
De kerk, deel 2

Preek 1 ging over de kerk, het verlangen van Gods hart.
Preek 2 gaat over de kerk, het verlangen van ons hart.

Vraag en antwoord 55 van de HC zegt: dat we verplicht zijn onze gaven 
gewillig en met vreugde in te zetten. Om te voorkomen dat het wettisch 
wordt moet je dus wel eerst kijken naar het hart, naar je eigen hart.

De kerk, het verlangen van ons hart
1. Het hart van de zaak, een zaak van het hart
2. Hoofd en handen, vanuit het hart
3. Geïnspireerd door genade

Ad 1. God wil een volk voor zich. Aan dat volk en door dat volk wil hij 
zijn heerlijkheid tonen. In het centrum van de bijbel en van Gods 
verlangen staat Jezus. In alle beelden die God gebruikt bij de kerk/
gemeente staat Jezus centraal. Door Hem te zien en te ontvangen word je in het hart geraakt. 
Wat je het diepste raakt, wat je het meest intens gelooft, dat beïnvloedt je gedrag en je keuzes. 

Ad 2. Een mooie veelgebruikte drieslag - Boven, Binnen, Buiten - kun je zo verwoorden:
1) Hart voor de Heer. 

Telkens het hart voorop. Het is het centrum. Het is beeld voor toewijding, verlangen.
Voorbeeld: de bediening van de techniek. 
Tegen de verzakelijking: in alles oefenen in het luisteren naar de stem van de Heer.

2) Hart voor elkaar als zijn volgelingen. 
Opvallend hoe vaak Paulus de onderlinge omgang ter sprake brengt. Wat zegt je dat?
Ontmoeting door het leven te delen. Oefening in liefde door het leven te delen.
Gaven…, immaterieel maar ook materieel. Bezit is in bruikleen gegeven om tot zegen te zijn.

3) Hart voor zijn verlossend werk in de wereld.
De gemeente als etalage van Gods goedheid in deze kapotte wereld. God geeft ons een plek in 
zijn verlangen om deze wereld te redden. Wat geven we door? Wat valt er bij ons te zien? Heeft 
het ons hart? Gods diepe verlangen om te verlossen vormt ons verlangen.

Ad 3. De kerk als veilige plaats om het nieuwe leven te leren, te mogen leren! Dat kan alleen door 
genade te ontvangen en telkens weer te ontvangen. Doorgeven wat je eerst zelf van de Heer 
ontvangen hebt. 
Psalm 133 als mooie illustratie: het goede leven van het nieuwe gezin in twee beelden... 
A) olie: zalving en aanstelling met geurige olie. Een taak in Gods huis: dienst aan God en aan 

elkaar. Een lieflijke reuk voor elkaar. Een geur van Christus verspreiden.
B) dauw: dauw van de Hermon in de droogte van het Judese landschap. Verfrissing, 

vruchtbaarheid, nieuw leven, verwachtingsvol, geen etiketten van de vorige dag.
Gods goedheid is elke dag weer nieuw. 

Zegen voor altijd: proeven van het goede leven, zoals God het bedoeld heeft.

----

Verwerking
1. Is de kerk het verlangen van je hart? Waarom wel, waarom niet? Wat leer je persoonlijk aan de 

hand van deze preek over dat hartsverlangen?
2. Hoe wordt ‘hart hebben voor de Heer’ concreet in jouw leven en in verbondenheid met de 

gemeente(leden)?
3. Hoe wordt ‘hart hebben voor elkaar’ concreet in je persoonlijk en ons gezamenlijke leven? Wat 

zijn jouw gaven en hoe/waar zet jij die in in de gemeente?
4. Hoe kun je het leven delen in onze grote gemeente?
5. Hoe wordt ‘hart hebben voor Gods verlossend werk in de wereld’ concreet in je persoonlijke en 

ons gezamenlijke leven?
6. Noem voorbeelden waarin je zelf olie/dauw was voor een ander of waarin je olie/dauw van een 

ander in de gemeente ontving. Dank tot slot God voor zijn zegen.
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