Schriftlezing: Joh. 21:1-14 Tekst: Joh. 21:12a.
Thema: HC30 [81-82]. Zingen: Ps. 65:1 en 2 Ps.
65:3, Ps. 24:2 en 3, Ps. 22:13 en 16, Ps. 145:6 en 7
Hoofdpunten van de preek
Voor de uitleg kijken met behulp van de evangeliën
we naar de mensen aan Jezus’ tafel.
Ellende
Joh. 21:1-14. De elf worden door Jezus aan de kant
geroepen: kom, gebruik de maaltijd. Eerst wordt er
gegeten, nog voordat er gepraat wordt. Hoe zouden
ze daar gezeten hebben? Herkenbaar?
Dichtbij Jezus zie je pas echt wat zonde is en doet.
V&A81: het HA is voor degenen die zich vanwege
hun zonde mishagen enz. Géén criterium, maar een
troost.

Wat zoeken bij Jezus aan Zijn tafel? Hemzelf! Hij is
onze vergeving. Dat verlossende woord wil je
(steeds) ervaren. V&A81: ‘en nochtans vertrouwen
dat onze zonden vergeven zijn.’
Dankbaarheid
Lukas 19:1-10. Jezus wil bij Zacheüs aan tafel, daar
geschiedt zaligheid. Dankbaarheid blijkt dan heel
direct en concreet.
Ook daar is de tafel goed voor. Onze geloften
betalen betekent meer dan een loflied in de kerk of
in ons hart: Woord én daad.
V&A81: die ook begeren = oprecht verlangen hoe
langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven
te beteren. Dat gaat samen op!

Vergeving
Luk. 6:36-49. ‘Uw zonden zijn u vergeven’ zegt
Jezus tegen de vrouw, die niet aan, maar bij de tafel
te vinden is.

Wie niet?
Matth. 22:1-14. Teveel gasten? Nee, het probleem is
dat er één gast het kleed van de koning niet draagt
(de alles bedekkende gerechtigheid en heiligheid
van Jezus).

Jezus vertelt Simon de farizeeër een verhaal over
twee mensen van wie een kleine en grote schuld
vergeven is. Wie is nu het dankbaarste?

Zó kan je daar onterecht zitten en als ‘schijnheilige,
ongelovige, onbekeerde of goddeloze weggestuurd
worden.

De vrouw. Daarom voelt ze zich als een magneet
naar Jezus getrokken. Ze moet, ze wil bij Hem zijn.
Jezus bevestigt haar geloof.

In het algemeen door de verkondiging, of persoonlijk
door de gemeentelijke tucht. Het verbond moet heilig
gehouden worden en Gods toorn is over de
gemeente echt te vrezen.
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