Tekst Marcus 11: 22-25

Beste Hanneke en Willem,
Lieve gemeente,
In deze preek pak ik één onderdeel uit het leven in een ‘nieuwe gehoorzaamheid’, wat vanuit de
doop ons wordt beloofd.
In de doop belooft God ons dat we
1 als zijn kind worden aangenomen,
2 dat onze zonden worden schoongewassen,
3 en dat we leven in een nieuwe gehoorzaamheid.
Wat is dat: leven in een nieuwe gehoorzaamheid?
Ik las een verhaal over Michel bij De Hoop in Dordrecht. Hij vertelt dat hij altijd de spanning voelde
van dingen die niet mochten. Hij wilde graag de geziene jongen zijn. Hij kende God vanuit zijn
opvoeding maar als het puntje bij het paaltje kwam, hield hij afstand, van God, maar ook van zijn
ouders en andere relaties.
Hij begint op zijn 13de met drinken. Het vult een bepaalde innerlijk leegte op. Steeds vaker vult
alcohol zijn maag, hoofd en verlangen. Hij bemerkt dan dat hij er niet los van kan komen. Alcohol
werd zijn beste en na verloop van tijd ook zijn enige vriend. Hij wordt er wanhopig van; wordt
opgenomen, komt thuis, begint weer te drinken en doet een poging een einde te maken aan zijn
leven.
Hij komt bij De Hoop in therapie, maar blijft worstelen met zijn verslaving en zijn relatie met God. Het
zit niet lekker tussen God en hem. Totdat hij in een kerk in Zwitserland het geheim ‘de vergeving’
ontdekt:
God vergeeft ons
dankzij Jezus
Dan mogen/kunnen we de ander, en ook onszelf vergeven.
Hij had daar met zijn begeleider een aantal gesprekken over. Die herhaalde: Je moet jezelf vergeven.
Hij zegt: dat was het. Ik had altijd gedacht dat ik het niet goed deed, dat ik faalde. Hij liet dat los en
voelde een enorme bevrijding. Hij mag nu leven in relatie met God, familie en vrienden, met nieuwe
gewoontes of anders gezegd – in een nieuwe gehoorzaamheid.
En dat dankzij de ‘vergeving’.
We denken verder na over dit onderwerp: ‘vergeving maakt ons echt vrij’.
We lazen een stuk uit Marcus 11.
Jezus is in Jeruzalem voor het laatste deel van zijn missie. Hij wijst op het belang van het dienen van
God in zijn huis. Daarbij gaat het niet om de buitenkant, wat je ziet, maar om de binnenkant, wat je
gelooft, waar je je vertrouwen op stelt.
En dāt geloof, dāt vertrouwen brengt vruchten voort. Dat is een principe van God, wat je ziet bij elke
boom en struik. En die vruchten zijn het doel, de reden van bestaan voor zo’n boom of struik. Als er

dan ook geen vruchten zijn, dan vervalt het bestaansrecht en blijft er van een mooie buitenkant niet
veel meer over, zo laat de verdorde vijgenboom zien.
En dan zegt Jezus in vers 22 tegen zijn leerlingen: ‘Heb vertrouwen in God’.
Hier staat het Griekse woord ‘pistis’, dat nauw verbonden is met het Hebreeuwse woord ‘Aman’,
waar ons woord ‘Amen’ vandaan komt. ‘Aman’ is weer te geven met Amen zeggen, Amen doen en
Amen zijn.
Het geloof is dus niet slechts een verstandelijk voor waar houden. Het geloof is bepalend voor
iemands doen en laten, ja voor iemands zijn.
Het is: verbonden-zijn in je innerlijke met God; Het is God tot je horen spreken in je verstand en daar
antwoord op geven; Het is gehoor geven aan oproepen van God en alle consequenties eruit trekken.
In het oude testament is Abraham een goed voorbeeld van een gelovige. God was zijn vriend, hij
investeerde zijn leven in de Here God, trok weg uit Ur, vertrouwde wat God hem beloofde te geven,
ook al zag hij er jaren niets van.
In de tijd tussen oude en nieuwe testament wijzigt zich het geloofbegrip. Het accent valt dan op
gehoorzaamheid aan de geboden met het doel daarmee punten te scoren bij God, zo van: niet gek
hoe die en die het doet; komt die niet in aanmerking voor de hemel?
In het nieuwe testament wordt meteen duidelijk dat wij geen punten bij God kunnen scoren.
Johannes de Doper preekt geloof en bekering. IK moet mij bekeren, tot God omdraaien, luisteren
naar Gods genereuze aanbod en hier ‘ja’ op zeggen met heel ons innerlijke.
Dāt bedoelt Jezus met ‘Heb vertrouwen in God’. Opvoeding, Willem & Hanneke, persoonlijk leven.
1. Hij legt dat nader uit met de hyperbool, de overdrijvende vorm, van de berg, vers 23-24.
2. En Hij wijst op het belang van de vergeving, vers 25.
In vers 23 noemt Jezus ‘bergen’ waar we tegen aan lopen, die we willen elimineren en egaliseren,
maar we lopen tegen onze onmogelijkheden op. Jezus zegt dan: het geloof verzet deze bergen.
Het zijn de bergen waar de dichter van Psalm 121 over zingt: hij is op weg naar Jeruzalem als pelgrim
en denkt aan het gevaar van de bergen, de reis – denk aan rovers uit de gelijkenis van de
barmhartige Samaritaan -, je had wilde dieren, hittegevaar, uitdroging, enz. En hij vraagt zich af:
Wie helpt me?
Hoe moet ik verder?
Dan weet hij het weer en zegt: “mijn hulp is van de Here God, die hemel en aarde maakte”.
En zo kun je denken aan bergen van verdriet, gemis, schuld, schaamte, angst, ziekte, eenzaamheid,
vragen, spanning en zwakte; bergen van verleiding, demonische kracht en zinloosheid, enz.
Jezus belooft ons dan: “Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: kom van je plaats en stort je
in zee” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook
gebeuren. Het is een praktische toepassing van vers 22: “Heb vertrouwen in God”.
En vers 24 is een verbreding van de kracht van dit geloof. Wie het waagt met God, die boort een
immens rijke bron aan, die overwint elke berg, elke hindernis in het leven. Machtige toezegging van
God -> opvoeding: bergen; leven van alledag; bergen bijzonder situaties; bergen: God daar bovenuit!

Toch kan het zijn dat we het niet ‘pakken’. Net als Michel, waar ik mee begon, een afstand ervaren
met God, met andere mensen, gevangen zitten in jezelf, in een dwangbuis zitten, een keurslijf.
Jezus stelt dan het onderwerp ‘vergeving’ aan de orde: “Wanneer je staat te bidden, de Joden baden
meestal staande, en je hebt een ander iets te verwijten …” Letterlijk staat er “je hebt iets tegen een
ander”.
Er is afstand tussen jou en een ander. Even los van het feit dat je voor jezelf nogal eens verzachtende
omstandigheden claimt, en die bij een ander minder snel in rekening brengt, ook even los van het
feit of je gedrag gevolgen heeft, straf of verantwoordeing.
Er is afstand.
Dan zegt Jezus: “Vergeef hem”.
Letterlijk betekent dit ‘laat los’.
1. Dat staat tegenover vasthouden. Vasthouden aan:
‘Jij bent de schuldige’
‘Jij maakt mij gespannen’
‘Jij hebt geen respect’
2. Dat staat ook tegenover het vasthouden van zonden: stiekeme en openlijke. Je houdt vast wat je
niet vast mag houden. Laat los.
3. Dat staat tegenover onszelf in de houdgreep houden door hoogmoed, trots, eigenwijsheid. Jezelf
te serieus nemen en God te weinig, teveel aan jezelf trouw zijn en te weinig aan de ander.
Jezus zegt: als je bidt, contact met God zoekt en jij hebt een ander iets te verwijten, of het nu jouw
schuld is of die van de ander: vergeef hem.
Er staat niet: wacht tot de ander bij je komt en om vergeving vraagt
Er staat niet: regel een gesprek en stel het onderwerp aan de orde.
Er staat: vergeef hem! Laat los!
Je knelt de stroom van Gods genade en liefde af als je niet vergeeft. Dat is net als bij het water geven
van je tuin met de tuinslang. Je sluit hem aan en draait de kraan open, maar er komt geen water uit.
Hoe komt dat? Er zit een knik in de slang. En als je die niet eruit haalt stroomt het water door de
slang.
Niet vergeven knelt de stroom van Gods hart naar ons hart af. Je onthoudt jezelf het beste van het
beste: de gemeenschap met God. God komt niet bij je en kan je niet geven wat je nodig hebt.
Ik las een boek “I choose to be happy” van Missy Jenkins; een vrouw van nu 27 jaar die op 15-jarige
leeftijd bij een schietincident op school in de V.S. verlamd werd vanaf haar middel. Zij zegt: “Ik heb
het nodig om de dader te vergeven om deze tragische dag achter mij te laten en iets van de
toekomst te maken. Vergeving is geen teken van zwakte. En vergeven ontslaat een persoon ook niet
van zijn verantwoordelijkheid of straf. Vergeving is het besef dat we allemaal fouten maken, soms
erge fouten, en dat Christus’ kracht en aanwezigheid door onze levens heen schijnt, zelf in de
moeilijkste momenten, als wij maar vergeven. Vergeving is de klop op de deur van ons hart!” Een
bijzondere getuigenis van deze vrouw die besloot om te vergeven en een toekomst op te bouwen;
haar leven niet te vergallen, maar te geloven.

Zijn er mensen die ik moet vergeven?
Heb ik mezelf vergeven?
Geloof ik dat God mij, dankzij Jezus vergeven heeft?

Amen.

Liturgie voor zondagochtend 12 juli 2009
Thema: Vergeving maakt ons echt vrij

1. Terwijl de gemeente binnenkomt speelt het muziekteam enkele liederen
2.

Welkomstwoord (ouderling)

3. Zingen van het aanvangslied, begeleid door ZMT (aankondiging ouderling)
•

4.

Gez 255/Opw 320 Ere zij aan God de Vader

Votum en groet

5. Zingen van 3 liederen, begeleid door ZMT (aankondiging Rutger)
•

EL 487/Opw 387 Groot en machtig is Hij

•

EL498/Opw 337 Mijn hoop is op U, Heer

•

EL 482/Opw 445 Bron van levend water

6. Gebed
7. Erjan kondigt alle liederen binnen dit onderdeel aan.
Zingen Psalm 121: 1 & 3, orgel/Jacolien.
Lezen van het doopformulier. Beantwoorden vragen door ouders en doopbediening.
Zingen staande Opw 518 Heer, U bent altijd bij mij, ZMT. Dankzegging.
8. Zingen van een kinderlied, begeleid door ZMT (aankondiging Rutger)
•

EL 446 Ik zit op het puntje van mijn stoel

9. Schriftlezing Marcus 11: 22-25
10. Zingen van een lied, begeleid door Jacolien/orgel (aankondiging Erjan)
• Psalm 51: 5
11. Verkondiging
12. Zingen van een lied, begeleid door Jacolien/orgel (aankondiging Erjan))
• Gezang 323: 2, 7 & 8
13. Collecte (tijdens de collecte speelt het ZMT)
•

Opw 629 Als er vergeving is

14. Geboden / gedeelte uit de bijbel
15. Zingen van een lied, begeleid door ZMT (aankondiging Erjan)
•

EL 325/Opw 436 Onze Vader in de hemel

16. Dankgebed en voorbede (ouderling, inclusief aankondiging lied)
17. Zingen van een lied, begeleid door ZMT
•

EL 382/Opw 334 Heer uw licht en uw liefde schijnen

18. Zegen 19. ZMT speelt en zingt Opw 659 Jezus Stralend Licht terwijl de gemeente de zaal verlaat.

