PREEKKRACHT Zondag 7 januari 2018

Om te lezen
Genesis 17:1-4
Matteüs 5:44-48
Hebreeën 11:8-10

Houd vol!

Relaxed radicaal geloven in 2018 (Genesis 17:1-2)
Op deze eerste zondag in 2018 gaan we weer op weg met
Abraham. Want als we willen leren geloven, moeten we bij hem
zijn, de vader van alle gelovigen. Geloven is: Gods stem horen, op
weg gaan, je door hem laten zegenen om tot een zegen te zijn,
terwijl je onderweg bent. Christenen zijn mensen van de weg!
Ik. ben. God.
Op die weg is God al vaker aan Abraham verschenen. Zo zei hij
in een eerder visioen: ‘Ik ben de HEER, die jou heeft weggeleid
uit Ur’ (Gen. 15:7). Ook nu stelt hij zich uitdrukkelijk voor: ‘Ik
ben God’ (Gen. 17:1). Een echo daarvan horen we in
bijvoorbeeld deze woorden: ‘Ik ben God, er is geen ander, ik ben
God, niemand is aan mij gelijk’ (Jes. 46:9). Hoe belangrijk is het
om dat te blijven horen in een wereld vol mensen die vaak zo
met zichzelf bezig zijn. Zeker, ook wij mogen als kinderen van
God zeggen: ‘Ik ben…’. Maar laat dat dan altijd een echo zijn van
God die zegt: ‘Ik ben God - en jullie zijn mensen’. God noemt ook
een naam: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende’. El Shaddai is dat in
het Hebreeuws: de Machtige God, de Krachtige God, de
Scheppende God. Die God zegt: ‘Ik ben God - en jullie zijn
mensen’. ‘Wie doorgrondt uw oneindige wijsheid. Majesteit die
zit op de troon, en met diep ontzag aanbid ik U’ (Opwekking
707).
Ik wil met jou een verbond aangaan
Déze God sluit een verbond met Abraham. Hij begint van zijn
kant een relatie van verbondenheid met Abraham, en met alle
gelovigen. De besnijdenis (17:10) is er het teken van. Vandaag
zeggen we: de doop is er het teken van, dat God een verbond
met je sluit. Híj doet dat. Hoe mooi is dat. Je hebt daar niets voor
gedaan. God begint, jij wint. Hoe relaxed is dat! Als we ons
toevertrouwen aan die God, El Shaddai, geeft dat rust. ‘Ik. Ben.
God. Ik. Kan. Alles!’ De God die we in Jezus leren kennen: ‘Mij is
alle macht gegeven in de hemel en op de aarde’ (Mat. 28:18).

Leef volmaakt voor mij!
Als dat tot ons doorgedrongen is, is er ook ruimte voor deze
radicale opdracht: ‘Leef in verbondenheid met mij en leid een
onberispelijk leven’. In een eerdere vertaling: ‘Wandel voor mijn
aangezicht, en wees onberispelijk.’ De God die zegt ‘Ik ben God,
de Ontzagwekkende’, is de God die machtig liefdevol naar je kijkt
en je zo uitnodigt om helemaal voor hem te leven. He-le-maal! In
het Hebreeuws wordt het woord tamiem gebruikt, dat ook
vertaald kan worden met: volmaakt. Dat woord gebruikt Jezus
ook in de Bergrede: ‘Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse
Vader volmaakt is’ (Mat. 5:48). Dat is dus heel radicaal. God
vraagt ons helemaal, ons hele leven, al onze gedachten, woorden
en daden. Je kunt geen part-time christen zijn. Je kunt geen lauwe
christen zijn.
Relaxed en/of radicaal
Dat roept een spanning op die ik wil aanduiden met de woorden
relaxed en radicaal. Voor het gaan van de weg zijn ze beide
belangrijk: je zou het de twee kanten van de weg kunnen
noemen.
Relaxed
Radicaal
Gods lieveling
Genade
‘Het is volbracht!’
Bidden

Jezus’ leerling
Gehoorzaamheid
‘Volg mij!’
Werken

Volhouden!
‘Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd,
gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen
(...) omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God
zelf ontworpen en gebouwd.’ Geloven is op weg gaan en
onderweg volhouden. Dat kunnen we niet zelf. Dat kan alleen
door Jezus’ Geest. En als we elkáár bemoedigen: ‘Houd vol!’

Om over te praten
1. Wat zijn jouw goede
voornemen op geloofsgebied voor
2018?
2. Wie is God voor jou? Ken jij hem
als de Ontzagwekkende in je
leven?
3. Wat betekent het voor jou dat
God een verbond met je heeft?
4. Volmaakt leven, kan dat? En als
het niet kan, waarom vraagt God
het dan van ons?
5. Hoe radicaal vind jij Jezus’
woorden in Matteüs 5:43-48?
6. Herken je de spanning tussen
relaxed en radicaal? Wat zijn
praktische voorbeelden van
relaxed geloven? En van radicaal
geloven?
7. Hoe relaxed wil jij zijn in je
geloof? Hoe radicaal wil jij zijn in
je geloof?
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www.josdouma.nl
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