Groei door geloof en gebed
Liturgiesuggesties:
Opwekking 411, Opwekking 320
Opwekking 167
Schriftlezing: Marcus 11: 11-26
Psalm 1: 1, 2 en 3
Na verkondiging: Opwekking 400
Opwekking 461
Geloofsbelijdenis zingen
Opwekking 351
***
Gemeente van onze Here Jezus Christus, jongens en meisjes, broeders en zusters,
Wel eens een baby gezien?
Tuurlijk: je broertje, je zusje, neefje of nichtje.
Poepluiers, fruithapje.
't Hoort er allemaal bij.
Als het een gezonde baby is.
Wel eens een puber gezien?
Ringetje in z'n oor.
Lekkere vetkuif.
Bomberjack, of is dat al weer uit?
Nike's aan z'n zweetvoeten.
Levi's aan z'n billen.
Zestien, zeventien jaar geleden was diezelfde puber ook zo'n kleintje in de wieg.
Nu zo'n uit de kluiten gegroeide kerel of meid.
Mag je als ouders best wel trots op zijn.
Baby - basisscholer - tiener - puber - en straks volwassen.
D'r zit groei in een mens.
Alles wat leeft ... groeit.
Heb je de sneeuwklokjes en de crocussen in de tuin al hun kopjes boven de grond
zien steken?
Het voorjaar is weer in aantocht.
Vanuit zo'n lelijke, onooglijke bol, groeit 't naar beneden en krijg 't wortels.
Groeit 't ook naar boven.
Steeltje, knop en bloem.
Alles wat leeft ... groeit.
De babies in de wieg.
De bollen in de grond.
De lammetjes in de wei.
De tiener en de puber.
Wat niet leeft kan niet groeien.
Ook dat zien we om ons heen.
Preek over Marcus 11:12-15
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Een bol in de grond die dood is blijft - ondanks de regen, de zon en de warmte dood.
En wat dood is ... kan niet groeien.
Kan geen bloem, geen vrucht voortbrengen.
*
* Hoe zit je eigenlijk met je geloof?
* Merk je er iets van dat God met je bezig is?
* Doe je d'r zelf ook iets aan om met God in contact te komen?
Ik moest denken aan dat kinderversje, je kent het vast wel:
'Lees je Bijbel, bid elke dag,
bid elke dag, bid elke dag.
Lees je Bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag!'
Groeien.
Groeien in je geloof.
* Wel eens over nagedacht?
Vandaag een prima gelegenheid.
Want in deze themadienst gaat het over groeien ... door geloof en gebed.
* Weet je het nog?
'Aan de vruchten ken je de boom.'
Dat is het jaarthema van het CGJO.
In de vorige themadienst ging het over:
'Geworteld in de liefde.'
Vandaag over: 'Groei door geloof en gebed.'
Best wel een moeilijk onderwerp vonden we toen we samen deze dienst
voorbereidden.
Want hoe moet je het nu hebben over geloof en gebed als je als jongere nog
helemaal niet gelooft.
Laat staan dat je met enige regelmaat - voor jezelf - je handen vouwt en je ogen sluit
om met God in contact te komen.
Best wel moeilijk, dus.
Maar 'k hoop wel dat je toch iets meeneemt van de dienst van vanmiddag.
Dat het je aan het denken zet.
Dat het je aan het bidden en het bijbellezen zet.
Dat je ook wilt groeien in je geloof, in je relatie met de Here Jezus.
Doe je mee?
Of haak je al af?
Bijbeltje open dan.
We kruipen in Marcus 11.
Da's een drieluik.
Een drama in drie bedrijven.
De gelijkenis van de on-vruchtbare vijgenboom.
*
1e Bedrijf.
Jezus krijgt honger.
Preek over Marcus 11:12-15
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In de verte ziet Hij een vijgenboom.
Hij loopt er naar toe om zijn trek te stillen met een paar vijgen.
Maar als Hij bij de vijgenboom komt ... vergeet het maar: geen vijgen.
Alleen maar bladeren.
Logisch eigenlijk," want het was nog niet de tijd voor vijgen", laat Marcus ons weten.
Maar 't is net alsof Jezus daar helemaal geen rekening mee wil houden.
Snap jíj nou dat Hij die vijgenboom ... vervloekt?
"Nooit meer ete iemand vrucht van u in eeuwigheid."
Moet je horen.
Die vijgenboom is niet zomaar een vijgenboom.
Het is een vijgenboom uit een gelijkenis,
Die vijgenboom ... dat zijn wij.
Jij en je ouders en je grootouders en ik.
Wij zijn die vijgenboom.
Weet je waarom?
Omdat we zo weinig rekening houden met de komst van de Here Jezus.
* Of sta je al op Hem te wachten?
* Leef je al zo dat Jezus bij je kan binnenkomen?
Ik las de afgelopen week een klein boekje van Adrian Plass.
Het bezoek, heet dat boekje.
Het gaat over de komst van de Here Jezus.
Hij is de Grondlegger van de gemeente waar Hij op bezoek zal komen.
Nou, ze zullen Hem met een warm welkom onthalen.
Een heel programma wordt voor Hem opgesteld.
En dan breekt de grote dag aan, zondag.
Daar was Hij dan.
Alles stond klaar en iedereen op z'n plaats.
Maar niemand had Hem herkend.
Hij zat al in de kerk.
Op de achterste rij.
Hij was er al, zonder dat iemand er erg in had.
In het bezoek van Adrian Plass gaat het verder over alles wat Jezus anders doet dan
wij voor Hem in gedachten hebben.
Hij gaat zijn eigen weg.
Hij ontmoet mensen wie Híj wil.
Op de laatste bladzijde van het boekje neemt Jezus afscheid met deze woorden:
'Zorg voor elkaar. Vergeef elkaar. Houd van elkaar.
Doe Mij geen pijn. God zegene jullie en zorge voor jullie, tot Ik weer terug kan
komen.'
* Hou je al rekening met de komst van Jezus?
* Leef je al zo dat Jezus bij je kan binnenkomen?

Terug naar ons bijbeltje.
De gelijkenis van de vijgenboom.
Wat gaat er aan dit verhaal in de Bijbel vooraf?
Preek over Marcus 11:12-15
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Even bladeren: O, ja, de intocht in Jeruzalem.
Jezus op een ezel.
Toen had het luid door de straten van Jeruzalem geklonken: "Hosanna! Gezegend Hij
die komt in de naam van de Here, gezegend het rijk van onze vader David.
Hosanna in de hoogste hemelen!"
Ze hadden het wel luidkeels geroepen, dat "Hosanna".
Maar eigenlijk snapten ze er helemaal niets van.
Niemand die het dóór heeft dat het Koninkrijk van God al gekomen ís.
Jezus op een ezel.
De Koning van het Rijk van God.
Geen mens die er iets van begrijpt.
Geen mens die dóór heeft wat dat inhoudt.
Laat staan dat men er naar leeft!
* Snap jij het?
Weet je, als God op aarde komt ... dan komt Hij voor de vruchten.
Voor de vijgen aan jouw levensboom en aan die van mij.
* Heb jij dat: vruchten aan de boom van je leven?
Als er op het beslissende moment geen vruchten zijn, dan is er geen 'later' meer.
Op het beslissende moment niet, dan ook in eeuwigheid niet!
*
2e Bedrijf.
Jezus in de tempel.
In de kerk van zijn tijd.
In de tempel daar werd God geëerd.
In de tempel daar werd God gediend.
Met psalmen, lofzangen en andere geestelijke liederen.
Met offers: reukoffers, brandoffers, zondoffers, vredeoffers.
Mensen, wat een offers kende men in die tijd.
Als je een lange reis moest maken om in Jeruzalem te komen ... nam je een flinke
portomonnee met geld mee.
Hoefde je niet van thuis een lammetje of een ander dier aan een touw mee te zeulen.
Zo'n offerdier kocht je op het tempelplein.
Daar kon je ook je geld wisselen voor kollekte-munten.
Alleen met dat geld kon je in de tempel betalen.
Net als in de Arena in Amsterdam.
Hebben ze ook eigen geld, las ik.
Da's ook een tempel.
Een Ajax-tempel.
Daar wordt koning voetbal gediend en vereerd.
Daar spelen goed betaalde goden-zonen op de groene mat.
Jezus in de tempel.
Ik zie Hem al daar in de Arena.
De grote teleurstelling op zijn gezicht.
Want als Jezus naar de tempel komt dan verwacht Hij daar mensen met hun handen
gevouwen en hun ogen dicht.
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Biddende mensen verwacht Jezus in het huis van zijn Vader.
Mensen vanuit alle volken op deze aarde.
Mensen in gebed.
Mensen die met groot verlangen uitzien naar de komst van het Koninkrijk van God.
Maar wat ziet Jezus?
Een rovershol!
En dan moet je niet alleen denken aan al die verkopers en al die geldwisselaars.
Dan moet je denken aan mensen die zich in de tempel, in dat huis van God, heel
godsdienstig en vroom voordoen. Maar het zijn mensen die buiten de muren van de
kerk zo corrupt zijn als het maar kan.
Mensen die anderen onrecht aandoen: de vreemdeling, de wees en de weduwe.
Mensen die door de week hun offers brengen aan de Baäls, de goden van de
vruchtbaarheid en aan de Mammon, de god van het geld.
Ongetwijfeld herinnert Jezus hier aan de woorden van Jeremia 7.
Wat Jeremia zei?
"Wat? Stelen, doodslaan, echtbreken, vals zweren, voor de Baäls offers ontsteken en
andere goden achter nalopen, die gij niet gekend hebt - en komt gij dan staan voor
mijn aangezicht in dit huis, waarover mijn naam is uitgeroepen, en zegt: Wij zijn
geborgen! ten einde al deze gruwelen te bedrijven?
Is dit huis, waarover mijn naam is uitgeroepen, in uw ogen een rovershol?
En ik - zie, Ik heb het wel degelijk opgemerkt, luidt het woord van de HERE." (vers 811)
Terug naar de vijgenboom.
Die vijgenboom is het beeld voor het volk van God.
En net als bij een vijgenboom verwacht God van zijn volk vruchten: Liefde, geloof,
recht, eerlijkheid, trouw en noem maar op.
Kortom: God verwacht van zijn volk een leven dat geïnspireerd is door het verlangen
naar dat nieuwe Koninkrijk.
God verwacht van zijn volk een leven dat met verlangen uitziet naar de komst van de
Messias.
Maar als Jezus, namens God, in de tempel komt ... ziet Hij alleen maar bladeren.
Een 'bladergeloof'!
Het leek daar in de tempel heel wat.
Maar het stelde niets voor.
Wel een drukte van belang.
Maar niet wat God van mensen vraagt.
De tempel moet een Bethel - een huis van gebed - zijn voor alle mensen.
Dát zal het moeten zijn als de Messias komt.
En Jezus ís de Messias.
"Hosanna! Gezegend is Hij die komt in de naam van de HERE."
Als Hij komt staat heel het tempelbedrijf stil.
Om stil van te worden.
Van aanbidding en ontzag!
*
Derde bedrijf.
Een dag later gaat Jezus met zijn discipelen nog een keer naar Jeruzalem.
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De vijgenboom is compleet verdord!
Van onder tot boven.
Weg alle bladeren.
Nooit zal hij meer vrucht kunnen dragen.
* Een idee hoe dit kon gebeuren?
Jezus wijst ons op het gebed.
Hij zegt: 'Geloof in God ...
En al wat je bidt en begeert, geloof, dat je het hebt ontvangen, en het zal
geschieden.'
Kortom, als je geloof hebt in God en in zijn Koninkrijk dat komt ... dan mag je het onmogelijke verwachten.
Je geloof geeft je gebed ... kracht!
Zoveel kracht dat een vijgenboom in één nacht compleet kan verdorren.
Nee, nu niet denken dat alles waar je God om vraagt, dat je dat ook zult krijgen.
Wat Jezus hier zegt moeten we niet uit z'n verband rukken.
Je krijgt geen blanco gebeds-cheque.
Een cheque die je kunt gebruiken en kunt inwisselen voor iets willekeurigs.
Nee, die kun je alleen innen voor datgene waar die voor bedoeld is.
En dan heeft dat bij Jezus altijd te maken met dingen die te maken hebben met dat
komende Rijk van God.
Je wilt concrete voorbeelden?
* Ik denk dat God heel blij zou zijn als je Hem zou vragen om te mogen groeien in je
geloof.
Of je net even dat zetje mag krijgen om over die drempel van twijfel en onzekerheid
heen te komen.
* Ik denk dat God heel blij zou zijn als je Hem zou vragen om verkering te mogen
krijgen met een gelovige vriend of vriendin.
* Ik denk dat God ook heel blij zou zijn als je Hem zou vragen om moed en
vertrouwen om het te kunnen volhouden als christen in een on-christelijke
samenleving.
* Ik denk dat God ook heel blij zou zijn als je Hem zou vragen om meer liefde en
blijdschap en geloof.
Weet je, daarvoor zijn we toch ook elke zondag bij elkaar in de kerk?
Om God te eren en te dienen.
Om voor elkaar te bidden.
Om kracht en om volharding.
* Heb jíj ook geloof als je bidt?
Als je in God gelooft, heeft je gebed kracht.
En zo kun je groeien in je geloof.
Jezus zegt: "Als je gelooft in God, dan zal je ... een geweldige geloofs- en
gebedskracht ervaren.
Net als dat je dat bij Mij hebt gezien."
Dat belooft Hij ons.
*
Nog even dat laatste uit het bijbelgedeelte van vanmiddag.
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Het lijkt er wat los bij te hangen, maar er is wel degelijk een verband.
'Je moet, zegt Jezus, bij je bidden ... geloof hebben in God.'
'En de deur naar God de Vader moet wel open blijven staan.'
'Want je geloof en je gebed kunnen ook geremd, geblokkeerd of belemmerd worden'
- Allereerst door een gebrek aan geloof.
Als je niet gericht bent op het Koninkrijk van God ...
Als je niet leeft en bidt in het geloof dat in dat Rijk zelfs het onmogelijke mogelijk
wordt ...
dan ontneem je kracht aan je geloof en aan je gebed.
Gebrek aan geloof: een rem.
* Geloof en gebed worden ook belemmert als je ruzie hebt met iemand.
Je bidt wel, maar je voelt zelf wel dat er iets mis is.
God weet dat ook.
Vroom bidden tot God en tegelijk een ander vanwege je trots niet willen vergeven,
kan gewoon niet.
Dat is schijn-heilig.
Dat belemmert je geloof en je gebed.
* Nog een blokkade: Niet vergevingsgezind zijn.
Je moet anderen kunnen vergeven.
Jezus leerde ons immers: "Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hen
die ons iets schuldig zijn."
Hier zegt Jezus het nog breder:
"Wanneer je bidt, vergeeft wat je tegen iemand mocht hebben."
Dus: gebrek aan geloof, ruzie, niet willen vergeven ... ze zijn als een rem op de groei
van je geloof.
Da's net als dat je een plant in een donkere kast zet.
Die groeit niet, want er kan geen zonlicht bij komen.
Als je je geloofs- en gebedsleven in de donkere kast van wrok en niet-vergeven zet,
sluit je bewust de deur voor het licht van Gods liefde en vergevingsgezindheid.
*
Groei door geloof en gebed.
Alles wat leeft ... groeit.
De babies in de wieg.
De bollen in de grond.
De lammetjes in de wei.
De tiener en de puber.
Wat niet leeft kan niet groeien.
Ook je geloof moet groeien.
Een gemidelde christen las ik ergens bidt vijf minuten of minder per dag.
* Ben jij zo'n gemiddelde?
* Of bid je nog helemaal niet voor jezelf?
Je moet er tijd voor vrij maken.
Je moet er een goede gewoonte van maken.
Kijk maar eens hoe vaak je in de Bijbel leest dat Jezus tot zijn Vader heeft gebeden.
Zónder gebed zul je verslappen in je geloof.
Zul je niet groeien in het geloof.
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Zul je verdorren, net als die vijgenboom uit de gelijkenis.
Bidden is de Pokon voor je geloof.
Het hoort tot je dagelijks 'voedsel'.
Net als Bijbel-lezen.
'Lees je Bijbel, bid elke dag ... dat je groeien mag!'
Weet je ... dan zul je straks als Jezus komt vruchten dragen.
Dan is je geloof geen blader-geloof.
Dan is je geloof vruchten-dragend.
Want Jezus komt.
Gods Koninkrijk komt.
Zorg dat je er klaar voor bent.
Amen.
Ds..Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden 15 februari 1998 (jongerendienst)
Wanneer deze preek in een kerkdienst wordt gelezen graag even een mailtje. !
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