Schriftlezing: Jesaja 1:1-20, 1 Joh. 1:5-2:2
Kerntekst: Jesaja 1:18 Thema: Gedagvaard voor
God. Zingen: Ps. 32:1 en 6, Ps. 143:2, Ps. 130:2 en
4, Ps. 85: 1en 4, HA Form 1 Ps. 26:2

Al draait de eredienst volop door (11-15), er kleeft
bloed aan offerende en biddende handen: als kwetsbaren al niet veilig zijn(17), hoe zit het dan met God?

Hoofdpunten van de preek
De HEERE daagt Zijn volk voor Zijn rechterstoel

De Rechter
De Rechter maakt Zijn betekenisvolle Naam bekend:
‘zegt de HEERE.’ God en Zijn volk zijn niet van
elkaar los te maken.

De gedagvaarden
Jesaja moet Juda aanspreken; niet hun broeders die
zich van Davids troon hebben losgemaakt; niet
heidenvolken die Israëls God niet kennen.

De Naam schept ook verantwoording. Ik ben de
HEERE uw God… daarom zult u Hem liefhebben. Hij
wil dat wij Hem kennen en dienen zoals Hij wil.

De HEERE laat het oordeel bij Zijn eigen huis
beginnen. Laten zij en wij niet luisteren voor anderen.

De Rechter kijkt verder dan het aantal en de kwaliteit
van de offers die gebracht worden. Hij doorziet ze tot
op het gebrek aan concrete liefde (17).

God spreekt Zijn volk aan als Sodom en Gomorra
(10), toppunt van verderf. Terwijl ze het overblijfsel
zijn van het door God geliefde Sion (8), Zijn volk (3).
De beschuldiging
De HEERE daagt Zijn volk niet voor niets. Al waren
uw zonden…
Hemel en aarde zijn als getuigen erbij geroepen (2)
dat de kinderen die God heeft laten opgroeien (3)
van Hem vervreemd zijn (4).
Nog voordat God zonden noemt laat Hij weten dat
Zijn volk als de heidenen is geworden (Ef. 2:11).
Concrete zonden zijn dan nooit ver weg (15,17).
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De rechtszitting
De HEERE daagt Zijn volk nu voor de rechterstoel
om een einde aan de zonde te maken en het gericht
af te wenden.
Al waren uw zonden als scharlaken… rood als
karmozijn. 2 intense kleuren die niet uitgewassen
kunnen worden.
De HEERE maakt het rood van de zonde tot zuiver
wit. De kleur van God. Hij geeft reinheid en puurheid.
Christus’ bloed reinigt van alle zonden. Rood + rood
= wit.

