Melk en honing

17-01-2021(nr.11)

GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN

Preek
Preek over Marcus 3,28-30 (Schriftlezing Marcus 3)
Satan is degene die Gods werk kapot wil maken. Vooral wil hij ook de band tussen God en mensen
verstoren. Hij haat het vergevende en verzoenende werk van Jezus.
Maar nu wordt Jezus aangewezen als een bezetene, als iemand die zijn kracht haalt uit Satan. Blijkbaar
kun je ook op die manier Jezus’ wonderen beleven. Het is een grove aanklacht tegen Jezus. Maar het is
opvallend dat Jezus daar niet direct fel op reageert. Nee, hij roept degenen die dat zeggen bij zich en gaat
met hen in gesprek. Hij denkt zelfs met hen mee en zo ontmantelt hij die complottheorie: het kan niet
waar zijn dat mijn krachten Satanisch zijn. Want juist Jezus staat voor vergeving en verzoening – precies
dat wat de duivel haat.
En dan doet Jezus een heftige uitspraak. Hij staat voor vergeving, maar er is iets dat niet vergeven kan
worden: lastertaal tegen de Heilige Geest. Dat is: beseffen wie Jezus is, beseffen dat Hij mensen met God
verzoent en dát aanwijzen als het ultiem slechte, als iets satanisch. Als je daarin volhardt – is er geen
vergeving mogelijk, omdat je die vergeving afwijst.

Besprekingsvragen
1) Beschrijf in je eigen woorden: wat is volgens de preek lastertaal tegen de Heilige Geest? En wat is
het onvergeeflijke daar aan?
2) Stelt deze preek je gerust als het gaat om ‘zonde tegen de Heilige Geest’ of niet?
3) Wat kun je van Jezus leren in zijn omgaan met de mensen die zulke verschrikkelijke dingen over hem
zeggen?
4) Over Jezus groeit een complottheorie: Hij – als het ultieme goede (God zelf!) wordt aangewezen als
het ultiem kwade (Satan). Dat gebeurt vaker in complottheorieën: het goede wordt dan het kwade.
Kijk eens deze aflevering van Zondag met Lubach om te ontdekken welke rol social media daarin
spelen en overweeg eens wat dit voor jouw (social) media gebruik betekent:
https://www.youtube.com/watch?v=FLoR2Spftwg
5) Leer vers 28 uit je hoofd en neem die mee in je gedachten en haal hem naar voren op de momenten
dat je zonde ziet in je eigen hart, in je omgeving, in de wereld. Maakt dat je milder?

Teksten om te lezen
Er staan nog een aantal heftige passages in de Bijbel over onvergeeflijke zonde, het kwade goed noemen,
Jezus vertrappen en het krenken van de Geest .
Jesaja 5,20 en Jesaja 63, 7-11
Hebreeën 6,4-6 en Hebreeën 10,26-31
2 Petrus 2,20-22
1 Johannes 5,16-17

Voor de kinderen
De Farizeeërs (weet je het nog van vorige week) houden Jezus supergoed in de gaten. Waar Jezus
is, zijn zij ook. Als een soort spionnen. Er is maar een ding wat ze willen: Jezus erop betrappen dat
hij iets verkeerds doet of zegt. Zodat ze een klacht tegen hem kunnen indienen en hem kunnen
laten arresteren. En nog erger, hem kunnen doden.
KLACHT = woorden waarmee je zegt dat iemand of iets niet goed is
En dan hebben ze hem! Lees Marcus 3 vers 5. Wat doet Jezus daar?
__________________________________________________________________________________
Waarom vinden de Farizeeërs dat verkeerd? ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
Jezus gaat ondanks alles gewoon verder met zijn werk. Hij geneest ook veel mensen die ziek zijn in
hun hoofd. Ondertussen zijn er geleerde mensen uit Jeruzalem gekomen. Om te kijken of de
klachten van de farizeeërs echt zijn. Deze wetsleraren gaan zelfs zo ver dat ze zeggen dat de Satan
in Jezus zit. Dat is laster.
LASTER = met opzet verkeerde dingen over iemand zeggen
Lees Marcus 3 vers 28. Wat zegt Jezus?
_____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Welk woord is belangrijk in dit vers? Wat betekent dat woord?
________________________________________________________________________________________

Streep de woorden door die niet bij vergeven hoor.

excuus – groeien – dingen – het spijt me – lijken – wonderen – voorbeelden – sorry –
pardon – geheimen – geloven – vergeef me – ik wist het niet – beledigen – schenken
– presenteren – neem me niet kwalijk – toekennen – uitdelen – genade – vergiffenis
– gunnen – gratie – geloof kwijt schelden – verschonen

Tik bij de zoekfunctie van je computer in: Kinderopwekking 159.
Dit lied gaat over vergeven. Wat is de belangrijkste boodschap in dit lied?
______________________________________________________________________________________

