Bevestiging ambtsdragers 2014:
Jesaja 6: “Geroepen en gereinigd”.
Orde van dienst:
Orgel/muziek voor de dienst.
Votum en zegengroet
GK 171
Wet
Psalm 1 (op wijs en melodie van E&R 52 – 2x zingen)
Gebed
Voor de kinderen: serafs.
GK 71
Inleiding: het Israël van die dagen: Jesaja 1: 10-20 en 4: 2-6
Lezen: Jesaja 6
Liedboek 457
Tekst: Jesaja 6: 6
Preek
Psalm 51:4, 5, 6, 7
Bevestiging ambtsdragers:
Formulier
Bevestiging.
Zingen: “Laat mij zijn een instrument, Heer, in uw hand”.
Gebed + zingen van Onze Vader als afsluiting.
Collecte .
Liedboek 444
Zegen.
-----------------Bij de preek:
In deze dienst mogen we nieuwe broeders in het ambt van oudste of diaken bevestigen.
Geroepen door God.
En dat is nogal wat.
Wie kan daaraan voldoen? Wie is waardig?
Zo heeft Jesaja dat ook ervaren, toen hij tot profeet geroepen werd en namens God moest
gaan spreken. We lezen daarover in Jesaja 6. Dat zullen we ook samen lezen en daarna
luisteren naar de uitleg in de preek.
Voor de dienst mogen we luisteren naar muziek. Onder andere naar een lied van de groep
Sela over Psalm 1: “Welzalig de man”.
Gezegende zondag,
Ds. A.A. Kramer.

Voor de kinderen:
Jongens en meisjes, kunnen jullie in de zon kijken?
Dia.
Nee, hè.
De zon is zo licht en zo fel, daar kun je niet inkijken. Je zou je ogen verbranden. Dia.
Het gaat in de bijbel vaak over engelen.
Wie weet wanneer er over engelen wordt verteld?
Bij de geboorte van Jezus: aan Maria, aan de herders in het veld….
Bij het graf, als Jezus is opgestaan….
Nog meer?
Ja, bij het paradijs: dan worden Adam en Eva het paradijs uitgestuurd en dan wordt
de ingang bewaakt door sterke engelen. Die heten daar Cherubs.
Weet je waar je ook engelen kunt zien?
Op de ark.
En op het voorhangsel.

Dia.

Maar: hoe zien engelen er eigenlijk uit?
Zo: mollig engeltje.
Dia.
Of zo: man met vleugels.
Dia.
Moeilijk.
Maar vast niet zo klein en mollig als dat kerstengeltje.
Vast geen man met vleugels.
Nee, ze zijn veel en veel groter en machtiger.
Dia.
Als in de bijbel een engel aan een mens verschijnt, dan schrikken die mensen erg.
De Romeinse soldaten schrikken zich zelfs bijna dood!
Zo groot en sterk is een engel.
Jesaja ziet straks in de tempel echte engelen.
En die heten daar Serafs.
Die zijn dan heel erg bijzonder.
Want weet je wat Seraf betekent?
Dat betekent ‘vuur’. Vuurvlam.
Dia.
De engelen, die Jesaja ziet, zijn dus licht als vuur.
Heel groot en stralend. Licht als de zon.
Als God, die woont in het licht.
Je kunt er bijna niet naar kijken.
Serafs zijn engelen vol vuur en licht. Alles wat vuil of zondig is en bij God wil komen
wordt door dat vuur verbrand. Want God is heilig.
Dat roepen ze ook: “Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten”.
---------------------------------------

Inleiding voor de preek:
We lezen uit de profeet Jesaja.
Die leefde 750-700 jaar voor Christus. Hij woonde in Jeruzalem.
In die jaren regeerden de koningen Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia in Juda.
Vooral Achaz is een zeer goddeloze koning. Hij is het tegendeel van David. Hij brengt
kinderoffers aan de god Moloch. Offert zelfs zijn eigen zoon. Hij dient de Baäl. Schendt de
tempel. Na Achaz komt koning Hizkia. En hij is weer heel vroom. Dient de HERE.
We lezen hoe Jesaja tot profeet geroepen wordt. Daar gaat de preek ook over: de roeping
van Jesaja. Maar het bijzondere is, dat pas in hoofdstuk 6 over die roeping wordt verteld.
Bij andere profeten begint het met de roeping. Zoals bij Jeremia en Ezechiël.
Zo maken zij duidelijk dat hun boodschap van God komt.
Maar bij Jesaja wordt die roeping pas verteld in hoofdstuk 6.
Waarom?
Ja, dat heeft te maken met de boodschap van Jesaja.
Jesaja mag goed nieuws, maar hij moet ook slecht nieuws aankondigen aan het volk.
Het volk Israël is dan ver bij God vandaan gegleden.
Ja, de tempel was er nog wel en de priesters. Er werden nog wel offers gebracht en de
feesten werden nog wel gevierd. Maar onder dat vrome laagje zat een hoop vuil.
Jesaja vertelt daarover in die eerste hoofdstukken.
Over onrecht en steekpenningen. Over drankmisbruik en bloedvergieten.
Weduwen en wezen vinden geen bescherming.
Vrouwen lopen rond om te verleiden.
Mannen vullen hun huis met zilver en hun stallen met paarden.
Zelfs afgoden krijgen een plek.
De HERE gruwt van deze schijnheiligheid. En Jesaja moet Gods oordeel over al die zonden
aankondigen. God gaat dit volk uit zijn heilige land wegnemen en naar een vreemd land
voeren en naar vreemde, harde goden. Ballingschap.
We lezen daar een stukje over: Jesaja 1: 10-20.
Het goede nieuws is, dat er ook een einde zal komen aan dat oordeel. De HERE zal een
deel van zijn volk weer terugbrengen in het heilige land. Het krijgt een nieuw begin. Hij kan
zijn bruid niet loslaten. Jesaja 4: 2-6
-----------------------------------------------

Preek:
Een tijdje geleden was ik bij een voetbalwedstrijd.
En het team van de tegenstander werd gecoacht door Mark Overmars.
Ja, echt waar: Mark Overmars.
Kent u hem nog?
Een van mijn voetbalhelden. Hij was het echt.
Zo vaak op televisie gezien. In het Nederlands elftal.
Hij kon vreselijk snel sprinten. Geen verdediger hield Mark bij.
En nu stond hij daar opeens langs de lijn! Zomaar in z’n T-shirtje.
Ik zag hem met eigen ogen. Ik kon bijna hem aanraken!.
En het eerste wat ik thuis vertelde, was”Ik heb Marc Overmars gezien”.
Als een kleine jongen kwam ik binnenrennen.
Stel u eens voor hoe Jesaja zich gevoeld moet hebben: hij had God gezien!!!
God, de Heer van de hemelse legers.
De almachtige.
Wat moet dat geweest zijn!
Vaak denk ik: ik wilde God ook wel eens zien.
Zoals Jesaja.
Zijn macht, zijn schoonheid.
Wat zou dat een zekerheid geven.
Tegelijk weet ik dat ik dat niet kan.
Ik kan al niet in de zon kijken. Hoe zou ik ooit zijn zuivere liefde kunnen verdragen.
Net als Jesaja ben ik een zondig mens.
Net als hij zou ik alleen maar op de grond kunnen vallen en uitroepen: “Wee, mij!”.
En toch mag Jesaja hem zien. En blijft hij zelfs leven. Hij mag zelfs ambtsdrager worden.
Hoe kan dat?
1. De levende God.
Wat ziet Jesaja?
In een groot visioen ziet Jesaja God in zijn tempel op de troon.
Vanaf het tempelplein kan hij zomaar de tempel inzien.
Normaal waren de deuren dicht en hing er een vuistdik voorhangsel voor het Heilige der
Heilige.
God woonde in het verborgene boven de ark. Omringd door reukwerk en beschermd tussen
de vleugels van de cherubs. Daar kwam geen mens.
Alleen de Hogepriester een keer per jaar.
Maar nu kijkt hij rechtstreeks de tempel binnen en ziet hij God in zijn troonzaal.
En wat hij ziet verplettert hem.
God is enorm groot. Indrukwekkend groot. Veel te groot voor deze tempel.
Alleen al de zomen van Gods mantel vullen de hele tempel.
Maar hoe groot moet de hele mantel dan wel niet zijn?
En hoe ontzagwekkend de koning, die deze mantel draagt.
En dan die engelen van vuur, die serafs.
Dat zijn imponerende hemelwezens. Vol van heilig vuur en licht. Feller dan de zon.
En zij roepen in een massaal spreekkoor “heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse
legermachten, de aarde is vol van zijn glorie”.
Hun spreken is zo luid en krachtig, dat de hele tempel schudt en beeft. De tempeldeuren
trillen in hun hangels.
Sterker dan het lawaai van opstijgende vliegtuigen op de bulderbaan.
Zelfs deze grootse hemelwezens huiveren bij het zien van God op zijn troon. Vol eerbied
bedekken zij hun lichaam en hun ogen.
Maar: als die machtige serafs al huiveren, hoe groot moet God dan wel niet zijn!?

Wat ziet Jesaja?
Hij ziet de majesteit van God. Zijn glorie. Zijn grootheid.
Letterlijk staat er het “gewicht” van God. Overal waar God komt beeft de aarde.
Toen Jesaja God op zijn hoge troon zag zitten, zei hij dus niet “O, dus God bestaat”.
Want dat wist hij wel.
Nee, nu ervaart hij het gewicht van God. De enorme realiteit van God.
God was niet langer een idee, een concept, maar echt.
Niet iets waar je over kon lezen en praten. Maar die je nu zag.
Het verschil zit in dat gewicht.
Als God alleen maar een concept is, een idee waar je over praten kunt, dan is God lichter
dan jij. Je kunt zeggen wat jij vindt over God. En je leest boeken over wat mensen allemaal
over God denken. God ligt onder jouw beoordeling.
Je beeft niet voor hem. Hij is lichter dan jij.
Je zegt wel, dat je denkt dat er een schepper is.
Je weet wel: ‘Na mijn dood ga ik naar de hemel’.
Je bent gedoopt en gaat misschien wel naar de kerk.
Maar verder leid je vaak je eigen leven en komt God niet dieper je leven in dan dat jij dat wilt.
Want God is een idee, een concept.
Dus kun je uiteindelijk gewoon doen en denken wat jij wilt.
Deze God kan jou nooit corrigeren of confronteren met jezelf.
Want hij is jouw concept. Een idee. Jij corrigeert God.
Jij vormt hem en past hem aan aan jouw leven.
Jij hebt meer glorie, meer gewicht dan God. Jij zit in je leven op de troon.
Het leven, de wereld om je heen, is namelijk veel echter dan God.
De cultuur, de sport, de mensen, televisie….
Als God maar een concept is, dan kun je hem of de kerk makkelijk aan de kant zetten.
Andere belangen wegen dan altijd zwaarder.
Totdat je als een Jesaja ziet wie hij werkelijk is.
Hoe groot en machtig Hij is. Hoe liefdevol.
Hij is niet langer een concept in je hoofd, maar hij is nu een levende God.
Nu komt hij op de troon.
Hij gaat jou corrigeren. Hij leert je offers brengen. Hij vormt je agenda. Je gaat naar hem
luisteren. Toen je eerder naar de kerk ging, ging je daar vooral heen om je vrienden te
ontmoeten. Of je keek vooral welke dominee er preekte. Maar nu ga je naar de kerk omdat je
God wilt ontmoeten.
Is dat ook met u gebeurd?
Is God echt voor u? Spreekt u met hem? Luistert u echt naar hem?
Heeft hij een plek in uw agenda?
Brengt hij u in beroering? Laat u zich door hem corrigeren?
Misschien zegt u: “Ja, dat zou ik best wel willen. Maar ik heb Hem nog nooit net zo gezien
als Jesaja. Als dat zou gebeuren…”.
Als u dat denkt, dan moet u nog eens goed luisteren naar wat de engelen zeggen.
Zij zeggen: “Heilig, heilig, heilig is de HERE der legerscharen. Heel de aarde is vol van zijn
majesteit”.
Heel de aarde is vol van zijn glorie.
Je ziet hoe groot God is als je naar de bergen kijkt. Of naar de sterrenhemel.
Kijk, dit is een foto van ons sterrenstelsel. Het Melkwegstelsel.
Dat is wel 3000 lichtjaren breed.
Er zijn zo’n 300 miljoen sterren.

Dia.

En dan zijn er ook nog eens miljarden sterrenstelsels als deze.
En God heeft dat allemaal gemaakt.
Onze aarde is nog maar een stofje in het kleed van God.
Zo groot is God.

Dia.

2. De Heilige God.
Dia.
Deze God is heilig.
De serafs zijn er vol van. Zonder ophouden roepen zij “Heilig, heilig heilig is de HERE van de
legerscharen”.
Waarom zeggen ze dat drie keer?
Drie keer heilig?
Nou, zo werd dat in het Hebreeuws vaker gedaan.
Een woord twee keer zeggen versterkt de betekenis.
Je kunt in een put vallen. Maar als die put erg diep is, dan is het een put put.
Of met goud: als het puur goud is, dan is het niet gewoon goud, maar ‘goud goud’.
Zo heet het boek hooglied ook: “Sir hasirim”. Lied van de liederen. Het mooiste lied.
En zo heet de plek waar God woont in de tempel: ‘heilige der heilige’.
Dat is de meest heilige plaats.
En nu zingen die serafs, die God mogen zien in al zijn grootheid: “Heilig, heilig, heilig”.
Drie keer heilig zelfs. Zó heilig is God.
En heilig betekent ‘uniek’.
‘Briljant, buitengewoon’. Helemaal anders.
God is zo anders dan de afgoden. Hij is zo zuiver in zijn liefde. Zo trouw.
Het mooie is dan ook dat die engelen dat niet gewoon zingen als een geleerd lied.
Er staat dat zij elkaar toespreken. Ze zeggen het tegen elkaar.
Ze zijn zó vol van de luister en de zuiverheid van God, dat zij tegen elkaar zeggen “Wat is
deze God toch heilig!’.
Dat kan ook als je naar een mooi muziekstuk luistert of een mooie sterrenhemel ziet. Dan
kun je tegen elkaar zeggen: “Wat is dit mooi”.
Je kunt er gewoon niet over ophouden: “Wat is dit mooi!!”. .
En je voelt: dat komt van binnenuit.
Dat is geen opgelegd lesje, maar het komt uit hun hart.
Zó spreken die serafs. Ze maken God groot.
Alleen: Jesaja wordt er erg klein onder.
Hij ziet en hoort opeens hoe groot God wel niet is. Hoe zuiver en trouw.
Meer dan hij ooit had gedacht.
En hij schreeuwt het uit van angst: “Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met
onreine lippen en ik leef te midden van een volk, dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met
eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse legers, gezien”.
‘Wee mij!!’.
Jesaja beseft, dat hij verloren is, onrein.
Hoe kan hij blijven leven bij zo’n God!?? “Wee mij!!”.
En wat gebeurt er?!
Een van de serafs neemt met een tang een gloeiende kool van het altaar en vliegt daarmee
naar Jesaja. Dat moet voor Jesaja eerst een enorme schok geweest zijn.
Want in de bijbel is vuur altijd gericht. Oordeel van God.
Vuur dat de zondaar verteert.
Met dit vuur komt de seraf naar Jesaja toe. Vuur dat verteert. Jesaja zal sterven!
Maar wat gebeurt er: hij raakt met die glooiende kool de lippen van Jesaja aan en maakt die
lippen zo rein. Die lippen waarmee hij zojuist zijn zonden beleed.
Het vuur verbrandt de zonde en de zondaar mag leven.

Dan klinkt de stem van de Heer: “Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?”.
En dán zegt Jesaja: “Hier ben ik, stuur mij”.
Maar hoe kan dat?
Hoe kan dat vuur niet meer bedreigend zijn, maar reinigend. Versterkend? Voedend?
Omdat het een gloeiende kool van het altaar is.
Het altaar waarop lammetjes worden geofferd. Verbrand. En als het lammetje al is verbrand,
dan mag de mens leven.
Dat zie je ook bij bosbranden of duinbranden. Plekken waar het vuur al gewoed heeft, kan
het vuur niet nog eens woeden.
Daarom steken brandweermannen soms stukken bos of duin beheerst in brand om het vuur
te stoppen. Want een plek waar het vuur gewoed heeft, kan het vuur niet nog eens woeden.
Het is een gloeiende kool van het altaar.
Hij raakt Jesaja’s lippen aan en reinigt Jesaja. Zijn zonden zijn vergeven.
Ja, en wij weten waar dat altaar naar verwijst.
Want er was een tijd, dat de aarde ook beefde. Zo hard, dat er graven opensprongen en er
mensen uit opstonden. Zo erg, dat ook de tempel beefde. De deuren trilden in de
sponningen. Ja, zo erg, dat het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden in
stukken scheurden. Priesters konden opeens zomaar het Heilige der heilige inkijken.
Weet u nog wanneer dat gebeurde?
Toen Jezus aan het kruis hing. Op het altaar Golgotha.
Dia.
Matth 27: “Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur
duurde”.
Jezus schreeuwt het uit: “Het is volbracht!”.
“Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven naar beneden in
tweeën. De aarde beefde en de rotsen spleten.”
Het vuur van Gods woede, woedde over Jezus.
En daarom mag Jesaja en mag ik en mag u leven.
3. De gevende God.
Als Jesaja Gods grootheid en genade heeft gezien zegt hij: “Hier ben ik. Stuur mij”.
God stuurt mensen de wereld in.
Hij stuurt straks Johannes en Petrus. Paulus. En vele duizenden anderen.
Hij stuurt ouderlingen en diakenen.
Maar je kunt dit pas, je durft dit pas, als je Gods grootheid en genade hebt gezien.
Als je zijn macht kent.
Als je weet, dat Hij de grootste sterren heeft geschapen en de diepste zeeën kent.
Dan word je beschikbaar voor hem. Je gaat buigen.
Dan durf je afhankelijk te zijn.
Want dat ben je als dienaar van God. Als dominee, diaken of oudste. Afhankelijk.

Dia.

Dat zie je ook bij Jesaja.
Want Jesaja krijgt een moeilijke taak.
God voorzegt, dat Jesaja jaren en jaren zal preken en profeteren. Maar dat de mensen niet
zullen willen horen. Ze zullen reageren met de woorden: “Ik wil dit niet horen! Ik wil dit niet
horen!”.
Hun hart zal dicht zitten.
Toch zegt God nu niet: “Goed, ik stop ermee!”.
Integendeel.
Hij stuurt Jesaja om zijn boodschap nog eens heel duidelijk bij het hart van zijn volk te
leggen. Ook al weet hij wat de uitkomst zal zijn.
Hoe duidelijker Jesaja het zal zeggen, hoe meer het volk zich vol ergernis zal afkeren. Ze
zullen blijven buigen voor hun eigen goden en niet voor de levende God.

Het zal zo erg worden, dat God uiteindelijk zal zeggen: “Goed dan, dan zal ik je geven wat je
wilt: ik zal je naar de afgoden sturen, waar je zo naar verlangt”.
Ballingschap. Weggevoerd naar een vreemd land met vreemde goden.
Als je voortdurend zegt: “Dit wil ik niet horen!”, dan kan er punt komen waarop je niet meer
kunt horen. God geeft je dan wat je wilt.
Anders gezegd: Gods woord is als een vuur.
Als het je leven binnenkomt en je staat er open voor, dan zal dat vuur je reinigen en
verwarmen. Maar als je je ertegen blijft verzetten, dan zal het je verteren.
Het wordt dus erg moeilijk voor Jesaja. Wat een weerstand!
Maar wat doet hij: hij neemt de baan!
“Hier ben ik. Stuur mij”.
Hij gaat in dienst bij God. Ook al wordt het loodzwaar. Ook al krijgt hij jarenlang geen vrucht
op zijn werk.
En dat is het hart.
Jesaja zegt “Hier ben ik. Stuur mij” puur omdat hij God wil dienen.
Dus niet om het resultaat.
Niet om later te kunnen zeggen: “Kijk eens wat ik allemaal voor God en de kerk heb gedaan.
Kijk eens wat ik heb opgebouwd!”.
Nee, hij gaat omdat hij op God vertrouwt. Hij wil gewoon dienaar zijn. Een instrument in
Gods hand. Hij zal woorden van God spreken en de uitwerking aan God overlaten.
Hij is alleen maar boodschapper.
Ook al krijgt hij tegenstand, spot, pijn: “Hier ben ik Stuur mij”.
Ook al verdien je niets.
Zo gaat dat in de kerk.
Zo ben je diaken en oudste. Je wilt instrument worden.
En je verwacht alles van God.
Want je hebt de macht van God gezien in zijn schepping.
En je hebt zijn liefde gezien op Golgotha.
Hij gaf zijn zoon. Het allerliefste.
Zo’n God kun je vertrouwen.
Dat uitzicht geeft God ook aan Jesaja: het volk zal in ballingschap worden gevoerd. En
Jesaja moet dat gaan vertellen. De mensen zullen hem niet willen geloven en gewoon
doorgaan met hun leventje.
Maar hij mag ook vertellen over Gods nieuwe begin.
Hij mag de Messias aankondigen.
Een nieuw begin. Een nieuw volk.
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Een wereld waarin al Gods kinderen God zullen mogen zien op zijn troon. In al zijn glorie. En
zijn licht, zijn vuur, zal hen verlichten.
Johan, Peter, Leen, Karel, Henk, Bert, jullie mogen deze God dienen. Nu ook als oudste of
diaken. Jullie zijn door God geroepen.
Hij reinigt jullie hart en jullie lippen.
Door Jezus.
Hij die zelf al zei: “Hier ben ik. Stuur mij”.
Deze God leeft en zal jullie geven wat je nodig hebt. Bidt daar maar om.
Amen.
------------

