Samenvatting preek zondag 5 en 6 (30 juni 2019)
Bijbelgedeelten: Genesis 3:9-15, Jes. 53:1-6 en Joh. 14:1-6
Slecht nieuws én goed nieuws
De catechismus vertelt in zondag 2-4 heel veel slecht nieuws. Gelukkig blijft het
daar niet bij en is er ook goed nieuws: vanaf zondag 5. Na het stuk van de ellende
volgt het stuk van de verlossing.
Herstel van de relatie met God
Straf ontgaan is niet genoeg: het gaat om herstel van de relatie met God. Dan ben
je past echt verlost: als je weer leeft dicht bij God.
Een lang antwoord
• Op de vraag of er verlossing mogelijk is, geeft de catechismus een lang
antwoord. Pas in het antwoord op vraag 18 (aan het eind van zondag 6) horen
we: Jezus redt ons.
• Waarom duurt het zo lang voordat de naam van Jezus valt? Omdat je ook te
snel en te oppervlakkig over Hem kunt spreken, zonder dat je beseft hoe diep
de kloof is die overbrugd moet worden. De relatie met God is door de zonde
echt kapotgemaakt.
Hoe wordt het weer goed?
• We kunnen het zelf niet goedmaken. Wij maken de kloof met God alleen maar
groter. We hebben een ander nodig. Een héle les: stoppen met jezelf te
redden.
• Die ‘ander’ moet wel een heel bijzonder iemand zijn: (a) Hij moet aan onze
kant staan (want wij hebben gezondigd) en (b) Hij moet aan Gods kant staan
(want alleen God is groot en machtig genoeg om ons te redden).
• Dat kan maar één iemand zijn: de Heere Jezus. En God Zelf zorgt voor deze
(be)middelaar!
Jezus echt de Enige! (Joh. 14:6: ‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij’)
Je kunt niet gered worden en met God leven zonder geloof in de Heere Jezus (en
wat geloven precies is, daar vertelt de catechismus in zondag 7 meer over). Naar
Jezus toe dus!

