Preek over Jesaja 55:1; Filippenzen 4:19 – Betaald!
Liturgie:
Votum en groet
Zingen: Ps. 112:1,3,4
Gebed
Lezen: Jesaja 55:1-5
Zingen: E&R 70: O alle dorstigen
Lezen: Filippenzen 4:10-20
Zingen: Gez. 38: Zoek eerst het koninkrijk van God
Kindermoment / inleiding preek
- Toneelstukje over markt (Baflo)
- Zingen: Meer dan rijkdom; ‘k Heb Jezus nodig
Preek
Zingen: Lb. 473:1,2,3,4,10
Geloofsbelijdenis
(Winsum: Gez. 161:1-4, Heer U bent mijn leven)
Zingen: Gez. 69
(Winsum: vervalt)
Gebed
Collecte
Zingen: Ps. 24:1,2,3,4,5
Zegen
Gehouden te:
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Baflo, 21-04-13 (14.30 u.)
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Preek
Thema:

Betaald!

Jongens en meisjes, broeders en zusters, gemeente van Christus,
1. Op de markt…
Leuk toneelstukje van de kinderen. Jullie gingen even naar de markt, hè? Bij een
markt horen kraampjes. Daar kun je dingen kopen. Of kleedjes op de kleedjesmarkt
van Koninginnedag.
We hebben gezien dat je bij het eerste kraampje echt iets kopen kon, groente of
fruit. Je moet er echt iets voor betalen. Dat is op de echte markt ook zo en in de
winkel, de supermarkt.
Bij het tweede kraampje waren de dingen gratis. Gratis kruisjes kreeg je daar. Of kon
je daar krijgen. Daarmee werd ook iets uitgebeeld. Weten jullie wat dat was?
Daar hebben jullie op school ook over gehoord en gewerkt. Kijk maar naar het grote
kunstwerk dat hier ook in de kerk hangt. Een groot kruis met daar omheen alle
namen van de kinderen van de basisschoolleeftijd. De kinderen die op De Wierde
zitten en die naar een andere school gaan.
Betaald! Dat staat op dat grote werkstuk. Maar wat heeft dat nu met de markt te
maken? Wie weet dat?
Daar gaat het verderop in de preek over.
Op de markt kun je dingen kopen. Maar je moet er natuurlijk wel voor betalen. De
marktkoopman moet ook een boterham verdienen. Op de markt op school kon je ook
dingen kopen. En de opbrengst is voor de Stichting STERK, Stimulans Educatie
Rwandese Kinderen. Je kon het niet zomaar meenemen. Dat was de bedoeling niet.
Er is een reclameslogan, die ook over de markt gaat.
“Op de markt is je gulden een daalder waard.”
Hij is al een beetje oud. Het gaat nog over guldens. En een daalder, dat was 1
gulden 50. We hebben nu euro’s. Maar dan past die spreuk nog wel. Ik zag hem
laatst nog achter op een vrachtauto staan, toen we op de snelweg reden. Een
vrachtauto van een marktkoopman, denk ik. Die spreuk stond erop, maar met de
afbeelding van euromunten. Als ik het goed gezien heb.
“Op de markt is uw gulden een daalder waard.”
Dat betekent: op de markt koop je iets voor een euro, waar je in de winkel misschien
€ 1,50 voor betaalt. Op de markt is het dus veel goedkoper. Zegt deze reclamespreuk
althans. Ik kan het niet helemaal beoordelen, omdat ik bijna nooit op de markt kom.
Oké, dat was iets bij het eerste kraampje. Het gewone marktkraampje, waar je
groente en fruit kunt kopen.
2. Gratis
We kijken / lopen even naar het tweede kraampje. Waar je die gratis kruisjes kunt
krijgen. De kinderen wilden ze kopen. Maar ze kregen er een gratis. Ze kosten niets.
Je kunt hem aanpakken en meenemen.
Helemaal gratis!
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Het kruis is gratis. Voor ons althans. Kijk nog maar even weer naar het grote kruis
met de namen van de kinderen. En met het woord ‘Betaald!’ erop.
Dat kruis staat voor het lijden en sterven van de Heer Jezus. We hebben pas Goede
Vrijdag gevierd en Pasen. Dan staat het kruis van Jezus centraal in de kerk en in ons
geloof.
De Heer Jezus heeft voor ons geleden en is voor ons gestorven aan het kruis op
Golgota. Hij heeft voor onze zonden betaald, zeggen we dan. Dat zegt de Bijbel dan
ook. En de geloofsbelijdenis: “… die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is
gekruisigd, gestorven en begraven…”En op de derde dag is hij weer opgestaan uit de
doden.
Jezus heeft voor ons betaald. Hij heeft ons gekocht. Ging hij naar de markt van God?
Om te onderhandelen en van de prijs af te dingen. Als handjeklap op de
Zuidlaardermarkt?
Nee, dat niet. Hij wilde ons hebben als zijn eigendom en daar wilde hij alles voor
geven wat hij had. Het allerkostbaarste dat hij bezat.
Wat heeft Jezus dan gegeven aan God? Waarmee heeft hij voor ons betaald? Met
heel veel goud en zilver? Met alle schatten van de tempel in Jeruzalem? Met al het
geld van de wereld? Met euro’s, dollars, goudstaven?
Nee, nee, nee.
Dat weten de kinderen ook heel goed. Dat zal ik even vertellen.
Maandagmorgen was ik even op school om alvast de preek een beetje voor te
bereiden met de kinderen. Een groepje met de kinderen uit Baflo en Warffum en
Westernieland.
Het ging ook over de markt. En wat de kinderen daarover geleerd hebben. En ook
over dat kruis met ‘Betaald!’.
Waar heeft Jezus mee betaald? Vroeg ik toen ook.
Een heel mooi antwoord gaf Wilbert. Hij zei: “Bij God is alles omgekeerd. Jezus heeft
niet met geld betaald. Hij heeft met zichzelf betaald.”
Prachtig hè, en ontroerend voor een jongen van zeven jaar.
Laten we daar maar even over nadenken: Jezus heeft niet met geld betaald. Hij
heeft met zichzelf betaald.
[Even stil zijn en laten na denken!]
Jezus gaf zichzelf met lichaam en bloed. Hij gaf zijn leven; hij gaf zijn bloed. Dat was
de prijs, die hij neertelde om zijn volk te redden van de zonden en de macht van de
dood.
En nu kan er onder het kruis staan: Betaald! Voldaan! Het is volbracht!
Petrus schrijft in zijn eerste brief aan de christenen, de uitverkorenen, die als
vreemdelingen verspreid in grote delen van het huidige Turkije wonen:

“U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht
uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed,
van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.” (1 Petr. 1:18,19)
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Daar staat het dus ook. Zilver en goud zijn heel kostbaar in onze wereld. Maar het is
ook heel vergankelijk. Zo heb je het, en zo ben je het weer kwijt. Het vliegt je tussen
de vingers door.
Echt kostbaar is alleen het bloed van Christus, het lam zonder smet of gebrek.
Volmaakt dus.
Iets duurders is er gewoon niet in de wereld. Iets kostbaarders is er niet voor God.
Het bloed van Jezus, dat is het helemaal. Het kruis staat daar symbool voor.
Er is dus betaald!
We gaan in gedachten nog even terug naar het tweede kraampje. Het kraampje met
de kruisen. Je mag het kruis gratis meenemen. God geeft het je. Maar er zit wel een
heel dure prijs achter: het kostbare bloed van Jezus. Jezus zelf dus. Hij heeft met
zichzelf betaald. Voor ons.
Dat betekent voor ons gratis redding. De bijbel noemt dat genade, het grootste
cadeau van God dat je kunt krijgen. Genade, Jezus zelf! Je hoeft er zelf niets voor te
betalen. Dat kan ook helemaal niet. Het enige wat je kunt doen is: je hand ophouden
bij God. Je beide handen uitsteken naar Jezus en ze door hem laten vullen met
genade.
Je kunt de redding niet claimen of opeisen. Alleen maar ontvangen, in geloof
aannemen en je eigen maken.
Gratis!
3. Kopen zonder geld
Kom mee, we gaan nog even weer naar de markt. Daar is veel te beleven. Kijk, daar
staat een marktkoopman zijn spullen aan de prijzen.
“Mooie appelen! Mooie appelen! Twee kilo mooie appelen voor maar 1 euro. Mensen,
mensen, dat is geen geld. Mooie appelen!”
Een bloemenkoopman: “Drie bossen oranje tulpen voor maar 5 euro. Prachtig voor
het voorjaar en mooi voor de komende Koninginnedag. Mensen, mensen, waar vind
je zoiets? Alleen bij Jan de bloemenman op de markt.”
Ik hoor ook dit:

“Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.” (Jes. 55:1)
Hé, dat is op de markt in Jeruzalem in de dagen van Jesaja. Of anders op een van de
grote feesten in Jeruzalem, het Pesachfeest of het Loofhuttenfeest. Ik stel me een
kraampje voor, met iemand die water en ander drinken verkoopt op de markt of op
het feest. En ook brood.
Op onze markten staat een patatboer of een oliebollenkraam. En een kraampje waar
je flesjes drinken kunt kopen. En een ijscokar in de zomer
In Israël is het warm en dan moet je veel drinken. Zeker op een feest.
Maar die marktkoopman uit Jesaja 55 nodigt de mensen uit om bij hem gratis
drinken en eten te halen. Hij biedt het iedereen aan.
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“Hier is water voor ieder die dorst heeft.”
Mensen, hier krijg je gratis eten. Kom maar kopen, ook al heb je geen geld!
Hier is het gratis!
Wat kun je bij hem dan kopen zonder te betalen? Water dat echt je dorst lest.
Voedsel dat echt verzadigen kan. Waar je echt mee verder kunt in je leven.
We begrijpen dat dat het om meer gaat dan een flesje zuiver bronwater of een
broodje gezond dat je eet op de markt of op Koninginnedag. Het gaat om het woord
van de HEER. Dat voedt werkelijk. Dat lest je dorst pas echt.
Water en brood, wijn en melk staan voor de boodschap van God en van de redding
door Jezus Christus.
Dat biedt God de HEER de mensen aan en hij spoort ons aan om te luisteren, echt te
luisteren en de beloften van God tot ons te nemen in geloof. Luisteren is kopen
zonder geld!

“Luister aandachtig naar mij,
en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.
Leen mij je oor en kom bij mij,
luister, en je zult leven.” (Jes. 55:2,3)
Hoor ook de uitnodiging en de oproep van de profeet in vers 6:

“Zoek de HEER nu hij zich laat vinden,
roep hem terwijl hij nabij is.”
‘Hierheen,’ zegt de wateruitdeler. ‘Hier is gratis levend water te krijgen.’ ‘Hierheen,’
zegt de persoon achter de voedselkraam. ‘Hier koop je voor niets het brood van het
leven.’ Er is al voor betaald!
Zoek hier de HEER en zijn levende woord.
Wie vind je dan op de geestelijke markt van God? Jezus Christus toch! Hij alleen. Hij
zegt:

“Ik ben het brood dat leven geeft…… Wie bij mij komt zal geen honger meer
hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.” (Joh. 6:35)
En:

“… maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het
water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig
leven geeft.” (Joh. 4:14)
Johannes vertelt verderop in zijn evangelieboek:

“Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest (= Loofhuttenfeest en waterfeest),
stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!
“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo
zegt de Schrift.” (Joh. 7:37,38)
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‘Hierheen,’ nodigt Jezus. ‘Kom bij mij; luister naar mij. Geloof in mij en ontvang het
eeuwige leven. Gratis. Want ik heb voor jullie betaald. Met mijzelf, met mijn lichaam
en bloed. Houd je hand maar op en pak aan wat ik er door mijn Geest in leg.’
Jezus lijkt een heel vreemde koopman. In elk geval heel anders dan de mensen van
de markt.
Wat leerden we ook al weer? Bij God is alles omgekeerd. Jezus heeft niet met geld
betaald. Hij heeft met zichzelf betaald.

“Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.”
4. Geven is sparen
Op De Wierde hebben de kinderen gewerkt over de markt. Van alle markten thuis.
Maar niet in elke groep hetzelfde. In groep 8 leer je over moeilijker dingen dan in
groep 2 of 3.
De jongens van groep 8 vertelden, dat ze het gehad hadden over Fairtrade en
microkrediet. Je geeft mensen in Afrika bijvoorbeeld een kleine lening. Daar kunnen
ze dan een bedrijfje mee starten. Of een handeltje beginnen. Misschien wel een
marktkraam… Zo kunnen ze zelf inkomen verdienen voor hun gezin.
Je doet dus een kleine investering om de mensen voort te helpen. Zodat ze leven
kunnen.
Wat jullie op school gemaakt en verkocht hebben op de schoolmarkt is voor Stichting
STERK. Voor het onderwijs aan kinderen in Rwanda. Jullie hebben dingen gemaakt.
Jullie hebben ook heel veel dingen gratis gekregen om het weer te verkopen. Niet
om het geld in eigen zak te steken, maar voor het goede doel.
Dat is fairtrade, eerlijke handel. En daar is God de Heer heel blij mee. Als jij je inzet
om arme mensen te helpen. Of om knechten van God voort te helpen.
Daarover heeft Paulus het in het andere bijbelgedeelte dat we gelezen hebben. En
waaruit jullie een tekst hebben geleerd en meegekregen:

“Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door
Christus Jezus.” (Fil. 4:19)
(Met iets andere woorden geloof ik!)
Paulus gebruikt in dit stukje met complimenten aan de Filippenzen heel veel
uitdrukkingen uit de wereld van de handel. Vers 17 bijvoorbeeld:

“Niet dat het mij om uw gaven te doen is, ik ben er juist op uit dat het tegoed op uw
rekening oploopt.”
Het gaat over het geven en ontvangen van vergoedingen. Over tekorten en te
goeden. Over geestelijke kredieten die gebruikt worden en groeien. Over geven en
sparen bij de bank van het hemelrijk.
De Filippenzen waren royaal geweest in hun hulp aan Paulus. Dat waardeert de
apostel, terwijl hij anders bewust voor zijn eigen onderhoud zorgt en niet afhankelijk
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wil zijn van de giften van de gemeente. Maar met de gemeente van Filippi heeft hij
een bijzondere band.
Paulus leert hen in feite: Geven is sparen. Maar wel en alleen als het met je hart
gebeurt. Als je van harte geeft en helpt loopt in geestelijke zin je spaartegoed op bij
God. Omdat jij zo gul bent en het zo goed doet?
Nee, omdat God ze oneindig rijk is en jou alles geeft wat je nodig hebt, om te leven
en anderen te helpen. Voor wat jij kunt geven en uitdelen is betaald. Door Jezus
Christus met zijn leven, met zijn bloed.
Er is betaald! Kijk nog maar een keer naar het kruis.
Wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft. Dat gezegde geldt volmaakt voor onze
Heer Jezus Christus.
Als je met liefde en aandacht geeft, dan wordt je daar niet armer van. Integendeel.
Je wordt alleen maar rijker. In Jezus Christus.
Hij is de bron, waaruit het levende water stroomt zonder ophouden.

“Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.”
Op de markt van Gods genade is je lege hand miljoenen waard!
Er is betaald!
Amen.
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