Liturgie morgendienst
Emmen, 12 augustus 2018
Thema: wat hebben wij een genadig God!
1. Votum
2. Zegengroet
Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
3. Zingen: Opwekking 797 (breng ons samen)
4. Gods wil voor ons leven m.b.v. de picto's geloof.nu
5. Zingen: Psalm 130:2
6. Gebed om verlichting met de heilige Geest
7. Schriftlezing: Matteus 13:24-30 (gelezen door...)
8. Preek
9. Zingen: Opwekking 428 (amazing grace) (als het kan graag gedeeltelijk in het
Engels)
10. Openbare geloofsbelijdenis en doop M. Reza Fathi: a) lezen formulier voor de
bediening van de doop aan volwassenen b) getuigenis van/namens Reza c) stellen van de
vragen, ja-woord en zegen d) bediening van de doop e) zingen: Gezang 99:1,2,3
11. Dankzegging, voorbedes
12. Inzameling van de gaven (diakenen geholpen door...).
13. Slotzang: NLB 416 (ga met God en Hij zal met je zijn)
14. Zegen.
De genade van onze Heer Jezus Christus, en de liefde van God en de eenheid
met de heilige Geest zij met u allen.
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Preek n.a.v. Matteus 13:24-30
Emmen, 12 augustus 2018
belijdenis en doopdienst

Wat hebben we een genadig God!

Volk van God, geliefde gemeente van Jezus Christus,
br/zr jonger of ouder, welkome gast, luisteraar/kijker thuis,
Akkers [dia1] met graan, koren, mais, aardappels. Mooi gezicht die uitgestrekte velden!
Droog nu. Nadeel: weinig groei, en het zand stoeft nogal.
Voordeel: graan mooi droog binnen. Nog een voordeel: weinig onkruid.
En agrariers (boeren) hebben het niet zo op onkruid - en daar kan je je wat bij voorstellen!
Onkruid neemt ruimte in, en voedingsstoffen en water op, ten koste van de goede
gewassen. Waar onkruid staat kan een aardappel minder goed groeien.
Bovendien is het lastig bij het oogsten: bij het dorsen van graan krijg je dan al die
onkruidzaden mee. [dia2]
De agrarier van nu is meer een economisch manager geworden, die er bijvoorbeeld door
het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor zorgt dat er steeds minder onkruid op de
akkers staat. Wel zo efficient.
Zeker, maar ook wel een beetje jammer.
Ik herinner me van eerder (een beetje nostalgie) de rode klaprozen en blauwe
korenbloemen tussen de tarwe. Dat was toch wel een mooi gezicht...
En men krijgt er weer wat meer oog voor dat die bestrijdingsmiddelen meer kapot maken
dan we willen, en dat die veldbloemen (dat onkruid) ook een nuttige functie hebben - zo
trekken ze bijen en andere insecten aan. [dia3] En daarom zie je nu zelfs dat er aan de rand
van de akkers speciaal veldbloemen (onkruid) worden ingezaaid...
Onze Heer Jezus Christus gebruikt het akkerveld vol veldbloemen/ onkruid om iets
duidelijk te maken van het Koninkrijk van de hemel.
[dia4] De goede boer heeft in het begin zijn akker vol goed zaad gezaaid.
Maar wat gebeurt er dan als het donker is (uiteraard als het donker is, want het is echt
werk van de duisternis: geniepig, achterbaks)?
Dan komt er zo'n vervelend zwartgallig figuur, zo'n duveltje, die al dat goede werk van de
boer om zeep wil brengen. [dia5]
De vijand zaait de akker vol onkruid! Een gewas dat precies op het goede graan lijkt, maar
wat toch net wat anders is. Wat een drama...
Eerst valt het nog niet zo op. De jonge plantjes lijken op elkaar.
Maar als de planten groter worden en vrucht gaan dragen, dan zien de knechten op het
land dat er allemaal onkruid tussen zit.
En da's een fikse tegenvaller. Wat een extra werk...
En ze vragen dan ook of ze het onkruid zullen gaan wieden - eruit met die rotzooi, weg
ermee! Da's immers het allerbeste!
Maar daar is deze goede boer het toch niet mee eens. [dia6]
Nee, nu niet het onkruid eruit trekken! Want dan heb je kans dat je met het onkruid ook
het goede graan ermee uittrekt. En dat zou toch werkelijk zonde zijn!!
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Nee, de goede boer heeft een ander plan: laat beide samen opgroeien tot aan de oogst.
En als het dan zover is, dan zegt de goede boer tegen de maaiers dat ze eerst het onkruid
eruit trekken en bij elkaar binden en verbranden. Waarna het graan in de schuren
bijeengebracht kunnen worden.
Wat ontdek je hier over het Koninkrijk van de hemel?
Wel als eerste dat JHWH, de God van Israël, de Vader van Jezus Christus, [dia7] dat Hij toch
weer de echt Andere is, zo niet-mens.
Want die goede boer, dat is natuurlijk God, die bij de schepping alles goed maakt.
En de vijand is de duivel, zijn grote tegenstander, degene die zorgt voor alle puinhoop en
ellende op de wereld.
Het goede graan, dat is al het goede en mooie dat uit God vandaan komt. Denk
bijvoorbeeld aan het geloof, aan mannen en vrouwen en jongens en meisjes die in God
geloven en Hem willen liefhebben en dienen.
Het onkruid is al het kwade dat uit de duivel voortkomt. Denk dan ook aan ongeloof, dat
er mensen zijn die niet van God willen weten en bewust aan Hem voorbij gaan.
En [dia8] de werkelijkheid waarin wij leven is dat er zowel gelovigen als ongelovigen op
deze wereld leven.
En de werkelijkheid is, [dia9] dat er een oogst zal zijn, een einde, waarbij het er toe doet
hoe je gelooft, wat je gelooft, in Wie je gelooft!
Maar dat er op deze aarde [dia10] nog steeds gelovigen en ongelovigen samenleven, dat
is dus niet vanzelfspekend.
Het is juist heel bijzonder dat JHWH nog steeds ruimte laat voor het kwaad, voor dat er
verschrikkelijke, onbegrijpelijke, zo echt-menselijke dingen gebeuren.
En dus ook dat er ruimte is voor mensen die niet in Hem geloven.
Dat is een bewuste en gemotiveerde aanpak door God.
Want zijn werkers suggereren juist om het onkruid [dia11] niet meer te tolereren: weg
ermee!
Maar dan zie je Gods zorg en liefde en toewijding.
Dan zie je dat in het Koninkrijk van de hemel geen economische wetten gelden, geen
efficiency en dergelijke - dat is zo menselijk, zo zouden wij dat doen: weg ermee!
Maar zo is God, zo is het bij God dus niet: [dia12] Nee! Want dan zouden jullie met het
onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst...
Hier ontdek je dat het er in het Koninkrijk van de hemel [dia13] niet menselijk maar
goddelijk aan toe gaat.
Hier ontdek je dat God genadig is, geduldig, dat Hij tijd geeft.
Wij mensen zijn vaak ongeduldig, willen snel resultaat, en dingen die ons in de weg staan
en hinderen en pijn doen, die moeten zo snel mogelijk weg.
Wij mensen zijn vaak ook hard en ongenuanceerd in ons oordeel, we weten al gauw hoe
het zit en hebben onze mening klaar. Wij zullen wel ff orde op zaken stellen. Korte metten!
Weg ermee! Want zachte heelmeesters maken stinkende wonden, is toch zo!?
In de Bijbel staat daar een voorbeeld van. (Lucas 9:52v)
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Op gegeven moment wil Jezus met zijn naaste leerlingen, op weg naar Jeruzalem, door de
provincie Samaria trekken. [dia14]
Maar dat staan de Samaritanen niet toe: de grenzen worden hermetisch gesloten!
Een paar leerlingen weten dan precies wat er moet gebeuren: laat er maar vuur uit de
hemel komen om die ongelovige, a-sociale Samaritanen in één klap weg te vagen!
Als Jezus dat hoort, draait Hij zich om en wijst hen streng terecht – want zo gaat dat niet in
het Koninkrijk van de hemel!
Hier zie je het ook: wat is God genadig! Geduldig!
Hij geeft ruimte – en wat gebeurt er?
Wat zullen die leerlingen zich later het hoofd geschaamd hebben...
Want na de uitstorting van de Heilige Geest en de verspreiding van de blijde boodschap
dat er dankzij Jezus redding is voor zondige mensen, komen veel Samaritanen tot geloof in
Jezus Christus (Handelingen 8)!
Ik leg nu een link naar wat hier vanmorgen in Emmen gebeurt: [dia15] Mohammed Reza
Fathi zal straks getuigenis afleggen van zijn geloof in Jezus Christus en daarna gedoopt
worden op naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Wat een prachtig gebeuren! Wat is God goed!
Wat een feest voor de kerk en speciaal voor onze gemeente!
Maar het kan best zijn dat u/jij daar toch wat minder enthousiast over is.
Eerst al over al die mensen uit het buitenland [dia16] die naar ons land komen en asiel
vragen.
Zijn dat allemaal wel echte vluchtelingen? Of zijn ze hier om economische redenen?
We moeten al die mensen wel onderhouden... En dat kost een hoop geld...
En het lijkt wel alsof zij makkelijker aan een huis komen dan blanke Nederlanders die al
jaren op de wachtlijst staan... En ze pikken onze banen in...
En dan zijn het vaak ook nog moslims – en is dat geen bedreiging voor onze tradities en
cultuur, en voor het christelijk geloof?
En al die asielzoekers die dan opeens christelijk worden en gedoopt... Is dat wel echt uit
zuivere motieven? Of is dat een handige manier om status te krijgen?
Is het geen onkruid? Weg ermee...
Nu zal ik niet zeggen dat het allemaal simpel en gemakkelijk is. Dat is het niet.
Allereerst en vooral is het voor de mensen die vluchten zelf vaak één groot drama!
[dia17] Tegelijk zeg ik: zie het als een kans!
Zegt Jezus nu ook niet tegen ons: Nee! Niet het onkruid eruit trekken? Want dan kon je
ook het graan lostrekken. Laat het beide opgroeien tot de oogst .
Dat is een kans! Om te laten zien wat het waard is om burger te zijn, niet zozeer van
Nederland, maar van het Koninkrijk van de hemel.
[dia18] Laten we van onze God alsjeblieft geen nationale godheid maken – onze God is de
God van de wereld!
In geloof in Jezus Christus zijn wij in de eerste plaats en vooral burgers van het Koninkrijk
van de hemel, dat bepaalt onze identiteit.
En hoor je dat vooral niet terug van asielzoekers die tot geloof in Jezus komen?
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Dat ze zeggen: er was liefde, geen veroordeling bij jou/jullie. [dia19] Er was een warm
welkom...
En is dat niet precies wat voor hen het verschil is bijvoorbeeld t.o.v. de islam?
Zoals Reza het zelf zei: ,,In de islam heb je veel regels en daar moet je je aan houden
anders word je geslagen. En nu mag ik van vergeving leven. In de islam kunnen mensen
met veel geld heel makkelijk naar de hemel, en arme mensen niet. Maar het christelijk
geloof is er juist voor arme mensen. Wie zonder zonde is werpe de eerste steen... –
niemand is zonder zonde; dat maakt mij milder naar anderen.''
Ik wil in dit alles gelovig zijn, niet naief. [dia20]
Ik weet dat er asielzoekers zijn die doen alsof ze geloven, omdat dat handig is voor de
procedure.
En ik begrijp heel goed dat het voor een IND heel lastig kan zijn om al die bekeringen op
waarde te schatten.
In een gesprek met iemand van de IND werd mij nogmaals duidelijk hoe kwalijk het is dat
er kerken en gemeentes zijn die heel gemakkelijk mensen dopen.
Als [dia21] GoedeHerderkerk hebben we daarin echt een ander beleid.
We willen dat mensen ook meedoen op de Bijbelstudie en bij andere activiteiten, dat ze
naar de kerk komen, dat we proberen in gesprekken en in de omgang er achter te komen
wat ze werkelijk bezielt en wat ze daar in de praktijk van laten zien.
En dan nog, mensen – je kunt niet in iemands hart kijken, dat kan alleen God, en dat doet
Hij ook.
En daarom is het zo goed, om de oogst aan Hem over te laten – laat Hem oordelen!
Ergens anders in de Bijbel staat dit: [dia22] De Heer is niet traag met het nakomen van zijn
beloften, zoals sommigen menen (mensen misschien die zich ongeduldig of nietbegrijpend afvragen waarom er op deze aarde nog steeds zoveel verdriet en tegenslag en
teleurstelling en ellende is - waarom laat God dat toch gebeuren?! – waarom komt God NU
niet terug?!) [dia23] dat is omdat de Heer alleen maar geduld heeft, omdat Hij wil dat
iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. (2 Petrus 3:9)
Wat hebben we een geweldig God, een geduldig God, genadig God: Hij geeft de tijd om
tot inkeer te komen, omdat Hij wil dat niemand verloren gaat!
Wat is het daarom een feest dat nu ook Reza heeft ontdekt dat Jezus zijn Redder is.
Feest omdat er een mens is gered. Feest omdat God zo genadig is.
Wat is God het waard dat nog heel veel mensen dat ontdekken – ook zij zijn dat waard!
Amacing grace...
Amen
[dia24]
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