Samenvatting preek zondag 2 (24 maart 2019)
Bijbelgedeelten: Ps. 51, Matt. 7:1-5 en 1 Kor. 13:1-7
Drie vakken
Op de school van God leer je drie dingen (je leven lang!): (1) ellende, (2) verlossing en (3)
dankbaarheid. Uiteindelijk gaat het om de dankbaarheid: dat je weer dicht bij God mag leven,
tot Zijn eer.
Begint bij ellende
Christelijk geloof is een godsdienst voor zondaren. Zo preekt Jezus. Hij zegt niet: Ik ben gekomen
om je leven nog mooier te maken. Hij zegt: Ik ben gekomen om je te redden.
Zondekennis is een probleem
Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, zieke mensen wel. Maar het probleem is dat we
ons vaak zo ‘gezond’ voelen, helemaal niet zo zondig. We zien veel makkelijker de splinter bij
een ander dan de balk bij onszelf (Matt. 7:3-5). Hoe komt dat?
1. Zonde is natuurlijk voor ons. Zonde zit in ons dna. Daarom valt het niet zo op.
2. We zoeken gemakkelijk excuses (‘ja maar…’).
3. Bij zonde denken we snel aan opvallende zonden, zonden die je goed kunt zien en niet zo
snel aan de zonden van ons hart (o.a. weinig aan God denken, bezorgd zijn, trots,
ontevreden zijn, ondankbaar zijn, gebrek aan zelfbeheersing, snel geïrriteerd zijn, jaloezie,
snel oordelen).
4. We stoppen onze zonden diep weg en willen niet over de donkere kant van ons leven
nadenken. Gelukkig stelt God ons zondeprobleem wel aan de orde! Luisteren we dan?
5. We nemen onszelf als maatstaf. We zijn te snel tevreden, zeker als we onszelf vergelijken
met anderen. Maar is God ook tevreden?
Geneigd om God en onze naaste te haten
Uiteindelijk gaat het om de vraag wat God van ons leven vindt. Daarvoor moeten we letten op
Zijn wet. De samenvatting van Gods wet is liefde: God liefhebben met heel je hart en je naaste
als jezelf. Dat halen we nooit, zegt de catechismus. Wij zijn van nature juist geneigd om God en
onze naaste te haten. Waarom deze radicale woorden?
1. Om recht te doen aan het spreken van de Bijbel (o.a. Rom. 3:10-11, Jer. 17:9 of Gen. 8:21)
2. Om te onderstrepen dat je naar God toe niet neutraal of halfslachtig kunt zijn. Of je hebt
God lief, of je haat Hem. Je kunt Hem niet een beetje dienen, daar is Hij veel te groot en veel
te belangrijk voor.
3. Om te herinneren aan het feit dat we bij zonde niet allereerst moeten denken aan onze
daden maar aan onze grondhouding. Als het er echt op aankomt, kiezen we van nature voor
onszelf en tegen God en tegen onze naaste.
Wanhopig? Nee, naar Jezus toe!
Om wanhopig van te worden? Ja, wel als het van ons afhangt. Nee, want dan vergeten we dat
de Heere Jezus er is. Wij zijn grote zondaren. Maar Hij is een nog grotere Zaligmaker!

