
Jeremia 6:14
Zij trachten de breuk van mijn volk op het lichtst te genezen…

Het is een niet te ontkennen gegeven dat in onze tijd de christenheid meer dan ooit wordt geconfronteerd met
veranderende visies, ideologieën en moraal - kortom, zaken die meestentijds haaks staan op wat Gods Woord
zegt en leert. Al meer zien we dat deze ontwikkeling zich niet alleen buiten Gods gemeente voltrekt, maar juist
ook binnen - nota bene zichzelf orthodox en evangelisch noemende - geloofsgemeenschappen. Het begrip tucht
waar vroeger misschien wel eens te gemakkelijk mee werd gedreigd, is een al lang voor de meeste christenen
onbekend, dan wel tenminste onbegrijpelijk begrip geworden. Ronduit met de Bijbel strijdig doen en laten wordt
zo eerder en liever benaderd en uiteindelijk toegedekt met een beroep op liefde. Want God heet toch liefde? God
is - en wordt! - al meer ontdaan van Zijn heiligheid die zich blijkens de Schrift wel degelijk ook kan doen kennen
in toorn en wraak.

Het voor deze week gekozen tekstwoord, komend vanuit een niet mis te verstaan gedeelte van de profeet Jeremia,
onderstreept de waarheid van de woorden van Prediker, die zegt: er is niets nieuws onder de zon (Prediker 1:9).
Als ergens bleek dat God een God van liefde is, dan is het wel in Zijn relatie tot het bondsvolk! Maar juist het
Oude Testament laat daarom zien dat die liefdevolle God stond voor en waakte over Zijn heiligheid en de
zuiverheid van deze relatie. Niet alles kon er op door - doen en laten, visies, ideologieën en moraal dienden
overeen te stemmen met Gods geboden, het Woord. Maar ook het bondsvolk volgde liever de gedachte dat zij
zelf mocht uit maken wat waarheid was en wat er bij God op door kon of niet. De priesters toen meenden dat de
breuk van het volk - handel en wandel niet in overeenstemming met het Woord - op het lichtst te genezen was. Is
dat niet ook wat nu het geval is in menig gemeente ongeacht denominatie?

Aan wat in Gods Woord - zonder omhaal van woorden - zonde en zelfs gruwel heet, wordt bijvoorbeeld, zoals
Paulus zegt in Romeinen 1:32, 'bijval verleend'.
Het mag onder de noemer van 'liefde' worden 'verkondigd', maar heeft er in wezen niets mee van doen.
Integendeel! Er wordt van Gods kant uit, zoals Herman Ridderbos over dit gedeelte ooit zei, een bij de eindtijd
horend oordeel uitgesproken. Hoe veelzeggend is, zeker ook naar vandaag, de oproep van God door Jeremia in
hoofdstuk 6 opgetekend: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede
weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel (vers 16). Wie dat doet, komt uit bij Jezus Christus die zegt
dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Hij heeft voor de breuk van het volk met Zijn leven betaald.

Gebed
Eeuwige en waarachtige God en Vader, zoveel pijn als de houding van Uw volk en haar priesters U toen deed,
zoveel pijn doet het U ook nu als U ziet naar de staat van de bruidsgemeente en de positiekeuze van haar
voorgangers. Dat we tot inkeer komen en de zwaarte erkennen die er ligt in Uw Woord dat zegt dat het oordeel
begint bij Gods huis. Erbarm U over ons uit genade in Jezus naam. Amen.


