Schriftlezing: Joh. 6:35-40, Openb. 7:1-4, 9-17
Tekst: Joh. 6:39,40 Thema: Volharden, ondanks
alles, dankzij God. Zingen: Ps. 33:5 en 10, Ps. 16:6,
Ps. 77:5,6 en 8, Ps. 89:7 en 8, Ps. 52:7
Hoofdpunten van de preek
Hoe hou je het vol, ondanks twijfel en aanvechting?
God houdt het vol.
1 Twijfel& aanvechting [Art. V.11]
De Bijbel schetst geen zelfverzekerde
geloofshelden, maar gelovigen die in hun twijfel en
aanvechting maar één zekerheid hebben: God.
De schrift getuigt van hun twijfel. Niet als kenmerk
van het ware, maar als troost voor iedereen die met
aanvechting te maken heeft.
De ‘Vader van alle vertroosting’ heeft alles wat ons
verzoeken kan onder controle, geeft uitkomst en
vernieuwt de zekerheid.
2_Volharding [Art. V.12-13]
Geloofszekerheid kan nooit tot zorgeloosheid leiden:
dat zou betekenen dat er geen liefde is. In het geloof
draait het om het kennen en liefhebben van God.
De wetenschap dat God Zijn kinderen nooit laat
vallen, ondanks hun onvermijdelijke zonde en
zwakheid, drijft tot volharding en wederliefde.
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Terugval in zonde heeft bittere gevolgen. God kijkt
van je weg, dat is geen leven! Het leven is dat we
Gods ‘vriendelijk’ en ‘gunstrijk’ aangezicht zien.
3_Bewaring [V.14]
De Heere kiest Zijn eigen middelen uit om ‘Zijn werk
van de genade’ te beginnen. Hij roept zondaren tot
geloof en bekering.
We zijn aangewezen op de prediking van het
evangelie. Het heeft God behaagd… dit is Zijn keuze
en daarin heeft Hij Zijn vreugde.
Wat een combinatie! ‘Het werk van Zijn genade’ en ‘de
prediking van het evangelie’. God laat niemand aan
zichzelf over. Hij gebruikt daarbij ook andere middelen.
4 Openbaring [Art. V.15]
Het Woord bevat voedsel voor iedereen: van baby
tot volwassene in het geloof. Daarom wordt óók
‘stevige’ kost geboden als verkiezing en volharding.
De Heere heeft al deze dingen in Zijn Woord
geopenbaard. Hij wil dat wij Hem zó meer en meer
kennen. Dat is tot eer van Zijn Naam en onze troost.
Bekend maakt bemind. Christus’ bruid is er zó blij
mee. De blijvende en zekere liefde van haar
Bruidegom is voor haar van onschatbare waarde.

