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Schriftlezingen: Mark. 2:12-17, Rom. 3:9-31, 1 Tim. 
1:12-17, Tekst: Mark. 2:17 Thema: DL.3,4 1-6. Van 
diagnose naar middel.  Zingen: Ps. 8:1,4 en 5, Ps. 
86:3, Ps. 51:2 en 3, Ps. 85:1 en 4, Ps. 32:1 en 6 
 
Hoofdpunten van de preek 
Hoe zit het met onze geestelijke gezondheid? 

1 Kerngezond [Art 3,4.1a] 
Een gezond mens ziet er goddelijk uit. We zijn naar 
het beeld van God geschapen (Gen. 1:26,27). Beeld 
betekent gelijkenis of afspiegeling, schaduw enz. 

God heeft ons zo gemaakt dat wij op Hem lijken in 
onze eigenschappen.  

Met ons verstand kennen we God. We willen wat Hij 
wil. We zijn geneigd om naar God toe te leven.  

2 Doodziek [Art. 3.4,1b-3] 
Wij zijn mensen van ná de zondeval. Zo mooi als het 
was, is het niet meer. Toch zijn wij sterk in het 
relativeren of ontkennen. 

Het is genade als we ontdekken dat we niet gezond 
zijn, maar doodziek. De Heilige Geest overtuigt ons 
van de diagnose. Zondekennis is ook geloofskennis.  

Vrijwillig hebben we naar de duivel geluisterd ons 
van God losgemaakt zodat wij Hem niet meer 
kennen en doen wat Hij wil.  

Daarom komt er uit ons, wat er in ons zit. De wortel 
is van invloed op de hele boom. 

3 Zelfhulpmedicijnen? [Art. 3.4,4-5] 
De radicale diagnose roept altijd wat op (ontkenning 
en relativering). Net zoals het evangelie (dwaasheid 
of ergernis), 1 Kor. 1:23. 

Er is na de zondeval veel moois en goeds in ons 
mensen en in de schepping overgebleven, maar 
door de zonde brengt het ons niet bij God.  

De mens is na de zondeval ongeneselijk religieus. 
God heeft Zijn wet gegeven. We weten wel wat God 
wil, maar het brengt ons niet bij Hem.  

4 Het middel [Art. 3.4,6] 
Van de goede schepping rest een schim. Het is 
genade als je instemt ziek te zijn en de Dokter nodig 
hebt. Wat ‘natuur en wet’ niet kunnen doet God.  

‘God doet´ door de kracht van de Heilige Geest. De 
Geest is sterker dan onze onwil, ongeloof en 
onvermogen.  

´God doet´ door Zijn Woord en de bediening der 
verzoening (de verkondiging van Christus).  

Tegen zoveel kracht is een zieke niet bestand, die 
wordt genezen. Wie zich te gezond weet, mist het 
middel. 


