
Preek op zondag 23 november 2008 over Mattheus 7,24-27 (jeugddienst): S.0.S. – Kies voor het leven! 
 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus! 
Weten jullie wat er voor bijzonders is aan deze zondag? 
Deze zondag heeft een speciale naam. 
Wie van jullie weet dat? 
 
De bijzondere naam van deze zondag is eeuwigheidszondag.    
Dat is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.  
Dat kerkelijk jaar valt niet samen met het kalenderjaar van 1/1 tot 31/12. 
Maar dat begint vier weken voor Kerst. 
Volgende week is de eerste zondag van Advent.     
En deze zondag is dus de laatste zondag voordat Advent begint. 
 
Eeuwigheidszondag.        1 
Dan kijken we naar de toekomst. 
Naar de horizont van de tijd. 
Als christenen verwachten we dat dan Jezus terug komt. 
Dezelfde Jezus van wie we met Kerst zijn geboorte vieren.  
Die stierf aan het kruis, zoals we al zongen. 
Die opstond uit het graf. 
Die glorieus terugkeerde naar de hemel. 
Van wie we geloven dat Hij daar als Koning heel de aarde regeert. 
Die we loven en prijzen en aanbidden in ons lied. 
Hem verwachten we terug aan het einde van de geschiedenis. 
 
 
Hoe zal dat zijn?        2 
Met een bekend adventslied zingen we: 
 
 Nog eens zal Hij verschijnen  

als richter van 't heelal. 
 
Als richter – als rechter. 
De dag van Christus' komst is de dag van het oordeel. 
Dan worden wij gedagvaard voor zijn rechtbank waar Hij recht zal spreken. 
Dan worden wij door Hem getoetst. 
 
Zal dat er zo rustig uitzien als op dit plaatje? 
Ik denk het niet. 
 
In het Liedboek voor de Kerken staat een lied dat we niet vaak zingen.  
Dat gaat over die dag van het oordeel. 
Het is al een oud lied. 
Het dateert uit de late middeleeuwen – de 13e of de 14e eeuw. 
Toen waren veel christenen diep onder de indruk van het oordeel dat zou komen. 
Op veel schilderijen werd dat ook afgebeeld. 
Het meest beroemde voorbeeld is wel dat van Michelangelo.   3 
Hij schilderde dit in het begin van de 16e eeuw in de Sixtijnse Kapel in Rome. 
Bij dat schilderij hoort het lied wat ik bedoel:     4 
 

Dag des oordeels, dag des Heren. 
Alles zal tot as verteren, 
zoals de profeten leren. 
          5 
Dag van schrik die aan zal breken 
als de Rechter recht zal spreken 
en het kwaad op aarde wreken. 
          6 
Dood en schepping zullen beven 
als de mens verrijst ten leven, 
als hij rekenschap moet geven. 
          7 
En dan wordt het boek gelezen 
en de wereld wacht vol vrezen 
hoe het vonnis wordt gewezen. 
          8 
Waar moet ik dan van gewagen? 
Welke helper moet ik vragen? 
Niemand kan uw oordeel dragen. 
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Een indrukwekkend schilderij en een indrukwekkend lied, vind je niet? 
Wat een andere Jezus dan wij ons vaak voorstellen! 
Zijn hand opgeheven om te slaan. 
De mensen verschijnen naakt voor hem. 
Ze moeten zich tegenover Hem bloot geven. 
Ze kunnen niets verbergen of verbloemen. 
Jezus kijkt er dwars doorheen en rekent er absoluut mee af. 
 
Maar of we dit nu leuk vinden of niet – dit is wel een Bijbels beeld. 
Dit hoort wel in het onderwijs van Jezus.  
Daniëlle las zo even een paar verzen uit Mattheus 7. 
Dat is het slot van de zgn. Bergrede van Jezus.  
Maar vlak daarvoor lezen we woorden die ook bij dit schilderij passen. 9 
 

Niet iedereen die "Heer, Heer" tegen Mij zegt, zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie 
handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 

 
En ook de woorden die Daniëlle las gaan daar eigenlijk over. 
Er zal ooit een storm over ons leven razen. 
Dat is de storm van Gods oordeel. 
Hoe stevig staat dan ons huis? 
Hebben we dan op zand gebouwd, zodat het tot puin vervalt? 
Of staat het stevig op de rots? 
Kan ons leven, kan jouw leven de storm van Gods oordeel doorstaan?  10 
Of is het voor eeuwig en altijd: Game over! 
Maar dan zonder: Try again! 
 
Het thema van deze dienst is: S.O.S. – Kies voor het leven!   11 
Jullie weten toch wat S.O.S. betekent?      12 
Het is een noodsignaal uit de scheepvaartwereld. 
Ik weet eigenlijk niet of het nog in gebruik is. 
Maar toen men communiceerde met morse ging dat zo.   13 
Later heeft men aan die afkorting de volgende betekenis gegeven. 
S.O.S. – Save Our Souls – redt onze zielen, onze levens! 
 
S.O.S. – Kies voor het leven! 
Hier in de kerk wordt van jullie een keus gevraagd die van levensbelang is. 
Waar je leven van afhangt. 
Waar je leven van afhangt tot in eeuwigheid. 
Het gaat dus werkelijk ergens over. 
Ik hoop dat jullie dat in de gaten hebben. 
 
Om welke keuze gaat het dan precies? 
De keus voor het leven – wat is dat dan voor een keus? 
Het is een keus voor de Schepper van dat leven. 
Het is een keus voor God! 
 
Want ons leven komt bij God vandaan. 
Als er één weet hoe het leven geleefd moet worden is Hij het. 
Hij heeft het zelf bedacht en Hij heeft het zelf gemaakt. 
Hij gaf er ook een gebruiksaanwijzing bij. 
Zijn wetten en geboden – heilzame regels voor het gebruik van ons leven. 
Als je doet wat Ik zeg, zegt Jezus – 
en Hij kan het weten, want Hij is de Zoon van God, de Schepper –  
dan staat je levenshuis vast op de rots. 
Dan kan het de storm doorstaan. 
Dan kom je door het oordeel heen. 
Dan heb je uitzicht op de eeuwigheid. 
 
Nou, dan weet je het toch wel? 
Wie is er dan zo dom om die keuze niet te maken?    14 
Dat doe je je zelf toch niet aan – het risico van een levenshuis dat in puin valt?  
Dan kies je toch vanzelfsprekend voor het leven – dus voor God? 
 
Ja, dat zou je zeggen. 
Maar dan worden we opnieuw gestoord door een Bijbelwoord. 
We luisterden ook naar wat Carina las uit Jozua 24.     
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Jozua heeft het volk Israël naar Kanaän mogen brengen. 
Aan het eind van zijn leven roept hij het volk bij elkaar. 
Hij spreekt hen indringend toe.  
En dan stelt hij hen voor de keuze. 
Wie gaan jullie nu dienen? 
De goden die jullie voorouders ooit hebben gediend? 
Of de goden die de andere bewoners hier aanbidden? 
Waar kiezen jullie voor?       15 
Ik en mijn familie – wij kiezen voor de HEER! 
 
Wat antwoord het volk dan? 
O, maar dat doen wij ook. 
Waar zie je ons voor aan, Jozua. 
Natuurlijk kiezen we voor Hem. 
Je denkt toch niet dat wij zo ondankbaar zijn dat we Hem de rug toe keren? 
 
Maar dan geeft Jozua een heel merkwaardig antwoord. 
Hij zegt niet: Gelukkig! Dat is een pak van mijn hart! 
Wat fijn dat jullie er ook zo over denken! 
Geweldig, mensen, dan gaan we er samen voor. 
Dat gaat helemaal goed komen met ons. 
 
Nee, Jozua zegt: Maar dat kunnen jullie helemaal niet. 
Dat gaat jullie niet lukken! 
Jullie weten nauwelijks wat God allemaal van jullie vraagt! 
God is zo heilig en leven met Hem luistert zo nauw – dat redden jullie niet! 
 
Maar het volk reageert: Wij zullen de HEER dienen. 
Reken maar van yes!        16 
Yes, we can! 
 
Dat klinkt ons heel bekend in de oren. 
Dat schreeuwen ze in Amerika al maanden lang.  
Yes we can! 
Bij de verkiezing van Barack Obama als de nieuwe president van de VS. 
Yes we can! 
Wat denken ze dan te kunnen?       17 
Veranderen. 
Change we believe in. 
Met Obama gaat het echt anders worden, geloven ze. 
De woorden van Obama zijn nu al legendarisch: 
 

We zijn één volk, één natie en samen zullen we een nieuw geweldig hoofdstuk beginnen in de ge-
schiedenis van Amerika met drie woorden die zullen schallen – from coast to coast, from sea to shi-
ning sea: yes, we can! 

 
Wat een belofte! 
Wat een verwachtingen! 
Zullen ze worden waar gemaakt?      18 
 
Nee, nee en nog eens nee! 
Dat gaat niet lukken. 
Jozua heeft gelijk. 
Dat lukte Israël niet. 
Dat lukt de Amerikanen niet. 
Dat lukt geen volk. 
Dat lukt geen mens. 
Duizenden jaren geschiedenis bewijzen dat het helaas niet lukt.  
 
Kijk naar alle problemen waar mensen mee tobben. 
Als het gaat om veiligheid in de wereld – het uitbannen van oorlog en terreur. 
Als het gaat om honger en armoede, waar miljarden onder gebukt gaan. 
Als het gaat om een rechtvaardige economie. 
Als het gaat om zorg voor de schepping. 
Als het gaat om discriminatie en rassenhaat. 
Als het gaat om zuivere verhoudingen tussen mannen en vrouwen. 
Als het gaat om het vormen van gezinnen zonder spanningen en breuken. 
Noem de vraagstukken maar op. 
Slagen we in het opzetten van een goede samenleving? 
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Ik zeg niet dat het soms hier en daar niet wat beter gaat. 
Maar door de bank genomen brengen we er toch niets van terecht?  19 
Het is toch één grote puinzooi? 
 
En zijn dat alleen maar de anderen, die er niets van bakken? 
Zijn het alleen maar de anderen die maken dat het niet lukt? 
Zijn het alleen maar de slechteriken die het verzieken? 
 
De Bijbel zegt: Nee, dat zit in ons allemaal. 
We zijn tot in de kern van ons bestaan verrot! 
En daardoor onmachtig tot verandering.     20 
 
Volgende week worden er twee baby'tjes gedoopt. 
Aan de ouders worden dan vragen gesteld. 
De eerste vraag is: Geloven jullie dat jullie kind valt onder het oordeel van God? 
Moet je nagaan! 
Komen ze met zo'n lief klein hummeltje de kerk binnen. 
Iedereen vertederd! 
Ach, wat lief! 
Wat een dotje! 
Wat een scheetje! 
Nou ja, je weet wel zo'n beetje hoe dat gaat. 
 
En dan – nog geen half uur later:  
Geloven jullie dat jullie kind valt onder het oordeel van God.\? 
En ze zeggen nog ja ook! 
Wat is dat eigenlijk voor absurds? 
 
Dat is omdat die ouders geleerd hebben: het kwaad zit diep ingevreten in ons hart. 
Van ons oerbegin af aan passen we niet bij de heilige God. 
En wat we ook willen of beloven – uit ons zelf wordt het nooit wat met ons. 
 
Het volk Israël uit de tijd van Jozua moest dat nog leren. 
Ik denk dat wij dat ook altijd weer opnieuw moeten leren. 
Er is geen enkele reden tot optimisme. 
 
Maar dan kom ik weer terug bij het begin van de preek.   21 
Hoe zal het met ons gaan op de dag van het oordeel? 
Wat wordt dat op die dag met jou? 
Maar ook met mij? 
Gaan we het redden? 
 
Het antwoord is – als het van ons zelf afhangt: Nee! 
Dat redden we niet. 
Toen we nog maar een baby'tje waren vielen we al onder het oordeel van God. 
Dan helemaal aan het eind van ons leven. 
Een heel leven waarin we nooit kunnen beantwoorden aan Gods vragen. 
 
Van jou en mij wordt gevraagd dat we ons daarvan bewust zijn. 
We kunnen God niet dienen, niet liefhebben zoals Hij dat van ons vraagt. 22 
Dan begrijpen we dat lied beter, dat ik noemde. 
Dat we niets hebben om prat op te gaan. 
We kunnen nergens van gewagen. 
D.w.z. we kunnen helemaal niets noemen dat in ons voordeel pleit.  
 
En toch is alles niet verloren.  
Luister hoe dat lied verder gaat.      23 
 

Jezus, heb toch medelijden,  
denk, hoe Gij voor mij moest lijden.  
Sta mij op die dag terzijde. 
          24 
Schuldig ben ik aan het kwade,  
rood van schaamte om mijn daden.  
God, ik smeek U, schenk genade. 
          25 
Hoor, ik roep in angstig klagen,  
‘t hart verbrijzeld en verslagen,  
red mij op die dag der dagen. 
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Dit gebed zal onze redding zijn. 
We hebben een helper die ons op die dag terzijde wil staan.   26 
Hij die van Gods troon neerdaalde om mens te zijn.  
En van de stal naar het kruis onze pijn droeg.      27 
De Leeuw die zich liet slachten als een Lam. 
Die ons liefdevol aan zijn hart trekt. 
Die niet onze ondergang wil, maar dat we er door heen komen. 
Die we niet voor niets in zoveel liederen loven en aanbidden. 
Met wie ons leven staat of valt.      28 
 
Kies voor het leven! 
Kies voor Hem die je ziel kan redden! 
Kies voor Hem die al lang gekozen heeft voor jou. 
Een andere weg om aan het oordeel te ontkomen is er niet. 
Als je leeft zonder Hem valt je leven gegarandeerd in puin. 
Alleen met Hem zal het huis van je leven onwankelbaar vast staan.  
Als dan straks de storm van het oordeel over je leven raast blijf jij overeind. 
Zonder Hem red je het niet. 
Door Hem word je gered. 
Kies voor Hem – met hart en ziel!     AMEN. 
23-11-2008         


