
Dit is een preekschets van JP Kruiger. Deze was voor eigen gebruik tijdens de diensten maar kunnen 

jou misschien ook helpen, ook voor eigen gebruik. De preekschetsen zijn niet gescreend op spelling 

en redactie, ook is niet alles gezegd wat wel in deze de schetsen staat. Als het je helpt eea beter te 

begrijpen of om er nog eens over door te praten met je huiskring, is het doel geslaagd. Je kunt de 

preek terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl 

 

Blok 2  ‘Karakter vormen’  Deugden/kenmerken christelijk karakter / Geduld / Advent 

 

Wie beoordeelt mij?  

Hieraan vooraf gaat het in de brief aan de Romeinen over het lijden van deze wereld, het einde 

daarvan en onze door God gewilde plek daarbinnen 

 
31Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32Zal 

hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, 

ons met hem niet alles schenken? 33Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen 

vrij. 34Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de 

rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? 

Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36Er staat geschreven: 

‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37Maar wij zegevieren 

in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38Ik ben ervan overtuigd dat dood noch 

leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39hoogte noch diepte, of wat er 

ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven 

heeft in Christus Jezus, onze Heer. 

Romeinen 8 vers 31 - 39 

 
44Jezus had luid en duidelijk gezegd: ‘Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij 

gezonden heeft, 45en wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. 46Ik ben het licht dat naar de 

wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is. 47Als iemand mijn 

woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om 

over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. 

Johannes 12 

 

3 Onderdelen: 

1 Vaak veroordelen we onszelf en anderen. 

2 God die alles weet veroordeelt ons niet. Jezus legde daarvoor een zware route af. 

3 Aanvaarden van Gods positieve oordeel en plaatsen eigen leven in Adventsperspectief 

 

1  Vaak veroordelen we onszelf en anderen 

 
34Wie zal hen/ons veroordelen? 

 

Plaatje Jezus en de Samaritaanse vrouw : 

Het antwoord op de vraag wie je bent zoekt ieder mens in ieder geval twee dimensionaal en  

optimaal 3D 



Plaatje  Up/In/Out  ofwel Jezus – ik – anderen 

De Samaritaanse(1) vrouw zocht het bij 5! (2) mannen en vond het bij die ene man die in 

tegenstelling tot alle anderen haar niet veroordeelde maar aanvaardde. Zouden wij dat doen? 

Bizar!!! Jij? 

 

De vraag ‘wie ben ik’ gecombineerd met een beoordeling kunnen paniek oproepen. 

 

Zingeving   Waartoe ben ik   Ik ben er om met Jezus/God te leven 

Identiteit    Wie ben ik   Een zondig/beperkt mens  

Overtuigingen   Wat wil ik   Niet meer zondigen  

Vaardigheden   Wat kan ik   Zondigen /beperkt zijn  

Gedrag/Moraal   Wat doe ik   Mezelf en anderen veroordelen. 

Omstandigheden/nu  Waar doe ik   Overal 

 

2  God die alles weet veroordeelt ons niet. Jezus legde daarvoor een zware route af. 

 
31Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?  

 

God vóór  je? Geen gemakkelijke ervaringswerkelijkheid? Hoe komt een mens erbij? 

Niet direct af te leiden uit de natuur of wetenschap of hoe de geschiedenis gaat. 

Alle religies worstelen daarmee: Zijn de goden wel voor ons? Als het goed gaat ja ...bij ellende?  

 

Advent: Zware route om ons niet te hoeven veroordelen. God is niet zomaar voor ons.   

 
32Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, 

ons met hem niet alles schenken?  

 

Prijsgegeven is kerst. Als God die niet materie is(geest) in de materie trekken 9mnd/bevallen/baby.  

God 3/1 heeft één persoon van zichzelf prijsgegeven 

 
8 ‘Hier ben ik, over mij is in de boekrol geschreven.’ 

9Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, 

diep in mij koester ik uw wet. Psalm 40  

 

Als God 3/1 zo ver gaat is dat uiteraard om niet voor niet; volop tegenbeweging: 

Om ons samen met Jezus ALLES te schenken.  Onderdeel voor nu: Gods goede oordeel over ons.  

 

Wie ons veroordelen?  

Wijzelf. Vaak terecht. Veel deugd niet van je. Is erg beperkt, regelmatig ronduit fout. We lijden vaak 

nog het meest onder het oordeel over onszelf.  

Terecht, deugt veel niet van je motieven:  “als ze alles zouden weten, dan…….”  

 



Mooie is nu dat God alles weet. Je motieven kent en je vrijspreekt, voor je is, met je wil leven in die 

situatie. Dus kun jij mild over jezelf in plaats van jezelf te veroordelen 

Milder naar jezelf en anderen.  Toch een 10!!! 

 

3  Aanvaarden van Gods positieve oordeel en plaatsen eigen leven in Adventsperspectief 

 

Waartoe ben ik  Ik ben er om met Jezus/God te leven 

Wie ben ik  Ik ben een iemand waarvoor geldt; God is voor mij.    

Wat wil ik  Leven met Jezus/God. Aanvaarden van de nieuwe positie   

Wat kan ik  Steeds weer starten bij  het feit dat Jezus met en voor me is.  

Wat doe ik  Milder zijn voor mezelf en anderen    

Waar doe ik  Prik vast punten in de dag(tijdens woon – werk?) 

 

Slot (plaatsen eigen leven in Adventsperspectief) 

Waartoe dit alles? Om ons met Jezus alles te schenken 

Wij allen niet veroordeeld maar hersteld en een onderdeel van een groot proces. 

De onstuitbare opmars van Gods rijk. 

 

https://www.nu.nl/160089/video/timelapse-toont-hoe-spoorbrug-utrecht-op-naar-juiste-plek-wordt-

gereden.html?redirect=1 

 

Een paar gedachten bij dit filmpje, als voorbeeld voor het echte leven:  

1) Eeuwen. Het is een timelapse, zo zou je ook een timelapse van de geschiedenis kunnen maken.  

2) Onbegrijpelijk  

3) Langzaam: vooruitgang gaat langzaaaaaaaaam. 

4) Soms verkeerd: zag je dat de brug op een gegeven moment terug gaat 

5) Tegenovergestelde richting! De brug moet eerst de verkeerde kant op, daarna past ie pas op z’n 

plek. 

 

Drie zware en fantastische routes:  Jezus' eerste komst, zijn tweede komst en de aanvaarding dat we 

gewaardeerde medewerkers zijn.  

https://www.nu.nl/160089/video/timelapse-toont-hoe-spoorbrug-utrecht-op-naar-juiste-plek-wordt-gereden.html?redirect=1
https://www.nu.nl/160089/video/timelapse-toont-hoe-spoorbrug-utrecht-op-naar-juiste-plek-wordt-gereden.html?redirect=1

