
Nachtgezichten 5: Jozua gerechtvaardigd

Liturgiesuggesties:
Schriftberijming 26: 1 en 2
Schriftberijming 26: 3
Psalm 119: 50
Zacharia 3: 1-10
Psalm 27: 5 OB
Na verkondiging: Psalm 27: 7 OB
Na lezing formulier avondmaal: Schriftberijming 40: 1
Na ronddelen brood: Schriftberijming 40: 4
Na ronddelen wijn: Schriftberijming 40: 5
Psalm 72: 7

***

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Laten we even de draad weer oppakken. 
Vorige week stonden we in dit vierde nachtgezicht stil bij de drie hoofdpersonen:
* Jozua, de hogepriester van het volk Israël, dat uit de ballingschap is teruggekeerd in
het beloofde land, de zoon van Josadak; 
met vuile kleren, symbool van zonde van en schuld;
* we zagen ook de satan, de tegenstander van God, de aanklager, die Jozua en het
hele volk aanklaagt bij God;
* en we zagen de Engel des HEREN, de Engel van het verbond van God met
mensen, de Zoon van God Zelf.

Op die eerste en derde hoofdpersoon uit dit nachtgezicht, Jozua en de Engel des
HEREN, willen we vanmorgen bij de viering van het Heilig Avondmaal onze blik
richten.

*

"Toen nam deze het woord en zeide tot hen die vóór Hem stonden: 
Doet hem zijn vuile klederen uit. 
Hij zeide tot hem: 
Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u weg. Ik trek u feestklederen aan."

Jozua gerechtvaardigd! Dat lezen we ook als opschrift boven dit vierde nachtgezicht.
De vuile kleren worden hem uitgetrokken en hij wordt door de engelen in feestkleren
gestoken.
Rechtvaardiging. Wat betekent dat woord in de taal van de Bijbel?
Rechtvaardiging, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat is: God spreekt ons
vrij van zonde en van schuld én ... 
Hij geeft ons daarvoor in de plaats ... het recht op het eeuwige leven.
Dat zie je dan ook heel duidelijk, dat dat gebeurt in dit vierde nachtgezicht.
Dat ... eeuwige leven komt ter sprake in het laatste deel van dit nachtgezicht, als er
gesproken wordt over "... elkaar nodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom."
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Rechtvaardigen. Dat is een sterker woord dan 'vergeven'. 
Rechtvaardigen laat ons de diepere betekenis zien van Gods liefde en ... van het
verzoenend werk van onze Here Jezus Christus.
Jozua gerechtvaardigd. 
En lees dan maar voor Jozua uw eigen naam.
1) Dat is noodzakelijk;
2) Dat is mogelijk;
3) Dat moet - in het geloof - aanvaard worden.

*

1. Rechtvaardiging is noodzakelijk. Is nodig.
Want zonde, broeders en zusters, jongens en meisjes, is niet maar iets persoonlijks
tussen mij en God. 
Dan zou Hij mij misschien zomaar vergeven kunnen. 
Zoals mensen ... elkaar ... kunnen vergeven. 
Maar zonde is overtreding, een ingaan tegen Gods wil en wet.
Ik kan iemand vergeven die iets van mij gestolen heeft, maar als hij door de rechter
niet is vrijgesproken, is hij nog steeds schuldig ... en zal de straf ervoor moeten
uitdienen.
Als ik weer in het reine moet komen met God en zijn wet ... moet ik op de één of
andere manier rechterlijk vrijgesproken worden. 
Er moet een rechterlijke daad van God aan te pas komen.
En het is duidelijk, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat de mens zelf niets
kan doen om die vrijspraak te verdienen. 
Goede daden in het verleden en goede voornemens voor de toekomst kunnen mij, ...
met betrekking tot mijn overtreding die ik nu bega, ... niet in het reine brengen met de
wil en de wet van God. 

2. De enige hoop op rechtvaardiging is te vinden in de mogelijkheid dat iemand -
die hiertoe in staat is - mijn straf voor mij draagt. 
En niet alleen dàt, maar hij moet mij ook, hoe dan ook, bekleden met zijn onschuld.
We kunnen ons, broeders en zusters, jongens en meisjes, geen menselijke situatie
indenken, noch die vorm geven, waarbij zo'n rechtvaardiging mogelijk zou worden.
Immers, zélfs al zou iemand mijn straf voor mij mogen betalen, ... dan zou ik toch nog
steeds schuldig zijn.

De Here Jezus Christus heeft juist díe situatie door zijn kruisdood ... doorbroken.
Allereerst aanvaardde Hij de straf op de zonde als mijn plaatsvervanger, en bevrijdde
Hij mij zo doende van die straf. 
Maar vervolgens ging Hij zelfs nog verder. 
Omdat Hij Zelf geen zonde had liet Hij Zich "tot zonde voor ons maken opdat wij
zouden worden gerechtigheid Gods in Hem." (2 Korinthiërs 5:21).
En zoals mijn zónde Hém toegerekend werd ... zo werd zijn réchtvaardigheid míj
toegerekend.
Rechtvaardiging werd dus mogelijk door de genade van God (Romeinen 3:24) en
door de dood van Christus, mijn Zaligmaker, aan het kruis. (Romeinen 5:9).
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[We vieren, broeders en zusters, jongens en meisjes, op deze eerste adventszondag
samen weer het Heilig Avondmaal. 
En we maken ons op om straks weer het kerstfeest te vieren. 
Het feest van de geboorte van Gods Zoon in deze wereld, verloren in zonde en
schuld.
In zijn oneindige barmhartigheid ontwierp de HERE God zelf de brug waarover de
mens weer tot Hem naderen kon. Het was de taak van de Here Jezus - om als de
Hogepriester van het nieuwe verbond - de bestaande kloof te overbruggen en de
nieuwe en levende weg te openen ... zodat wij weer tot God konden naderen.
(Hebeeën 10:19,20).]

Maar terug naar die hogepriester uit het vierde nachtgezicht. 
Hij staat daar bij de poort van de hemel. 
En alles heeft weg van een rechtszitting. 
De satan als de aanklager, de officier van Justitie; de Engel des HEREN als de
rechter, die een uitspraak moet doen: schuldig of onschuldig.

Jozua gerechtvaardigd. 
Zeker, hij staat schuldig voor God. 
Hij is - letterlijk en figuurlijk - bevlekt met zonden. 
Je ziet het aan z'n smerige kleren.
Zo zien wij er uit, als God ons binnenste buiten zou keren. 
Het vonnis van de goddelijke Rechter luidt: Schuldig. 
Des doods schuldig. 
En de satan staat er bij te gniffelen en te genieten. 
'Laat ze maar branden in het vuur.'

Maar wat gebeurt en dan. 
Wat geen mens had verwacht, laat staan de satan:
Jozua wordt gerechtvaardigd. 
De Engel des HEREN neemt zijn plaats in. 
Hijzelf zal de straf op de zonde dragen. In Jozua's plaats, in onze plaats. 
Want het recht moet z'n loop hebben. Gods recht.
En als teken van die rechtvaardiging ontvangt Jozua geen doodskleren, maar ...
feestkleren. 
Het is een wonderlijke ruil. Een goddelijke ruil.
We noemen dat: Rechtvaardiging.

En ik zei het al: Die rechtvaardiging van de zondaar, broeders en zusters, jongens en
meisjes, is noodzakelijk, omdat aan Gods recht moet worden voldaan.
Die rechtvaardiging van u, jou en van mij, is mogelijk, omdat de Engel des HEREN,
de Zoon van God ... mens is geworden.

*

3. Maar als die rechtvaardiging dan een feit is ... dan moet die rechtvaardiging ook
in het geloof worden aanvaard. 
"Door het geloof wordt een mens gerecht-vaardigd, zonder werken der wet" schrijft
de apostel Paulus.
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U, jij en ik, wij  moeten in geloof aannemen wat Christus voor ons verworven heeft ...
door zijn bloed. 
We moeten Gods aanbod in liefde aanvaarden. 
Dan pas ben ik vrij van straf op de zonde en vrij van de schuld.
In het geloof zullen we daarom, broeders en zusters, jongens en meisjes, telkens
gerechtvaardigd worden, zoals we ook telkens vergeving ontvangen.

Daarom vieren we ook telkens weer het Heilig Avondmaal. 
We worden er dan opnieuw concreet bij bepaald, wat de Here Jezus voor ons in onze
plaats heeft gedaan. 
En als teken daarvan ontvangen we het brood en de wijn. 
Als teken van de rechtvaardiging ontvangt Józua, de hogepriester, nieuwe kleren,
feestkleren.
Maar ... hij kan er twee dingen op z'n minst mee doen: aantrekken of naast zich neer
leggen en z'n oude, vieze kleren aanhouden.

Met het aanbod van Gods genade, van zijn rechtvaardiging, kun je twee kanten uit,
twee wegen kiezen. 
Je kunt vanmorgen eten en drinken en er verder niets mee doen. 
Avondmaal vieren ... uit gewoonte, omdat het er nu eenmaal vijf keer per jaar bij
hoort.
Je kunt ook avondmaal vieren met een biddend hart, een gelovig hart: t' Is ook voor
mij, dat Jezus stierf aan 't kruis. 
Ook voor mij, ook voor mij.
'Here, kom mijn zwakke geloof toch nabij. 
Wees mij zondaar genadig. 
En ... sterk mijn vertrouwen in uw beloften van vergeving en van vernieuwing.'

Amen.

Ds. Jan K.C. Kronenberg, Stadskanaal 29 november 1987

! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen. !
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