Geworteld in liefde!
Liturgiesuggesties:
Opwekking 392 en 277
Psalm 139: 1 en 2
Efeziërs 3:14-19
Opwekking 281 en 248
Na verkondiging: Gezang 78: 1, 2 en 3
Opwekking 436 en 439
Geloofsbelijdenis zingen
Opwekking 461
***
Gemeente van onze Here Jezus Christus, jongens en meisjes, broeders en zusters,
Om maar meteen met de deur in huis te vallen:
Het moet aan je te zien zijn, dat je christen bent.
Niet dat je met een speldje of een hangertje of met een oorknopje rondloopt met een
kruisje erop.
Ook niet dat je met een vis op je auto of je fiets rondrijdt.
Nee, het moet te zien zijn aan je daden.
En ... het moet te horen zijn aan je woorden.
Een christen valt op.
'Aan de vruchten ken je de boom.'
Dat is het jaarthema van onze jongerenorganisatie.
Aan een appel ... ken je een appelboom.
Aan een kastanje ... een kastanjeboom.
Aan goede werken ... een christen.
Even tussen haakjes:
Ben jij ook herkenbaar als een christen?
Wat voor vruchten groeien er dan aan jouw levensboom?
In deze themadienst van vandaag willen we samen nadenken over de wortel van de
boom.
Het gaat vandaag om de basis, de oorsprong van ons christen-zijn.
Want als het bij het begin al fout gaat, dan mogen we van de rest ook niet veel
verwachten.
'Geworteld in liefde', dat is het thema van deze dienst.
En aan de hand van een gedeelte uit de brief van Paulus aan de gemeente van
Efeze hopen we vandaag duidelijk te krijgen wat dan die basis is ... van ons geloven
en van ons christen-zijn.
*
'Geworteld in liefde.'
Wel eens een boom in de lucht zien hangen?
Een boom of een plant staat doorgaans met z'n wortels in de aarde.
Hij zoekt steun, houvast en voedingsstoffen in de grond.
Je hebt vast wel eens een boom gezien die door de storm ontworteld is.
Soms hangen z'n wortels in de lucht.
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Je mag er van uit gaan dat die boom binnen de kortste keren dood gaat.
Hij kan zonder houvast in de aarde niet leven.
En als je een huis bouwt, en je bouwt dat huis zomaar op het zand ... dan kun je er
zeker van zijn dat er een moment komt dat dat huis als een kaartenhuis in elkaar
zakt.
De winden waaien, de regens slaan ...
Als een gebouw geen goed en solide fundament heeft zakt het met zo scheef als
onze Oldehove of de toren van Pisa ... of stort het op een zeker moment in.
Om een lang verhaal kort te houden ... een boom en een gebouw moeten goed
verankerd zijn in de grond.
'Nu, zegt Paulus, voor een christen is het een absolute bestaansvoorwaarde dat hij
verankerd is en blijft in de grond ... van de liefde.
Als de liefde niet de voedingsbodem is van je leven ... ga je als christen ... dood.
Dan droog je uit en val je om.'
Zo wezenlijk is de liefde voor een christen.
Zo wezenlijk is de liefde voor de gemeente van Jezus Christus.
Een gemeente waar de liefde ontbreekt, waar het kil en koud is ...
Een gemeente waar gemeenteleden langs elkaar heen leven ...
Een gemeente waar men geen oog heeft voor elkaar ...
is geen gemeente van Jezus Christus.
Alles draait om de liefde.
Dat is de hoogste, de belangrijkste gave die de Heilige Geest je kan geven.
Laten we daar dan ook met Paulus vurig om bidden.
Om liefde.
Als de grond, de basis van ons christen-zijn en ons gemeente-zijn.
*
Even een lijntje naar de dienst van vanmorgen ...
Paulus, in gevangenschap in Rome, bidt voor zijn medechristenen in Efeze.
Hij bidt om de Heilige Geest.
Dat de Heilige Geest met kracht in hen en in ons zal werken.
Zodat Jezus Christus bij ons kan intrekken.
Als een goede Vriend.
In je hart.
En als Jezus in je hart woont dan moet dat ook te zien zijn voor anderen.
'Aan de vruchten ken je de boom.'
Even iets over die vruchten.
Vruchten hangen niet zomaar in de lucht.
Vruchten groeien aan een boom, aan een plant.
Als je een klein appeltje van de boom plukt moet je niet verwachten dat ie op de
schaal een kanjer van een appel zal worden.
Groeien ... dat kan alleen als je verbonden blijft aan de boom.
Appel - steeltje - tak - stam - wortel.
Vanuit de wortel worden de voedingsstoffen aangevoerd.
En die haalt ie uiteindelijk uit de grond.
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Een paar vragen:
* Wat is de grond waar jij je voeding uit haalt?
* Waarin vind jij steun en houvast?
* Waarin vind jij de kracht die je overeind houdt als je met tegenslagen te maken
krijgt?
In ... je studie, in je werk, in je vrienden, in je verzameling CD's, in je geld?
Paulus zegt - en hij schrijft zijn brief vanuit de gevangenis - nou dan heb je wel wat
houvast en steun nodig ...
Paulus zegt: 'Je moet geworteld en gegrond zijn in liefde.'
Maak dat nou eens duidelijk ...
Welke brief van Paulus je ook leest in je Bijbel ... telkens weer komt Paulus uit bij de
liefde.
Hij is er vol van.
Vol van liefde.
Weet je waarom?
Omdat Paulus in zijn leven die liefde zelf heeft ervaren.
Hij heeft gezien hoe groot Gods liefde voor mensen is.
Om het met woorden van een andere apostel te zeggen: "Want alzo lief heeft God de
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft."
God houdt van je.
En zijn liefde gaat zo ver dat Hij daar zijn eigen Zoon aan opoffert.
In die liefde moet je je leven verankeren.
In die liefde moet je levensboom geplant worden.
In Gods liefde.
Een liefde die alles voor je over heeft.
Wortels - stam - takken -steeltje - vrucht.
De liefde van God stroomt door je heen.
De liefde van God zorgt voor dat er vruchten groeien.
Dat moet je bij elkaar kunnen zien.
Of om een ander beeld te gebruiken.
Ieder huis is aangesloten op het electriciteitsnet.
's Avonds als het donker is doe je het licht aan.
Dat licht straalt door de ramen naar buiten.
Dat zie je bij elkaar.
Nu kun je ook het licht uit laten.
Je kunt ook de gordijnen dicht doen.
Dan straalt er geen licht naar buiten.
Dan hou je het licht voor jezelf.
Wie zo met de liefde van God omgaat ... in z'n eigen leven en in de gemeente ... zo
van: We houden het alleen maar voor onszelf ... heeft van Gods liefde voor de wereld
nog niets begrepen.
Zijn liefde moet door ons zichtbaar worden voor anderen.
Aan de vruchten ken je de boom.
*
Nog even die tekst van vanmiddag:

Preek over Efeziërs 3:18-19

blz. 3

"Gegrond en geworteld in de liefde, zul je dan, samen met alle heiligen - alle
gelovigen - in staat zijn te vatten,
hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is,
en te kennen de liefde van Christus, die alle kennis te boven gaat."
Samen.
Weet je, dat bewaart je voor een stuk individualisme.
Geloven is zeker een persoonlijke zaak.
Iets tussen jou en God.
Maar God heeft je niet voor niets een plekje in zijn gemeente gegeven.
God heeft begrepen dat geloven in je eentje ongelofelijk moeilijk is.
Ik vertelde deze week aan de voorbereidingsgroep het verhaal van een zendeling.
Doet er niet toe waar zich dat afspeelde.
Om duidelijk te maken dat je als gelovigen elkaar nodig hebt nam die zendeling met
een tang een kooltje uit het vuur.
Kun je je voorstellen als je een stukje houtskool met een tang van de barbeque
neemt.
Kijk goed, zei de zendeling, dat kooltje dooft langzaam maar zeker uit.
En al die kooltjes in het vuur ... die blijven branden.
Ze hebben elkaar nodig.
Om elkaar brandende te houden en om nieuwe kooltjes aan te steken zodat ze ook
met vuur gaan branden.
We hebben, jongelui, broeders en zusters, elkaar in de gemeente nodig.
Om elkaar te bemoedigen.
Om elkaar aan te vuren.
Om elkaar - als het nodig is - te corrigeren.
Of om het met woorden van Paulus te zeggen:
"Samen met alle heiligen ben je pas in staat te vatten hoe groot de breedte, lengte,
hoogte en diepte is van Gods liefde in de Here Jezus Christus."
Paulus heeft het in dit verband over "kennis".
Je moet weten dat in zijn tijd "kennis" 'in' was.
De Grieken van zijn waren verzot op "kennis".
Er waren nogal wat Griekse filosofenscholen.
Plato, Aristoteles, Socrates om er drie te noemen.
Paulus zegt: 'Gods liefde ... die is veel groter dan jullie Griekse kennis.'
Je kunt dus die liefde, jongelui, gemeente, kennen, ervaren.
Je kunt die liefde het beste kennen … als je daar sámen deel aan hebt.
Als je er samen over praat met elkaar.
Vanavond, bijvoorbeeld.
Samen, met elkaar.
Jong en oud.
* Wat betekent Gods liefde voor jou en voor mij?
* En hoe zie je dat dan aan mij dat God van mij houdt?
*
Hij was een wat zonderlinge man, maar een eerste klas evangelist.
Elke dag zag je hem met een oude deukhoed en een slobberjas de havenwijk
intrekken voor een bezoek of een samenkomst.
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Op één van die samenkomsten haalde hij uit zijn uitpuilende jaszak een papieren
puntzak te voorschijn.
De inhoud ervan stortte hij op tafel uit.
'Kijk mensen,' zei hij, wijzend op de verzameling roestige spijkers, punaises en
kromme draadnagels, ...
'Kijk mensen ... zó zien wij er nou uit in de ogen van God.
Allemaal verroeste spijkers, geen cent waard.
Zo zijn we nou geworden door de zonde.
Door de zonde wordt alles bedorven en verroest en onbruikbaar.
Maar let nòu eens op wat er gebeurt als de Here Jezus je trekken gaat!"
Uit zijn andere jaszak goochelde hij een grote, sterke magneet te voorschijn.
Even maar hield hij die boven dat hoopje oud roest ... en daar vlogen ze omhoog, de
schroeven en de spijkers, het waardeloze materiaal.
"Hij trekt je op, Hij neemt je mee, Hij draagt je.
En kijk nou es, nou worden die spijkers zélf óók magnetisch.
Als de Here Jezus je heeft getrokken, ga je zelf ook anderen meetrekken.
En zó trekken we elkaar de hemel in, als we maar bij die magneet blijven!"
*
Geworteld in liefde.
Weet je waarom dat zo belangrijk is dat de liefde van God in de Here Jezus Christus
de grond is van je leven?
Omdat je dan kunt standhouden, omdat je dan vastheid hebt in je leven.
Ondanks alle aanvechtingen en verleidingen - ken je dat in je leven ...
aanvechtingen, verleidingen?
Ondanks alles zoek je steeds het goede voor de ander.
Dat doe je niet uit jezelf.
Dat is het werk van Gods Geest - de Heilige Geest - in je leven.
Die geeft je er de kracht voor.
Moet je Hem wel om vragen, bidden, natuurlijk.
Doe je dat dan ook, bidden om de Geest van God?
De Heilige Geest zorgt ervoor dat je geworteld blijft in Gods liefde.
In je hart - in de inwendige mens - daar werkt de Heilige Geest.
Vanmorgen hadden we het daar al over.
In je directiekamer, in je commandocentrum.
Want je hart ... daar wordt alles van je leven geregeld.
In je hart overweeg je de dingen en neem je beslissingen.
In je hart kies je voor God of kies je voor de verleiding van de wereld.
Hoe zei ik dat ook al weer vanmorgen?
'Met een hart van steen kom je nooit in de hemel.'
Wel met een hart vol met liefde.
Net zoals een plant op je kamer, net zoals een boom bij je in de tuin ... water nodig
heeft, zo heb jij de Here Jezus nodig.
Hij is de Zoon van Gods liefde.
Hij is je Redder en je Verlosser.
Hem heb je nodig.
Als je nou 's vanavond voor het slapen gaat je handen vouwt en God vraagt:
Vader in de hemel, ik dank U voor uw liefde.
Here Jezus, ik heb U nodig in mijn leven.
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Heilige Geest, kom en woon in mijn hart.
Zou je dat durven?
Je zou er God en je ouders wel heel erg blij meemaken.
Laat daarom je leven wortelen in Gods liefde.
Dan komen die vruchten als vanzelf.
Psalm 1 zingt:
"Welzalig de mens,
die als een boom geplant is aan waterstromen,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
welks loof niet verwelkt;
- al wat hij onderneemt, gelukt."
Amen.
Ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden 16 november 1997
! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen. !
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