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Zondag 27 september 2009

Ochtenddienst Oude Kerk (bediening Heilig Avondmaal)
Predikant: ds J. van Rossem

Voorzang: Psalm 84:2

Votum en groet

Zingen: Psalm 32:4

Wet des Heeren (Exodus 20:1-17)

Schriftlezing: Hooglied 5

Gebed

Zingen: Psalm 138:3 en 4

Prediking

Tekst: Openbaring 3:20a “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop”

Twee gedachten:

1. Een grote Koning
2. Een heerlijk werk

Een grote Koning
We hebben het vorige week gezien in de voorbereidingsdienst, over de
gemeente van Laodicea, hoe op die gemeente heel wat was aan te merken.
Nee, dat deden zij niet.
Zij dachten dat het allemaal wel goed ging.
Zij waren best tevreden over zichzelf. Kritiek op hen?
Als nu de meeste gemeenten waren zoals, zo dachten ze misschien, zij zijn.
Wat een verschil gemeente bij een avondmaalsganger.
Als de week van voorbereiding is beoefend, dan hield u over uzelf en op uzelf,
alleen maar kritiek over, alleen maar de aanklacht over, alleen maar schuld en
onwaardigheid over.
Dan hebt u daarvan last en pijn.
Want u doet er de Heere zo verdriet mee.
U hebt Hem beledigd.
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Is dat uw gestalte?
Onwaardig in uzelf.
In uzelf geen enkele grond.
Wat een wonder Heere, als Gij het nog doet.
Als Gij nog trekt.
Wat een verschil.
Die gemeente in Laodicea dacht: “Het valt wel mee.”
En een arme zondaar die zegt: “Heere, ik ben door Uwe wet te schenden, krom
van lenden.”
Dan kun je het moeilijk hebben, onder de aanvechting van de boze.
En zeker, die zal bezig zijn.
Zeker weten.
Het is geen goed teken als de boze niet aanvecht.
Want hij vecht aan wat van de Heere is.
Dat kan hij niet hebben.
Daar kan hij niet tegen.
En hoe vreemd het klinkt, dat mag ook wel eens de troost zijn in de aanvechting,
want de boze komt nooit op een leeg schip af, maar altijd op een vol schip.
Maar die gemeente, ach, ze hadden nog nooit zichzelf onderzocht.
En dan komt daar dat verwijt van Christus, de Koning van de Kerk, Die ze hun
schuld voorhoudt, Die ze eerlijk behandelt.
Och, moge het pijn hebben gedaan, zoveel pijn, dat het ze uitdreef naar de Heere
met het gebed om vergeving en om genade, als een daad van Hem alleen.

Maar toch ook zo groot.
In die gemeente, die slechte gemeente.
Wat zijn wij?
Een goede gemeente?
Een nette gemeente?
Een degelijke gemeente?
Dan zit het allemaal veel te hoog.
Of zijn wij bij ontdekkend Geestes licht een slechte gemeente van zondaren, die
er pijn van hebben.
Die op de knieën terecht kwamen.
Moet je eens horen?
In dat slechte Laodicea, daar spreekt de Koning van de Kerk over het
avondmaal.
Dat doet Hij niet in al die andere gemeenten.
Juist in die slechtste gemeente, en dat is om stil van te worden.
Och, wat is Christus rijk in het vertroosten.
Wat is Hij wonderlijk in Zijn wegen, dat Hij genade doet vallen waar het niet
wordt verwacht.
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Dat Hij genade doet vallen waar het niet is verdiend.
En dat Hij dat geeft als een verrassing.
En waar deze Christus werkt, ook vanmorgen, daar kan de satan je niet
tegenhouden, maar ook, dan kun je jezelf niet tegenhouden.
Dan moet je het van Hem verliezen.
Dan moet je, omdat Hij je te sterk werd.
Misschien helemaal niet verwacht en helemaal niet gedacht.
Maar toen kwam Zijn Woord, en dat sloeg alles onder u uit waarmee u buiten
Hem wilde blijven.
Dat u gedragen en getrokken moest worden zoals Hij dat alleen maar kan.
De Gastheer, Die het ook vanmorgen waar wil maken: Deze ontvangt zondaars
en bedelaars en eet met hen.
Och gemeente, dat is nooit te begrijpen.
Dat is wel te beleven.
Zo teer en zo rijk.
En als Hij trekt, ja, ze moeten komen met tranen over de zonden.
Ze kunnen het niet meer tegenhouden want ze zeggen: “Heere, toch, hoe dan
ook, in alle aanvechting, ik kan U niet missen, ik ben op U geworpen, bij U is de
levensbron, bij U de HEERE der Heirscharen alleen.”

Wie spreekt hier in onze tekst? Christus, de Gastheer!
Heerlijk, ook eerlijk.
Rijk, ja, Hij zegt het hier zo wonderlijk, zoals het leeft uit Zijn hart, zoals Hij het
verdiend heeft met Zijn bloed.
Ja, de stem van onze tekst is de stem van Zijn zoenbloed, dat rijke bloed wat een
menigte van zonden bedekt.
Dat al de ongerechtigheden van de Zijnen verzoend.
Dat de hemelpoort opent op een heerlijke wijze zoals alleen bij Hem mogelijk is.
Hoort toch eens, de Koning spreekt!
Een grote Koning!
Wat heeft Hij in ons teksthoofdstuk rijke dingen van Zichzelf gezegd.
Hij is de Waarachtige, Hij is de Rijke, Hij is de Sterke, bij Hem is uitkomst, Hij
is de AMEN, de Getrouwe Die doet wat Hij zegt.
En daarom zal Hij ook Zijn belofte vervullen voor een verslagen volk.
Dat doet Hij, ontwijfelbaar!
Want Hij staat achter Zijn Woord, en van Hem moeten wij het hebben, van Hem
alleen.
Van die Koning in Zijn trouw, daar kan geen gram van onze trouw bij, daar kan
niks van onszelf bij, maar alles uit Hem, want Hij heeft alles.
Hij heeft alles om dode zondaren levend te maken.
Hij heeft alles om arme zondaren te vervullen met de goederen van Zijn genade
en met de tere zaken van Zijn zaligheid.
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Ja, Hij doet wat Hij zegt.
Hij staat voor Zichzelf in.
En daar komt dat volk achter, dat in alle nood Hem niet kan missen, dat toch in
alle aanvechting niet kan blijven zitten.
Dat ze zo moeten komen omdat Hij het zegt, omdat Hij trekt, omdat Hij het
doet.
En dan gebeuren er wonderen, die geen mens kan bedenken, die geen mens
verdient, die geen mens verwacht.
Als de Heere Jezus geen God van wonderen was, wat had het dan voor zin om te
prediken?
Wat had het dan voor zin om de Dis des Verbonds aan te richten?
Maar Hij is een wonderdoende Heere.
Daarom!
Dat bevestigt Hij in Zijn Woord.
Dat bevestigt Hij in Zijn sacrament.
En daar ligt men aan Zijn voeten, die gemeente van Laodicea.
In al haar lauwheid.
In al haar schuld.
In al haar zelfingenomenheid.
En toch, en toch, Hij gaat spreken.
Ze hebben het niet verdiend dat Hij spreekt.
En Hij spreekt hoorbaar tot elk die voor Hem leeft.
Hij spreekt zichtbaar tot elk die Hem niet missen kan, die op Hem geworpen is.
Die zullen het merken als Hij spreekt en het is inwendig, dan is Zijn Woord een
Woord met kracht.
Dan kun je niet anders.
Kom ik om dan kom ik om.
Dan kun je geen nee zeggen.
Dat zei ook eens iemand: “Ik heb geen nee kunnen zeggen, o Heere help me. Ik
kan geen nee zeggen. En wilt U verder mij maar leren in de weg des Heils.”
Want het avondmaal is niet voor hen die volleerd zijn, maar die het altijd maar
weer moeten leren, op de knieën, die steeds meer en meer Hem nodig krijgen,
als een wonderdoend Heere.

Dan zegt Christus hier dat korte woordje “Zie”.
Een klein woordje hè, zie.
Dat betekent dat Hij de aandacht vraagt.
Hij vraagt aandacht voor zaken die de moeite waard zijn.
Och, wat vraagt de wereld ook niet onze aandacht.
Als we de kranten lezen, niet altijd even ontspannend, integendeel, dan zijn wij
weer bezig, dan worden we opgeslokt door de zaken van de wereld, en dat kan
zo groot zijn dat het onze ziel van de Heere uitdrijft.
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Dat is arm, dat is leeg.
Ja, satan zegt ook “Zie, zie eens wat ik kan.”
Het zien van de boze is met vergif gevuld.
Christus vraagt het: “Zie”, en als het woord met geloof gevuld is.
Hij vraagt de aandacht voor Zichzelf.
Hij vraagt naar arme bedelaars.
En dan weet Hij dat zij alleen maar schuld voor Hem hebben.
Maar dan zegt Hij ook: “Kijk eens, wat Ik heb voor een gekrookt riet, wat Ik heb
voor een rokende vlaswiek! Zie, Ik heb handen vol. Teveel, dan dat je het in één
keer zou opkunnen.”
Daarom draagt Hij de Zijnen van de ene avondmaalsbediening naar de andere.
Het is zoveel, dat je nooit alles in één keer kunt krijgen.
Het is zoveel, dat je bij wijze van spreken je leven eraan te kort komt om ervan
te genieten.
“Zie”, dat zegt ook Johannes als hij tot die schare staat te spreken.
Zie, het Lam Gods.
Dan mag Johannes weten dat in dat Lam zaligheid, geluk, redding, heerlijkheid,
verlossing is.
Dan mag Johannes afwijzen van zichzelf en heenwijzen naar Christus.
En wat is dat een rijk en een heerlijk werk.
Hem te mogen bedoelen.
Hem te mogen aanwijzen.
Hem te mogen prediken.
Hoorbaar en zichtbaar.
Dat is het liefdeswerk des geloofs.
En als dat mag geschieden in verrukking, dan zal het rijk zijn.
Dan zul je van de ene verwondering in de andere verwondering vallen.

“Zie”, Christus zegt het, in kracht, in macht, en in majesteit.
Wat hebben ze in de gemeente van Laodicea naar de verkeerde kant gekeken.
En dan komt Hij zeggen: “Kijk eens om. Kijk eens terug. Mag het nu eens van
Mij verwachten.”
In dat woordje “zie” is de gunnende liefde van Christus.
Hij wil Zichzelf kwijt.
Hij wil genade kwijt, rijk en vrij.
“Zie”, dat zegt Hij ook tot de grootste der zondaren, want daar is niemand te
zondig voor.
Om het aanbod van genade te mogen horen.
En als het mag zijn uit Zijn mond dan komt er stilte.
“Zie”, voor een volk dat op zichzelf kreeg te zien en alleen maar schuld
ontdekte, en onwaardigheid ontdekte.
Maar wat vraagt Christus nu?
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Hij vraagt schuld.
Hij heeft niets van u nodig, want Hij wil alles van Zichzelf kwijt in Zijn
rijkdom.
En dan vraagt Hij met dat woordje “Zie”: “Wie is er onder ulieden die de Heere
vreest. Is hier zo’n tobber die op Mij geworpen is. Zie! Zie, Ik sta te wachten, in
bewogenheid, met volle handen!”
Zien op Jezus.
Wegsmelten in Hem.
Dan kun je niet begrijpen dat het op je ziel gemunt is.
Dan moet je er met alles van jezelf buiten vallen.
Dan kun je het ook niet tegenhouden.
Als Hij trekt, dan moet je hoor.
Krijg je daar spijt van?
Je vlees wel.
Ja, je vlees krijgt er spijt van.
Dat geeft niet.
Laat dat vlees maar spijt krijgen.
Als het een zaak is van de Heere en je ziel, die ziel krijgt er ondanks alle
aanvechtingen toch geen spijt van.
Want ook satan zal bezig zijn, maar dit weet ik: ik kan niet tegen hem op, maar
hij kan niet tegen de Heere op.
Ik heb het hem vannacht nog mogen voorhouden: satan, je kunt wel tegen mij
op, maar je kunt niet tegen de Heere op.
En van Hem moet ik het hebben.

't Is Isrels God, Die krachten geeft,
Van Wien het volk zijn sterkte heeft.

Zie, Ik sta aan de deur.
Hij staat.
Hij staat aan de deur.
Wat dacht u?
Als iemand bij u aanbelt, en hij blijft in de auto zitten, dan voel je je een beetje
genomen hè.
Dan denk je: “Meent hij het wel ernstig, dat hij bij me aanbelt?”
Nu, Christus zit niet.
Hij staat.
Hij staat in vol ornaat.
Hij staat in volle opstandingsheerlijkheid.
Hij staat gereed om te ontvangen.
Hij staat gereed om Zijn volheid, Zijn heerlijkheid, te tonen.
Een mens die zit, die zie je maar half.



7

Als wij vroeger op gesprek kwamen dan moesten we altijd gaan staan.
En nu staat Christus, daar neemt Hij de moeite voor.
Daar neemt Hij de tijd voor.
Hij staat recht overeind, in het volle ornaat.
En nu vraag Hij: “Wie ben Ik voor jou? Wie is er die de Heere vreest? Waar is
de ziel, waar plaats is voor Mij?”
Ik sta.
En dan zie Ik ze van verre, die van een verslagen geest is.
Die Mij niet kan missen.
Die naar Mij uitgedreven werd.
Ik zie ze, omdat Ik sta in heerlijkheid.
Want voor zo een heb Ik alles.
Dat heeft Hij!
Zie, Ik sta. En dat voor een volk, dat niet meer kan staan.
Dat in de diepte kwam.
In de laagte kwam.
Omdat Hij staat, kun je aan Zijn voeten komen, als een wonder van Hem.
Omdat Hij staat legt Hij ze er neer, om van die grote Koning te ontvangen
genade voor genade, vertroosting voor vertroosting.
Hij staat voor mensen die kruipen moeten.
Als Stefanus gestenigd wordt, dan gaat de hemel open.
Dan ziet hij Christus staan, in verlangen, ja.
Dat staan van Christus, volgens het Griekse woord, dat drukt verlangen uit.
Deze ontvangt zondaars en tollenaars en eet met hen.
Kun je het begrijpen?
Dat Hij verlangt naar zo’n slecht volk?
Kun je het begrijpen mensen?
Nou, als je het begrijpt dan is het niet echt.
Begrijp het maar nooit.
Mag het maar een middel zijn om voor Hem te vallen met gebogen knieën.
Zie, Ik sta.
Dat betekent ook dat Hij hier doet wat Hij wil.
Hij doet dat niet zomaar.
Het is een weldoordachte liefdesactie.
Dat doet Hij welbewust.
De dag van de wederkomst zal Hij zitten.
Dan is het heden der genade voorbij.
De Rechter zit.
De Zaligmaker staat in opstandingsheerlijkheid.
Hij is opgestaan.
Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.
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De hel heeft het van Hem moeten verliezen.
Satan, Christus staat, om jou onder zijn voeten te vermorzelen!
De kop is al vermorzeld.
Hij staat in overwinningsheerlijkheid.
Zie, Ik sta.
Heel persoonlijk.
Ik sta, Ik weet wat Ik doe.
Ik sta niet bij de deur.
Die mensen heb je ook, die bellen aan en dan lopen ze een eindje van de deur
weg, ze steken de handen in de zakken en dan doe je open.
Ik denk wel eens: “Nou, nou, die meent er ook niet veel van.”
Hij staat aan de deur.
Heel dichtbij.
Er tegenaan.
Dat betekent wel dat de deur dicht zit.
Dat is erg.
Voor satan geldt het bordje: binnen zonder kloppen.
Voor hem staat de deur open en voor Christus is de deur dicht.
En Hij legt Zich er niet bij neer, bij die gesloten deuren in Laodicea.
Dat gunt Hij de boze niet.
Ik sta aan de deur die dicht is.
De deur naar de boze staat wagenwijd open.
Was daar nu maar moeite mee.
De deur naar Hem staat dicht.
Dat hebben we gedaan bij de zondeval.
Welbewust.
En toch hè.
Christus staat aan dichte deuren.
En waar Hij niet welkom is, dichte deuren, daar wil Hij nog plaats maken, als
een wonder van Hem.
Ik sta aan de deur.
Heel persoonlijk.
Kijkt u naar Hem uit?
Of hebt u geen belangstelling in Hem?
Hebt u geen liefde tot Hem, Die staat te kloppen met volle handen, vol met
hemelse zaken?!
En Die het kwijt wil.
Als Hij te sterk wordt hè.

Staat Hij te kloppen met gebalde vuisten?
Er staat heel nadrukkelijk in het Grieks: kloppen.
Daar staat niet: bonzen.
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Bonzen, dat doe je met een gebalde vuist.
Dat is geen teken van bewogenheid.
Dan heb je kwade bedoelingen.
Een inbreker, een overvaller, die bonst aan de deur.
Christus niet, Hij klopt.
Hij meent het zo goed.
Hij klopt in teerheid.
Met eerbied gezegd, Hij trapt de deur niet in.
Als Hij met Zijn stem de deur opent dan kunnen ze het niet tegenhouden.
Dan is het Zijn werk, dat is waar.
Dat is zo’n rijk werk.
Met je eigen werk kom je beschaamd uit.
Met wat van jezelf is kom je beschaamd uit.
Maar nooit met wat er van de Heere Jezus is.
Hij heeft handen vol.
Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop.
In het Grieks staat het zo: Ik klop met de bedoeling dat de deur meteen open
gaat.
Dat geen uitstel kan lijden.
Dat er haast bij is.
Hij klopt.
En dan staat er zo mooi in hoofdstuk 4:1 over een open deur in de hemel.
En dat nu Christus klopt hè, omdat de hemelpoort open is.
Dan is er genade voor hen die zich hebben leren kennen als de grootste der
zondaren.
Hij, Die opent door een open poort, om andere poorten te openen.
En Hij zegt het ook: “Klopt, en u zal worden opengedaan.”
Als Hij klopt, dan moeten ze gaan kloppen, voor Zijn rekening.
Dan gaat de deur al open.
Grote Koning, een heerlijk werk.
Heere Jezus, klop maar.
Trek maar.
In overwinnende liefde.
Dan moeten ze komen.
Ze kunnen niet anders.
Dan is het omvallen naar Christus toe.
En dat is leven.
Dat is heerlijkheid.
Zie, Ik sta. Zomaar Iemand?
Ik sta aan de deur, en Ik klop.

AMEN.
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Zingen: Psalm 132:10

Lezen: tweede deel van het Avondmaalsformulier.

Bediening Heilig Avondmaal

Ps. 91:1 en 8 (terwijl de 1e tafel in gereedheid wordt gebracht)

1e tafel
Schriftlezing: Jesaja 25
Zingen: Psalm 71:15

2e tafel
Schriftlezing: Jesaja 35
Zingen: Psalm 71:16
Dankgebed

Zingen: Psalm 62:1

Zegenbede


