Elkaar dragen en verdragen!
Liturgiesuggesties:
Gezang 252: 1, 2 en 3 of Opwekking 369 of Johannes de Heer 541
Psalm 150: 1 en 2 of Psalm 133: 1 en 3
Galaten 5: 1-12
Psalm 27: 5 OB of Gezang 78: 1 en 2
Galaten 6: 1-10
Psalm 27: 7 OB of Gezang 78: 3
Na verkondiging: Gezang 477: 1 en 2 of Opwekking 268
Psalm 147: 1 en 4 of Psalm 139: 1 en 14
***
Gemeente van onze Here Jezus Christus, jongens en meisjes, broeders en zusters,
Zaterdagavond 7 uur.
't Is of de duvel er mee speelt.
Mijn computer weigert om de preek op een diskette op te slaan.
Na een aantal kunstgrepen, die niets uithalen kan ik helemaal op nieuw beginnen.
Ook dat nog.
Na een behoorlijk drukke week ... nog meer over-uren voor God.
Een nieuwe preek.
Laat ik er maar positief van uitgaan dat de Here God er een bepaalde bedoeling mee
heeft.
Hoe was ik ook al weer begonnen?
O ja.
Een gele kaart!
Bij voetbalwedstrijden worden worden soms gele kaarten uitgedeeld.
Bij een overtreding die niet door de beugel kan.
Een gele kaart!
Zoiets betekent: Oppassen. Je bent gewaarschuwd.
Als het nog een keer gebeurt, krijg je rood en ben je uitgespeeld.
Kun je naar de kant.
Op het strafbankje.
Of naar de kleedkamer.
In ieder geval ... het is uit.
Geschorst. Op non actief gesteld.
Mag ik eens vragen:
Heb jij, hebt u wel eens een gele kaart gekregen?
Nee, niet van een scheidrechter op het voetbalveld.
Maar een gele kaart ... van God?
Voor een overtreding, die niet door de beugel kon?
Een gele kaart van God?
Een waarschuwing voor je eigen bestwil en die van de ander?

Preek over Galaten 6:2

blz. 1

Of misschien wel een rode kaart als je - willens en wetens - toch weer in de fout bent
gegaan.
In Galaten 5 - het bijbelgedeelte dat hieraan vooraf gaat - deelt Paulus aan de
christenen in Galatië een aantal gele en rode kaarten uit.
Trouwens ... Paulus trekt in heel deze brief nogal wat kaarten uit z'n zak.
Luister vanmiddag maar met me mee.
Het begint al helemaal in het begin van zijn brief:
'Zijn jullie nou helemaal betoeterd.'
'Zijn jullie nou helemaal het spoor bijster geraakt.'
Paulus is diep geraakt.
De brief aan de Galaten is een brief op poten.
Diep verontwaardigd is Paulus.
Waarom?
Omdat de zuiverheid van het Evangelie op het spel staat.
Omdat het werk van Jezus Christus in de gemeente wordt aangetast.
Wat is er dan aan de hand?
Je moet weten ... in de gemeente, waaraan Paulus schrijft, waren dwaalleraars
gekomen.
Leraars met een Joodse achtergrond.
Ze vonden dat het evangelie dat Paulus bracht een veel te gemakkelijk evangelie
was.
'Christen worden, vergeving van je zonden ontvangen en dan ook nog op de koop toe
in de hemel komen ... zonder dat je er zelf iets voor hoefde te doen ...
Paulus, da's veel te gemakkelijk.
God vraagt veel meer in de Bijbel.
Om te beginnen moeten jullie daar in de gemeente maar eens beginnen om al de
spijswetten te houden.
En wil je het in Gods ogen helemaal goed doen ... dan moeten jullie je ook laten
besnijden.
Trouwens er staat veel meer in de Wet van Mozes.
Als je een goed christen wilt zijn dan moet je naar héél de Bijbel leven!'
Het lijkt, jongelui, broeders en zusters, naturlijk heel vroom als mensen zeggen, dat
het allemaal niet zo gemakkelijk gaat.
Maar ... dat kan ook een verdraaien van het evangelie zijn.
Want door God behouden worden en het heil van Christus je persoonlijk toeëigenen
... dat is geen prestatie van ons.
Dat is alleen maar te danken aan Jezus Christus.
Aan het werk dat Hij voor ons, zondige mensen, op aarde en in de hemel heeft
volbracht.
Alleen Christus Jezus .
Híj immers - en dan gebruik ik maar weer woorden van Paulus - Hij immers heeft ons
vrijgekocht / vrijgemaakt:
* van de vloek van God (3:10);
* van de zonde (3:22);
* van de wet (3:23,25; 4:5);
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* van de elementen van de wereld (4:3);
* van de afgodendienst (4:8).
Betrek het maar op jezelf vanmiddag.
Jezus Christus heeft ons, u en jou en mij, vrijgekocht / bevrijd!
"Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn."
Daarin verschillen nu mensen, die geloven van mensen, die niet geloven.
Mensen die niet geloven ... die zijn helemaal niet vrij.
Die zijn gebonden.
Aan hun begeerten, aan hun zonden, aan hun 'vlees'.
O ja ... geloven, jongelui, daar gaat het natuurlijk in de Bijbel telkens weer om.
Dat je gaat geloven in de Here Jezus Christus.
In wat Hij ook voor jou heeft willen doen.
Jezus als je Heer en je Bevrijder.
De andere kant is: Wie de Here Jezus níet in geloof aanvaard ... die blijft gevangen.
Wie van ons, vanmiddag, zou dat willen:
Levenslang blijven zitten in de gevangenis.
Levenslang tussen vier muren en wat tralies.
Geen hoop, geen toekomst.
Mensen kiezen daar soms heel bewust voor.
Ze denken dan dat ze vrij zijn.
Vrij van het geloof in de Bijbel, vrij van een kerk, vrij van God.
Dan kun je doen en laten wat je zelf leuk en aardig vindt.
Geen gezeur aan je hoofd.
Geen regeltjes zus en regeltjes zo.
Geen God, die telkens over je schouder meekijkt of je het wel goed of misschien wel
helemaal fout doet.
Dominee, ik wil vrij zijn!
En toch ... gevangen ben je.
Gevangen in de gevangenis van zonde, duivel en de wereld.
Die houden je in hun greep.
Die laten je niet zomaar los.
*
O ja, we hadden het over de vrijheid van een christen.
Een christen is vrij.
Vrij van de vlóek van de wet - zegt Paulus.
Maar die vrijheid betekent nu niet, dat je als christen maar kunt doen en laten wat je
zelf wilt.
Vrij zijn ván, betekent ook, vrij zijn tót.
Christus heeft je bevrijd om je ruimte te geven tot een leven in dienst van de liefde.
De liefde is het kernwoord vanmiddag.
Elkaar dragen en verdragen ... in liefde.
Omdat Jezus Christus ons, u en jou en mij, eerst zo heel bijzonder heeft lief gehad.
In de gemeente van Jezus Christus komt het uiteindelijk aan op:
* hulpvaardigheid;
* zachtmoedigheid.
Een elkaar in liefde dragen en verdragen.
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*
"Verdraagt elkanders moeilijkheden."
Dat is de kerntekst vanmiddag.
Ben je bereid om elkaar liefdevol op het rechte pad te helpen?
In de gemeente van de Galaten was een gemeentelid - dat neem ik maar aan - op
een overtreding betrapt.
Ook in de gemeente van de Here Jezus kan zoiets gebeuren.
Zelfs als je dicht bij de Here Jezus leeft kan zoiets je overkomen.
Hoe ga je daar als medebroeders en medezusters dan mee om?
Bikkelhard kunnen mensen soms zijn.
Helaas komt zo'n houding maar al te vaak voor.
De zondaar wordt keihard veroordeeld.
En dat laat men hem goed voelen ook.
Zo'n optreden - schrijft Paulus - is niet geestelijk.
Dat past niet bij mensen die geestelijk zijn.
Mensen die zich door de Heilige Geest laten leiden.
Wie geestelijk is stoot een overtreder niet af, maar helpt hem weer terecht.
Niet vanuit de hoogte, maar in een geest van zachtmoedigheid.
Zachtmoedigheid.
Da's geen overschilligheid.
Dat is niet net doen alsof je neus bloed en je alles blauw-blauw laat.
Zachtmoedig zijn betekent niet dat je alles zijn gang maar laat gaan.
Integendeel.
Je veroordeelt die ander niet.
Maar je helpt hem wel om weer op het goede spoor te komen.
Hoe?
Door niet boven de ander te gaan staan, maar er naast.
Er is alleen één ding waarvoor je moet oppassen.
Je moet oppassen voor jezelf.
Het zou niet de eerst keer zijn, dat iemand die een ander van een overtreding wil
terugbrengen, zelf door die ander wordt meegesleurd.
Het komt soms voor, dat iemand die een drenkeling wil redden, zelf bij die poging ook
verdrinkt.
Daarom, pas op voor jezelf.
Realiseer je, dat ook jij wel eens in dezelfde verzoeking zou kunnen komen.
Verzoeking.
In de Bijbel heeft verzoeking alles te maken met het werk van de duivel.
De duivel verzoekt een mens om het verkeerde, het zondige te doen.
God kan een mens bepróeven, op de proef stellen.
Maar de duivel verzoekt.
Hij verzoekt tot het verkeerde.
Hij zoekt bij jou, bij u en bij mij telkens weer een deurtje, waardoor hij in ons leven
kan binnenkomen.
In het vorige hoofdstuk van zijn brief gaat Paulus daar heel konkreet op in.
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Het noemt de overtredingen daar ... werken van het 'vlees'.
Hij bedoelt daarmee onze menselijke zwakheid en toegefelijkheid tegenover de
machten van het kwaad.
Laten we vanmiddag onszelf maar eens een spiegel voorhouden.
Hier komt Paulus.
Hij deelt vanmiddag nogal wat gele en rode kaarten uit.
"Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid;
afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht,
partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik je
waarschuw, ..., dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk van God niet zullen
beërven."
Laat ik er een paar nog konkreten mogen maken vanmiddag.
Want het zou wel eens kunnen zijn dat de duivel ook u en jou en mij in zijn vangnet
probeert te strikken.
* Hoererij.
In de Bijbel - las ik - heeft hoererij een ruimere betekenis dan echtbreuk en overspel.
In het Nieuwe Testament gaat het dan om alle vormen van buitenechtelijke en
tegennatuurlijke seks.
Als een jongen een meisje tijdens een vakantie 'versiert', het bed met haar deelt, valt
dat volgens de Bijbel onder hoererij.
Partnerruil - het schijn tegenwoordig nogal in te zijn - ook dat is een vorm van
hoererij.
Niet belangrijk is wat wíj ervan vinden.
Belangrijk is wat God er van vindt, in de Bijbel, in zijn Woord.
* Onreinheid.
Ook dat is een werk van het vlees, zegt Paulus.
Je kunt bij dit woord denken aan porno-films en porno-lektuur.
Dat zijn producten van het vlees, waar ook nog stevig aan wordt verdiend.
Ze stimuleren een mens niet tot het doen van Gods wil.
Ze stimuleren alleen maar eigen driften en verlangens.
* Losbandigheid.
Ook dat hoort in het rijtje rode kaarten thuis.
Overal waar men uit de band springt en alle teugels en remmen los gooit, leeft men
naar het vlees.
De soap-series op de t.v..
Geweld-films en erotiek.
Waarom kijk je er eigenlijk naar?
* Volgende in het rijtje van Paulus zijn afgoderij en toverij.
Een mens kan van alles wel een afgod maken: geld, goed, bezit.
Een lot uit de loterij: hoofdprijs 10 of 12 Miljoen?
Geld kan een afgod worden.
Je vriendin kan een afgod worden.
Je auto, caravan, je boot kan een afgod worden.
Misschien dat je daar als jongere nog niet aan toe bent.
Je studie dan, of je studieresultaten.
Je verzameling kleren of CD's?
Preek over Galaten 6:2

blz. 5

Hoeveel geld geet je daar eigenlijk aan uit?
* Toverij.
Wie draagt het teken van z'n dierenriem om z'n hals?
Wat vind je van je horoscoop van deze week?
Toverij.
Daar mag je bij denken aan alle vormen van wat we noemen: occultisme,
waarzeggerij, spiritisme en New Age.
Glaasje draaien.
Jomanda in Tiel en op de radio op zondag.
Het zijn - schrijft Paulus - werken van het 'vlees'.
Je bent zwak als je er aan toegeeft.
Je raakt er aan verslaafd.
Je geeft de duivel een kans om bij je binnen te komen.
Kijk nog even in de spiegel van Gods Woord, wil je!
Paulus heeft nog een aantal gele kaarten om uit te delen.
* Vijandschap, ruzies, driftbuien, woedeuitbarstingen, egoïsme.
Je doet daarmee jezelf en de ander tekort.
Je denkt alleen maar aan je eigen ik.
Hoe kan ik mijn verhaal halen op die ander.
* Of heel specifiek in de gemeente van de Here Jezus:
partijschappen, tweedracht, scheuringen.
De gemeente gaat eraan kapot.
Het lichaam van de Here Jezus wordt erdoor verscheurd.
Werken van het 'vlees'.
* Dronkenschap en braspartijen.
Jezelf volgieten en jezelf volvreten.
Je bent een gevaar voor jezelf en dikwijls ook voor anderen.
Een bezopen mens hoort niet achter het stuur.
Opwekkende preek, vind je niet, vanmiddag.
Durf je nog in de spiegel te kijken?
Hoeveel gele kaarten geeft Paulus je vanmiddag gegeven?
*
"Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die
geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij
mocht ook eens in verzoeking komen."
Elkaar terechtwijzen.
Dat mag, dat moet zelfs.
Een klein kind dat iets verkeerd doet wijs je ook terecht.
Pas op, niet weer doen.
Liefdevol, corrigerend.
In een geest van zachtmoedigheid.
De overtreding niet verbloemen, maar bij de naam noemen.
De ruimte geven om schuld te belijden.
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Iemand na oprecht berouw, vergeving geven.
In een geest van zachtmoedigheid.
Je kunt dat alleen als je zelf leeft uit de kracht van de Heilige Geest.
Als je een geestelijk mens bent.
Als je jezelf ook onder kritiek durft te plaatsen.
"Ieder moet zijn eigen werk toetsen", schrijft Paulus in vers 4.
Of op z'n Amsterdams: 'Kijk naar je eigen!'
Kijk in de spiegel van Gods Woord wat je er zelf van terecht brengt.
Weet dat je zèlf verantwoordelijk staat tegenover God.
Want God laat niet met zich spotten - vers 7.
Weet ook, dat God je desondanks, niet zal loslaten.
Weet dat de genade van Jezus Christus zijn vleugels over je uitspreidt.
Dan heb je stof tot roem.
Voor jezelf en niet voor een ander.
Dan mag je genieten van jouw plaats tegenover God en te midden van de mensen
om je heen.
*
"Wijs elkaar terecht in zachtmoedigheid."
"En verdraagt elkanders moeilijkheden."
"Zó zult gij de wet van Christus vervullen."
Waar zachtmoedigheid en liefde in de gemeente van de Here Jezus groeien als
vruchten van de Heilige Geest,
daar staat men naast elkaar.
Daar helpt men elkaar, ondersteunt men elkaar, bij het dragen van moeilijkheden.
Bij moeilijkheden, lasten, die Paulus hier noemt, zullen we in de eerste plaats moeten
denken aan al die situaties die we eerder in de preek noemden.
Aan broeders en zusters, die door de duivel verzocht werden om het kwade te doen.
Geloofsgenoten worden ze in vers 10 genoemd.
We denken ook aan mensen die met zorgen en problemen en ziekten te kampen
hebben.
Ze kunnen die last vaak niet alleen dragen en alleen te boven komen.
Wie de ander liefheeft, trapt hem of haar in zulke moeilijkheden niet nog verder in het
moeras.
Wie de ander liefheeft laat hem of haar niet alleen verder sukkelen.
Maar wie een 'geestelijk' mens is, een volgeling van Jezus Christus, die helpt de
ander dragen.
Vooropgesteld natuurlijk dat de ander zich wil láten helpen.
Waar hulp aanvaard wordt, moet ze gegeven worden.
Want dat is de manier, waarop de wet van Christus wordt vervuld.
De wet van Christus.
Dat is de wet van de liefde.
*
We moeten - schrijft Paulus - in vers 9 nog ... niet moe worden het goede te doen.
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Wat er, jongelui, broeders en zusters, in de wereld gebeurt is niet om over naar de
hemel te schrijven.
En wat er in de kerk gebeurt, in de gemeente van de Here Jezus Christus, is ook niet
je-van-hèt.
Je kunt wel eens moe worden van de wereld en van de kerk.
Maar wij hebben met de Geest van Christus te maken.
De mogelijkheden die de Geest ons geeft om de liefde van Christus in onszelf en in
anderen te zaaien zijn ongekend.
Laten we de gelegenheden gebruiken om goed te doen aan elkaar.
Laten we elkaar blijven dragen en elkaar blijven verdragen.
In de kracht van de Heilige Geest.
Wetend dat ... wat gedaan werd uit liefde tot Jezus Christus en de naaste, dat dat z'n
waarde houdt en eeuwig zal blijven bestaan.
Amen.

Ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden 16 februari 1997

! Graag even een mailtje wanneer deze preek in een kerkdienst wordt gelezen. !
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