Zondag 6 oktober 2019

Welkom in de Nederlands Gereformeerde Kerk Amersfoort-Zuid
De HEER stuurt zijn engelen… (psalm 91:11)

-

Inleiding:

Feest van de heilige Beschermengelen (2 oktober)

In paradisum deducant te angeli… https://youtu.be/k8-CqtalXt0
Ten paradijze geleiden u de engelen,
dat bij uw aankomst u de martelaren mogen begroeten,
zij geleiden u tot in de hemelse stad Jeruzalem..
Moge het koor der engelen u met vreugde ontvangen.
En als Lazarus, de arme van weleer,
zult gij voor eeuwig in het land van vrede zijn.
- Bijbellezing: Matteüs 18:1-10
- Uitleg en verkondiging:
1. Engelen ‘van het aangezicht’
Mensen kunnen God niet zien; engelen kunnen God niet zien. (1Tim6:16; Jes6)
‘Engelen van het aangezicht’: Michaël (Dan10:13; Jdvs9); Gabriël die ‘voortdurend in Gods nabijheid’
was (Lc1:19).
Zij spreken ononderbroken met de HEER in zijn hemels paleis en worden door God naar ‘geringen’
gestuurd: Maria, Jezus’ moeder, in haar lage staat.
2. ‘Geringen’?
a. Wie is de gróótste in het koninkrijk van de hemel?
Voordat je denkt aan de zetelverdeling in Gods rijk, moet je er eerst zien binnen te komen!
Om groot te zijn in Gods rijk, moet je eerst klein worden, gering, anders blijf je buiten staan!
b. Zo’n verandering bestaat uit tenminste 3 onderdelen:
- Om Gods koninkrijk binnen te komen, moet iemand zich binnen láten brengen.
In plaats van zelf te bésturen, moeten wij ons eerst láten stúren.
- Afzien van jezelf, helemaal afhankelijk van Jezus. (Maria!)
- In plaats van kansen te berekenen wil je je laten verrassen: wat zal er gebeuren?
= child-like believers (als-een-kind-gelovigen)!
3. ‘Hun engelen’
a. 10.000-en, 100.000-en gewone engelen (Ps34; 91): dienende geesten, die God uitzendt om hen te
helpen die gered worden. (Hebr1:14)
Jezus (Mat4:1-11; Luc22:43); Dietrich Bonhoeffer (1906-1945; Gez398)
b. Matteüs 18: speciale engelen. Zacharias; Maria; Simon Petrus (Hd12)
c. Jezus waarschuwt: Denk niet dat jij geen engelen nodig hebt, omdat je ’t zelf wel kan!
d. ‘De Here nam tot zich’...
- Zingen: Psalm 91:1, 3 en 4 (dnp)

