 73:1 en
14, Ps. 103:4 en 9, Ps. 26:2
Hoofdpunten van de preek
Uit liefde blijft de HEERE het gesprek zoeken. Ook
als Zijn volk Hem ontrouw is en daardoor verblind is.
1 Ontrouw [2:10-12]
Het verschil is groot. De HEERE is één en al trouw.
Het volk handelt trouweloos door vreemd te gaan
met de wereld (11).
Juda heeft de dochter van een vreemde god
getrouwd – een onmogelijke relatie voor kinderen
van de ene Vader (10).
De profetische klacht gaat over de praktijk toen, dat
Juda door een 1e of 2e huwelijk met de plaatselijke
bevolking zich weer een plek in Israël verwerft.
De HEERE wijst hiermee meer af, dan een ongelijk
juk (2 Kor. 6:14). Hij wil Zijn volk alleen voor Zich.
Vriendschap voor de wereld ervaart Hij daarom als
vijandschap (Jak. 4:4). De teruggekeerde ballingen
handelden zoals de wereld (Rom. 12:2) door het
‘denken & doen’ over te nemen. Ook nu een gevaar.
De HEERE wijst deze manier van doen af, het
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ontheiligt Zijn heiligheid (11), Zijn verbond (10c) en
het richt grote onderlinge schade aan (10b).
Door dit gesprek wil God Zijn volk weer onverdeeld
voor Zich winnen. Zijn trouw is alles en zal blijken tot
in Christus’ komst. Hij blijft trouw, zelfs bij ontrouw.
2 Verblinding [2:13-16]
Israël dient de HEERE met veel gevoel en emotie,
maar is blind voor Zijn signalen. Dat blijkt in de vraag
‘waarom?’(14a).
De HEERE heeft geen welgevallen in de offers die
gebracht worden (13). De opbrengst van een
verkeerde levensstijl kan Hem niet behagen.
De levensstijl is trouweloosheid in de relaties met als
doel om er beter door te worden (15). Deze
opbrengst – waarbij relaties sneuvelden of geweld
(16) gebruikt werd kan Hij niet aanvaarden.
Vers 15 is extreem lastig. De Griekse vertaling is
duidelijker: zelfs een vreemde doet dat niet, zolang
hij nog enig besef heeft. Want hoe is die vreemde:
iemand die streeft naar een zaad gods.’
Israël krijgt de spiegel van de wereld voorgehouden
om de verblinding te doorbreken. De Knecht des
HEEREN biedt wat zij en wij nodig hebben: als Zijn
ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal
Hij zaad zien.

