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Zondag  02-02-2014 10.00u  
avondmaalsdienst 
Voorganger:Ds Laseur (wijkpredikant) 
Thema:  God onder de mensen! 

Preek 
Prediking n.a.v. : Mattheüs 4: 23 
Hij trok rond in heel Galilea; Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede 
nieuws van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.  
Er waren verschillen in optreden tussen Johannes de Doper en Jezus. Drie dingen: Johannes 
laat mensen naar zich toekomen, werkt niet met de Heilige Geest en geneest geen mensen. 
Dus die nà Mij komt, ís het! Bij Hém moet je zijn. Daarom is de vraag voor vandaag: 
‘Wannéér en wáár kwam Jezus voor het eerst in uw leven?’  
Zodra ook jíj Hem persóónlijk tegen je hoort zeggen: ‘Kom tot inkeer, want het Koninkrijk der 
hemelen is nabij (vs.17b)!’ Vergelijk werking van deze boodschap hiermee: ‘Als je nu de 
koning van Nederland hebt ontmoet, Willem Alexander, zou je ‘t dan niet aan iedereen 
vertellen?’ Waarom zó stil over de Koning der koningen?  
Een halve eeuw geleden zei mijn voor-voorganger ds. Jukema in een preek, dat ‘geloven 
vegeteren wordt als je er niets mee doet’. ‘Twaalf apostelen’ werden gezocht voor 
bandrecorderdienst om het Evangelie bij zieken gebracht krijgen. God onder de mensen. 
Later met behulp van cd’s en in meeste recente tijden met dvd’s.  
In zichzelf gekeerd leven, dat het goede achterwege laat, komt ergens vandaan. Gaat vaak 
terug op teleurstelling en mislukking. Misschien zit je vlak bij je eigen ‘nulpunt’. Keer je dan 
niet af, maar tot Hém die zegt: ‘Kom tot Mij, die vermoeid en belast zijn. Laat Mij je rust 
geven  (Mt.11:28).’ Geloven is: Zijn stem écht horen!  
Dat kon toen. Dat kan nú. Dankzij de Heilige Geest, die ons laat zien hoe ’t met ons zit. Vaak 
kunnen we ons van nature níet verzoenen met de gedachte dat we bij God met lege handen 
staan. Zien mensen ziekte bij voorbeeld als straf en gezondheid als zegen. Niemand heeft 
iets in handen, waardoor we Gods genade waard zijn.  
Laat je genezen van koud denken en doen. Enkel te vinden bij Hem op wie onze 
mensenwereld zijn hardheid ongeremd heeft botgevierd, zegt Bonhoeffer. Hij is ons behoud 
door dít van ons te ver/dragen. Met álle  gevolgen van dien. Niet pas voor hiernà, maar hier 
en nu al. Onder de tekenen van brood en wijn: vrij in Hem. Amen. 
 


