
Uit de pastorie – week 23 2021 

 

Wat voor ons ligt 

Komende zondag worden we als gemeente geroepen de dood van de Heere Jezus te gedenken bij 

brood en wijn. Zo heeft Hij het Zelf gewild. Afgelopen zondag klonk opnieuw het evangelie van Zijn 

genade, dat er door het geloof in Hem vergeving is van alle zonden waarvan wij door de wet van Mozes 

niet gerechtvaardigd kunnen worden (Hand.13:39). In het Avondmaal onderstreept Híj dat, maar 

onderstrepen en belijden wij het óók. Zo zijn ons geloof en onze Avondmaalgang een ‘amen’ op Zijn 

Woord dat rijk en zeker is. In de morgendienst zullen we nog een keer bij Handelingen 13 stilstaan. 

Wanneer velen in Antiochië tot geloof in Christus zijn gekomen, sporen Paulus en Barnabas hen aan 

om bij de genade van God te blijven (Hand.13:43). Wat een mooie uitdrukking is dat voor het leven 

met de Heere: blijven bij de genade. Het heeft onder andere te maken met het niet weer terugvallen 

in Mozes, genade weer inruilen voor werken. Dat deze aansporing op z’n plek is, blijkt wel uit het feit 

dat Paulus aan gelovigen in dezelfde streek (Galatië!) later een pittige brief schrijft over de 

onverenigbaarheid van Christus en Mozes als het om de rechtvaardiging gaat. Nee, Christus schrijft 

Mozes en de wet niet af, maar Hij is wel hoger dan Mozes. Door Zijn Geest leert Hij ons Zijn geboden 

lief te hebben en te doen. Maar ze staan niet meer in een systeem van zalig-worden-door-de-werken.  

En zo is er nog veel meer te noemen over het blijven bij de genade.  

In de middag- en avonddienst (die identiek zullen zijn) nemen we de catechismus er opnieuw bij. Ging 

het afgelopen zondagavond vanuit vraag en antwoord 33 over Christus als de eniggeboren Zoon van 

God, nu zullen we met vraag en antwoord 34 overdenken dat Hij ‘onze Heere’ is. Dat Jezus de Heere 

is, is de oerbelijdenis van de christelijke gemeente (Jezus Kurios, 1 Kor.12:3). Dus ook de oerbelijdenis 

bij doop en avondmaal. In de Naam Heere erkennen we Hem niet alleen als onze Verlosser maar ook 

als onze Leidsman in het leven van het geloof. Als Heere heeft Hij heer-schappij over ons. Door Zijn 

Geest en Woord regeert Hij ons, waakt Hij over ons en bewaart Hij ons tot het eeuwige leven. In de 

eerste eeuwen van het christendom betekende de belijdenis dat Jezus (jouw) Heere is, een breuk met 

de andere goden, met de wereld, met je oude leven. Je neemt positie in en bekent kleur, onder wiens 

leiding je je stelt. Voor velen heeft dat het martelaarschap tot gevolg gehad. De wereld vraagt een 

hoge prijs van ons als wij niemand anders als onze Heere belijden dan Jezus Christus. Alleen tóen? Nog 

steeds: hier ligt de wortel van de vervolging van miljoenen christenen in deze wereld. Maar hier ligt 

ook de grote roeping voor christenen in Nederland in de 21e eeuw. Het zijn maar drie woordjes, ‘Jezus 

is Heere’, maar ze zijn o zo beslissend en zalig! 

 

Ten slotte 

Vanuit de pastorie wens ik u, mede namens br. Scherphof en mijn vrouw, een gezegende 

Avondmaalszondag toe. We bidden dat de Heere een overvloed van liefde en heil in ons midden 

uitstort, als een regen. En dat wij er allemaal meer dan nat van mogen worden. Bid en u zult ontvangen, 

moedigt de Heiland ons aan! 

Met hartelijke groet, 

Uw A.J.M. 

 


