Preek over Lukas 5: 17-26/Matteüs 12: 30
Doopdienst 26 mei 2019
Jongens en meisjes, broeders en zusters,

Een zonnige middag aan het strand.

Een jongetje wilde voor zijn kleine zusje en zichzelf een ijsje halen.
Maar bij de ijskraam stond het rijen dik.
Dat jochie ging dapper in de rij staan.
Maar hij kwam nooit aan de beurt.
Telkens weer drong iemand voor
Net toen hij verdrietig wilde weglopen, kwam daar zo’n motorbiker, tatoeages op zijn armen.

Die zag die kleine jongen en baande voor hem een weg en iedereen ging eerbiedig aan de kant. Met
een dergelijk type wil je geen ruzie.
he chef, deze kleine man wil een ijsje. het jochie kreeg zijn twee ijsjes en rende dolblij naar zijn zusje.
Al die mensen waren een sta in de weg voor die kleine jongen.
Maar die tatoeage man maakte een pad - ging met het jongetje op weg naar de ijscoman.
of je bent een sta in de weg of je gaat mee op weg.
thema van deze preek
Ga je mee op weg of ben je een sta in de weg.
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En ach als er een ijsje bij in schiet is dat sneu.
Maar als mensen een kind in de weg staan voor Jezus, is dat heel wat meer dan sneu. .

De Here Jezus zegt het in Mat 12: 30 heel scherp.
Wie niet met mij bijeenbrengt die die drijft uiteen,
Of je staat in de weg of je gaat mee op weg
Ook als je vriendelijk langs de kant staat
Als je denkt dat je niemand iets in de weg legt.
Ik doe niks hoor
Jawel
Juist als je alleen maar aan de kant staat doe je wel wat, je drijft uiteen.
Hoe sta je in de gemeente
Hoe krijg ik mijn ijsje of hoe krijgt de ander zijn haar ijsje.
Heb je niet alleen je eigen belang voor ogen, of ook die van de ander.
Als je gericht bent op het bijeenbrengen met Jezus dat weet je dat je Jezus nodig hebt, maar je
broeder en zuster ook, en je kin deren en je vriend je collega.
Dan ben je bezig met de vraag hoe kan ik de ander helpen om Jezus te vinden.
Niet alleen die eerste keer.

Maar ook telkens weer opnieuw
Ben je daar op gericht dan breng je samen
Anders drijf je uiteen
Het geld ook voor ons als ouders
Of je brengt je kind bij Jezus en je leert je kinderen het van hem te verwachten of je staat het in de
weg.
Jezus laat ons geen veilige tussenpositie.
Het gebeurde daar toen in Lukas 5
Die man die niet kon staan of lopen:
Hij had van Jezus gehoord
En hij wilde bij Jezus zijn.
Met alle vezels van zijn verlamde body.
Want Jezus kon hem helpen.
zoveel had hij al wel over Jezus gehoord.
Jezus zou hem helpen zoals niemand anders dat kon
Want behalve zijn verlamde benen waren er andere dingen die hem nog meer verlamden dan zijn
lichanelijke handicap
Van die dingen die je niet eens aan je vader of moeder of zelfs je beste vriend durft te zeggen.
Maar die wel als een steen op je hart liggen
En die je eigenlijk in alles en bij alles hinderen of zelfs verlammen
Ook daarvoor moet ik bij Jezus zijn
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De man kon aan niets anders meer denken.
Maar hoe?
Hij kon niet staan of lopen.
Gelukkig hij had echt vrienden.
Mensen die er voor je zijn en voor je klaar staan als je het nodig hebt.
Wat mooi zo’n man zonder kansen
Iemand die zo weinig terug kan doen.
De meeste mensen lopen aan hem voorbij
Wat heb je aan zo’n vent.
Maar deze man had vrienden.
Alleen dat al is zo’n pareltje in dit verhaal.
Zij hadden een vriend en ze waren een vriend.
En ze zeiden, jongen, wij brengen je bij Jezus hoe dan ook.
Want ze hielden van hun zieke vriend en zij verwachtten samen met hem heel veel van Jezus.
Straks vertelt Lukas dat Jezus hun geloof zag.
Dat was één geloof van vijf vrienden
Nog zo’n pareltje
Wat kostbaar als je je geloof met anderen kunt delen, met je vrienden .

Zij geloofden en zeiden: onze vriend moet vandaag nog bij Jezus komen.
Misschien wel: nu of nooit.
Dat weet je niet....
Er zijn van die dingen die je niet moet laten liggen.
Vrienden die elkaar bij Jezus brengen is niet alleen iets uit deze geschiedenis
Dat gebeurt nog steeds.
Sterker nog het gebeurt nooit anders.
Hoe komt een mens bij Jezus
Altijd door een ander mens.
Dat is dat wonderlijke beleid van God.
Hij heeft het evangelie in handen van mensen gegeven
Hij heeft een gemeente gesticht een gemeenschap van mensen die samen in god geloven
Die er zijn om elkaar bij Jezus te brengen
Voor het eerst en telkens weer.
En bij hem te bewaren.
Elkaar, oud en jong
Maar ook de mensen die de Heer nog niet kennen.
De gemeenschap van de heer is er om mensen bij de Heer te brengen.
Dat is Gods wonderlijke beleid.
Zijn kostbare evangelie betaald met zijn eigen bloed, legt hij in handen van mensen.
En dan moet u opnieuw denken aan het thema
Ga je op weg met die ander die op jouw weg is geplaatst om te helpen bij Jezus te komen.
Bid je daar wel eens om
Wie zou ik bij Jezus mogen brengen?
Wie in mijn sociale omgeving, mijn netwerk?
Wie wil de Heer via jou tot zich leiden?
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Ga je op weg
Sta je op de uitkijk
Of ben je een sta in de weg omdat die vraag niet in je hart leeft
Hoe zijn we samen daarin gemeente.
Laten de meer evangelischen zich afvragen hoe zij de meer traditionelen kunnen dienen om bij Jezus
te komen
En omgekeerd laten de traditionelen zich afvragen hoe zij de evangelischen kunnen helpen bij Jezus
te komen
De ouderen de jongeren en de jongeren de ouderen
De oudgedienden de nieuwkomers en de nieuwkomers de oudgedienden
Wees elkaar onderdanig, zegt de apostel

4Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.
Ga niet voor je eigen voorkeur maar voor die van de ander.
Wat geeft dat een mooie dynamiek in de gemeente
Voor jullie, MarkJan en Marije, was het een concrete vraag waar jullie van harte JA op gezegd
hebben.
Ja wij beloven ons best te doen om onze kinderen bij Jezus te brengen.
Jullie handen zijn Gods handen
Jullie stem is Gods stem
Jullie mogen als ouders Suze en Rivka en Fiene bij Jezus brengen
Wat een voorrecht wat een taak
Een taak die je kunt doen als je gelooft dat Jezus leren kennen ook voor jullie kinderen het allerbeste
is dat hen kan overkomen.
Net als die vrienden uit Lukas 5
Het allerbeste wat wij voor onze vriend kunnen doen is hem bij Jezus brengen.
Opgetogen waren ze met hun zieke vriend op weg naar jezus gegaan.
Naar Jezus.
Maar ze worden gehinderd.
Rijen dik.
He, hallo mogen wij er even langs?
We hebben een zieke vriend die niet kan staan of lopen.
Hij moet bij Jezus zijn.
Maar de mensen gaan niet aan de kant.
SSSST De heer is aan het preken.
Hou je stil en wacht je beurt maar af.
En hoe durven jullie eigenlijk.
Zo'n verlamming komt echt niet zomaar.
Vast zijn verdiende loon. Achteraan sluiten
De ruggen maken een muur.
mensen gericht op Jezus vormen een blokkade
Dat komt wel binnen.
Gericht zijn op Jezus en toch een sta in de weg.
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Of waren ze eigenlijk alleen maar gericht op zichzelf
En dat wordt zichtbaar in hun houding
Ze zagen in die verlamde man geen opdracht maar een storing.
Hoe zien we elkaar :
Als een storing of als een opdracht
Als een concurrent of als bondgenoot
Als een last of als een belofte van nieuw leven
Als iemand die Jezus nodig heeft
Net als jijzelf.
Wie niet met mij bijeenbrengt die drijft uiteen
Wie niet het belang van de ander om bij Jezus te komen voorop stelt, komt tussen die ander en jezus
in te staan als een hindernis.
Een kerk vol ruggen daar in Kapernaum
Maar de vrienden laten zich niet wegjagen.
Dan maar het dak op.
Zo'n plat dak met tegels, ze slopen er een flink aantal weg, want er moet een heel bed doorheen.
Ongevraagd een sunroof voor de eigenaar.
Ze zweten van het harde werk, maar ook van de spanning.
Want de mensen kijken met kwade gezichten omhoog.
Wat een lastposten. Wat een brutale kerels.
Zijn ze nou helemaal. Jezus is aan het preken!
Maar ze gaan door.
Boze gezichten of niet. Hun vriend moet bij Jezus komen.
En dan laten ze hem zakken tot vlak voor zijn voeten.
De mensen denken
Wat brutaal
Wat hinderlijk
Wat oneerbiedig
Wat een zondaar
En Jezus, wat doet Jezus?
Jezus, gaat rustig door met preken
Hij zegt: brutaal?
Hinderlijk?
Oneerbiedig?
Nee, hij zegt: Dit is nou geloof - je door niets en iemand tegen laten houden als het er om gaat de
ander, om je vriend, bij mij te brengen. Dit noemt Jezus geloof
en een zondaar?
Absoluut
Maar jongen, jouw zonden zijn je vergeven.
En geloof maar niet dat dat een lege uitspraak was.
Die man had echt zonden die hem als een steen op zijn hart lagen.
Met die wrede vraag die blijft knagen – is mijn verlamming een straf?
Eigen schuld?
Ook God die zich van mij heeft afgekeerd?
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Hoe lang al die koude greep om zijn hart.
er is meer verlamd dan zijn benen.
Hij staat al zolang buiten de gemeenschap
Geen enkel perspectief meer.
Staat ook God met zijn rug naar mij toe.
Wat moet ik anders denken?
En dan klinkt dat woord.
Dat vreemde woord.
Je zonden zijn je vergeven
En denk maar niet dat een leeg woord was.
De man werd vergeven
De boeien vielen van hem af
De koude hand om zijn hart ging weg
En op hetzelfde moment voelde hij zich zo vreemd bij en licht.
Hij had het gevoel dat hij wel zou kunnen dansen
Maar dat kon niet hij was verlamd….
Maar dat vergeving zo heerlijk zou zijn
Jezus, had het woord gesproken met goddelijk gezag.
En in dat woord in die vergeving komt zoveel mee.
Wat voor ruggen ik ook nog zie
Hoe veel pijn en moeite
Hoeveel teleurstelling in mensen
Eén heeft zijn rug niet naar mij toegekeerd
Zoals Jezus vriendelijk voor de man staat

jongen je zonden zijn je vergeven
Zo is het God zelf die voor hem staat
met wijd open armen
Zoon van me
Kom bij me.
Ja maar....
Nee, geen ‘ja maar’ je zonden zijn vergeven
Geworpen in het diepst van de zee.
Zo ver het oosten is van het westen.
weg weg
Helemaal weg
We kunnen nooit te groot denken van de liefde van God.
Met dit woord ‘je zonden zijn je vergeven’ wordt het huis helemaal te klein.
Want de supervrome de wetsleraren en de farizeeën worden boos op Jezus;
wat denkt hij wel
Alleen God kan vergeven.
En ze hebben gelijk.
Jezus zet de zaak 100% op scherp en gaat rustig door met preken door te zeggen
dat Hij als mensenzoon de macht heeft om op aarde zonden te vergeven en door te laten zien dat hij
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niet bluft, dat Hij de zoon van God is
Het slot van zijn preek is zeer praktisch: sta op en wandel.
En de verlamde man zegt amen op de preek door te gaan staan en hij loopt - en de mensen maken
nu ruim baan.
De preek van Jezus wandelt de deur uit de kerk uit de wereld in.
Hij jubelt tot in de puntjes van zijn tenen.
En de vrienden jubelen mee
Dit is alles waard.
En de mensen: ze zullen zich geschaamd hebben.
'Wij stonden lelijk in de weg!
Maar tegelijk zal er ook een bevrijdend gelach en gejuich zijn opgegaan.
HOERA VOOR ZULKE VRIENDEN.
HOERA VOOR JEZUS.
HOERA VOOR ONZE GOD.
Met een dergelijk God en met zo’n heer wil je toch mee op weg
En zoek je vrienden om dat samen te doen.
U mag straks als een levende preek de deur uitgaan
Vergeven
Verlost
Een nieuwe mens
Een kind van God
Jezus zegt:
Uw zonden zijn u vergeven en sta op wandel.
En Hij zegt nu tegen ons allen klein en groot: Ik ben dezelfde als bij je doop.
Want als het eropaankomt zijn we allemaal zo machteloos en hulpbehoevend als een zuigeling.

Hij is onze tatoeage man.
Hij heeft de naam van Suze en Rivka, van u van jou van mij getatoeëerd in zijn doorboorde handen.
Vergeven en verlost om Jezus te volgen
Met alle gaven van de Geest.
En dat hoef je niet alleen te doen/
Kijk om je heen , vrienden, vrienden van Jezus.
samen gemeente
Als de vier vrienden
Wat er ook is, we verwachten zoveel van Jezus!!!
Voor elkaar,
voor onze kinderen,
en voor de mensen buiten.
Amen.
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