Schriftlezing: Lukas 17:7-10, 18:18-30 Tekst: Lukas
17:10b Thema: HC24 Voor wat hoort wat?
Zingen: Ps. 145:2 en 4, Ps. 119:83, Ps. 1:1 en 2, Ps.
92:7 en 8, Ps. 52:6

Loon naar werken [24.63]
Hoe zit het dan met alle goede dingen die (ondanks
alle gebrek 24.62b) in geloof zijn gedaan?

Hoofdpunten van de preek
Het ziet diep in alle menselijke verhoudingen: voor
wat, hoort wat. Het draait echter om ‘liefde.’

De bijbel spreekt vaak en vrijmoedig over ‘loon.’
Jezus’ volgelingen ontvangen ‘loon’ als ‘nutteloze
slaven’ alleen maar omdat ze doen wat gedaan
moest worden (Luk. 17:7-10).

Voor wat hoort wat? [24.62]
Kunnen we het op de een of andere manier
goedmaken met God? Deze vraag raakt de kern van
het evangelie: voor wie is nu genade?

Door het geloof dienen we God en krijgt Hij min of
meer waar Hij recht op heeft. De 100% halen we
namelijk niet. Dát we desondanks loon ontvangen is
100% genade.

Moet je daar een bepaalde status of kennis voor
hebben, zodat je goed genoeg bent?

Loon nu en loon straks. Nu, in het dienen van God
en de zegen die Hij daarop geeft. Straks: het
eeuwige leven en de vreugde van de Heere.

Velen zijn hiermee vastgelopen. Anderen vliegen
eraan voorbij en denken God aan hun kant te
hebben, zoals de rijke jongeman.
Het evangelie komt van de ‘andere kant’ en heeft
geen aanknopingspunt in ons. Het vraagt niets
anders en niets meer dan geloof in Christus.
Is dat zo gemakkelijk? Ja. Dan kan iedereen zalig
worden! Ja. De Heere wil dat wij ingaan op Zijn
voorwaarden. Geloof uit zich in liefde. Liefde tot God
en voor de naaste. Liefde kan alleen tevreden zijn
met100% [24/7/12/365].

Mini_HC24_[62-64] 15-2-2014 HG Sommelsdijk

Vrucht van liefde [24.64]
Liefde maakt het beslissende verschil tussen de rijke
jongeman en de discipelen. Liefde blijkt. Daar zorgt
de Heere Zelf wel voor.
Wie door het geloof één is met de Heere Jezus zal
door Hem vruchten dragen (Joh. 15). Vruchten zijn
gevolgen. De Wijnstok en de Landman dragen
daarvoor zorg.
Vruchten dragen is ook verantwoordelijkheid: blijf in
Mij, in Mijn woord, in Mijn geboden…

