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eredienst 
Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) 
Thema: De koning verlost ons 

Preek 
Prediking n.av. : Micha 7: 19 
Opnieuw zult U zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt 
U in de diepten van de zee.  
 
Aan het begin van de week dacht ik: ‘Wie zit er nu vlak voor Kerst op een preek over 
vergeving te wachten?’ Gisteren sloeg ik de Tubantia op en zegt Gert Timmerman (ja, die van 
het duo Gert en Hermien!) in levensgrote letters tegen alle lezers van die krant, dus ook 
tegen míj: ‘Géén mens is zonder zonde.’  
Vervolgens wordt in de bijlage als het ware een cursus ‘vergeving’ aangeboden. Hoe gaat 
vergeving in zijn werk of is ‘t beter in te zetten op hogere straffen? Blijkbaar staat de 
samenleving bol van oplopende schulden. Niet enkel bij de bank, maar ook in levens van 
mensen zelf. Allerlei innerlijke vervuiling!  
Hoe dat probleem aan te pakken? De kosmetische aanpak door goed voornemen aan ‘t 
begin van nieuw kalenderjaar en vrede op aarde met  een kindeke teer gaat niet ver genoeg. 
Mensen zijn op zoek naar méér. Maar zodra je - al dan niet bij het familiediner - begint over 
vergeving, zal ‘t moeten gaan over schuld.  
Maar vaak zijn we drukker met het vereffenen van schuld van anderen tegenover ons dan 
die van onszelf tegenover anderen om ons heen. En daarbij treden van allerlei mechanismen 
in werking. We zijn scherp op het verkeerde bij anderen omdat dit punt vaak ook bij onszelf 
niet snor zit. Ja, wat je zegt, ben je zélf… 
Om die pijn minder te hoeven voelen, peperen we die ander dikwijls alles nog eens extra in. 
Zodra deze of gene in herhaling van fouten is vervallen. Terwijl we zelf genoeg blinde 
vlekken hebben. Desondanks zeggen we: ‘Eens gestolen, altijd een dief. Eens gezondigd, 
altijd een zondaar, zelfs al ís ‘t vergeven!  
Maar wáárom zou de Here God Zijn volk Israël willen vergeven? Als je denkt aan wat mensen 
in dagen van Micha zoal uithaalden, zou je geneigd zijn te vragen: ‘Micha, is het niet ergens 
link om zo snel met vergeving aan te komen zetten? Laat mensen maar eerst eens hun weg 
overdenken. Maak ‘t niet te licht!  
Nee, dat doet Micha níet. Hij wiens naam betekent: ‘Wie is een God als U (vs.18a)?’ stelt 
Israël God voor ogen zoals Hij Zich heeft laten kennen. In Zijn heiligheid én trouw. God sluit 
géén compromissen met de zonde. Noemt níet goed wat fout is. Maar blíjft goed voor wie 
‘in de fout gaan’! Gróót is Uw trouw. 
Daarom blíjft Hij zeggen: ‘En tóch!’ Maar kan dat ook van ons gezegd worden? Wij bidden 
wel: ‘Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren (Mt.6:12). Maar 
dóen we dat ook? Zeker, we willen een ander best wel de hand reiken. Maar dan moet hij 
eerst wel een stap in onze richting doen. 
Maar hoe zien wij eruit? Augustinus (354-430) valt Gert Timmerman bij: ‘Waar en wanneer, 
o God, was ik bij U zonder schuld?’ Hoe krijg je dat als mens bij God ooit weer goed? Niet 
zonder Zijn ontferming.  Opnieuw zult U zich over ons ontfermen en al onze zonden 
tenietdoen. Zover het oosten is van het westen! 
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En daarmee raken we aan ‘t feestdagen-motto van dit jaar in onze stad: ‘t gaat op Kerstmis 
aan. Wat elk zou moeten weten op de Bethlehem-Boulevard, is dít: 
barmhartig/baarmoederlijk/is God in Jezus Christus. Met Kind van Bethlehem wordt niets 
ontkend, maar dít gedaan: Onze zonden werpt U in de diepten der zee. 
Ja, nóg moeilijker dan vergeven voor de mens is: vergéten. Toch is dát volgens profeet de 
houding van God ten opzichte van de zonden van Zijn volk. Zoals soldaten van farao als 
vijanden van Israël omkwamen in de Rode Zee, verdrinkt God onze zonden als ‘vijanden’ in 
de Rode zee van het bloed van Jezus Christus. 
De Koning van Bethlehem is bekend met ons verleden. Dat gedenken we met het vieren van 
Kerst. Maar Hij weet ook wat we nodig hebben: volkomen verlossing. Om vrij te staan in dit 
heden. Om Hem met een blij hart te dienen. Samen gaandeweg Zijn toekomst 
tegemoet...Amen. 


